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Samenvatting van mijn onderzoek 

In deze studie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat is het effect van tekstperspectief op 

de ervaring van patiënten als het gaat om de klantgerichtheid van een ziekenhuisfolder? Loo van Eck 

Communicatie adviseert klanten om het lezersperspectief te gebruiken voor het schrijven van een 

meer klantgerichte tekst. Maar zorgt het lezersperspectief inderdaad voor een meer klantgerichte 

tekst? 

Ik onderzocht het effect van drie tekstperspectieven op twee verschillende tekstgedeeltes. 

In het lezersperspectief spreekt een schrijver een lezer direct aan met je of u: de lezer staat centraal. 

In het interactieperspectief presenteert een schrijver of organisatie zich met ik of wij en wordt een 

lezer direct met je of u aangesproken. In het zakelijke perspectief zijn zowel een schrijver als lezer 

afwezig: een lezer wordt niet of indirect aangesproken. Verder is er vaak een inhoudelijk verschil 

tussen de tekstgedeeltes van een ziekenhuisfolder: de inleiding van een folder bevat vaak neutrale 

informatie voor een lezer. De tekstgedeeltes over de handelingen tijdens een operatie of de 

mogelijke complicaties na een operatie bevatten vaak negatieve informatie voor een lezer. Vanwege 

deze reden gebruikte ik twee verschillende tekstgedeeltes voor mijn onderzoek. 

De resultaten van mijn experimentele onderzoek 

De resultaten tonen aan dat het interactieperspectief in een inleidende tekst voor een meer 

persoonlijke benadering zorgt dan het zakelijke perspectief. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat een 

operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief begrijpelijker is dan een operatiebeschrijvende 

tekst met zakelijk perspectief. Ook wordt een operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief als 

aantrekkelijker ervaren dan een operatiebeschrijvende tekst met zakelijk perspectief. Verder maken 

de resultaten van mijn onderzoek duidelijk dat een operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief 

meer betrokkenheid van het ziekenhuis uitstraalt dan een operatiebeschrijvende tekst met zakelijk 

perspectief. Ook het interactieperspectief zorgt in een operatiebeschrijvende tekst voor een meer 

betrokken uitstraling van het ziekenhuis dan het zakelijke perspectief. Mannen en vrouwen 

beoordeelden de verschillende tekstperspectieven op een punt wel verschillend. Mannen voelen zich 

door een operatiebeschrijvende met interactieperspectief het meest persoonlijk benaderd, terwijl 

vrouwen een operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief juist als meest persoonlijk ervaren.  

Mijn aanbevelingen voor Loo van Eck Communicatie 

Aan de hand van de resultaten van mijn experimentele onderzoek concludeer ik dat Loo van Eck 

organisaties terecht adviseert het lezersperspectief te gebruiken, want het lezersperspectief is van 

alle tekstperspectieven het meest klantgericht. Maar Loo van Eck moet er wel rekening mee houden 

dat niet iedereen de verschillende tekstperspectieven hetzelfde beoordeelt. Mannen voelen zich 

namelijk in een operatiebeschrijvende tekst persoonlijker aangesproken door het 

interactieperspectief, terwijl vrouwen zich juist in een operatiebeschrijvende tekst persoonlijker 

benaderd voelen door het lezersperspectief.  

Daarnaast is het voor Loo van Eck belangrijk om te weten dat de verschillende tekstperspectieven 

niet in alle teksten hetzelfde effect hebben. In een inleidende tekst is het verstandig voor een 

schrijver om het interactieperspectief te gebruiken. Maar schrijf je een operatiebeschrijvende tekst 

voor een lezer, dan kan een schrijver beter het lezersperspectief gebruiken. 
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Ten slotte wil ik benadrukken dat het zakelijke perspectief op geen enkel punt een hogere 

waardering krijgt dan de andere tekstperspectieven. Dit is een opvallend resultaat, want in alle 

ziekenhuisfolders van de bureauanalyse kiezen de schrijvers ervoor om de alinea’s over de operatie 

of de mogelijke complicaties na een operatie (operatiebeschrijvende tekst) juist in het zakelijk 

perspectief te schrijven. Mogelijk doen deze schrijvers dit expres, omdat ze bang zijn dat lezers van 

een operatiebeschrijvende tekst door een directe aanspreekvorm (in lezers- en interactieperspectief) 

meer ongerust worden. Maar de resultaten van mijn onderzoek laten zien dat dit niet het geval is, 

dus het gebruiken van het lezersperspectief in operatiebeschrijvende teksten heeft alleen maar 

voordelen.  
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1. Hoe is de klantgerichtheid van zorgaanbieders terug te zien in de 

communicatie met een patiënt? 

Op de website van het ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede staat de missie van deze zorgaanbieder. 

Deze missie is als volgt geformuleerd:  

“Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en 

patiëntgerichte wijze voor patiënten uit West- En Midden-Gelderland en Oost-Utrecht. De missie 

komt tot uitdrukking in de volgende kernwoorden: patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en 

ondernemend1.” 

Vooral het concept patiëntgerichtheid is de laatste jaren van toenemend belang in de Nederlandse 

zorg. De bestuurders van de Gelderse Vallei leggen patiëntgerichtheid als volgt uit: 

“Patiëntgericht: de patiënt staat centraal. Iedere patiënt is een individu, dat vraagt om een voor hem 

of haar unieke bejegening en behandeling.” 

1.1 De aanleiding van mijn onderzoek 

De bestuurders van de Gelderse Vallei staan zeker niet alleen in hun streven om als zorgaanbieder 

meer patiëntgericht te werken. De laatste jaren benadrukken steeds meer zorgaanbieders in hun 

missie hun visie op klant- of patiëntgerichtheid. Binnen Loo van Eck Communicatie leeft al enige tijd 

de vraag hoe de klantgerichtheid terug is te zien in de schriftelijke patientencommunicatie van 

zorgaanbieders. Loo van Eck heeft daarom samen met de Universiteit Utrecht een onderzoek 

uitgevoerd in hoeverre patiënten de klantgerichtheid van de schriftelijke patientencommunicatie van 

een ziekenhuis ervaren. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

Wat is het effect van tekstperspectief op de ervaring van patiënten als het gaat om de 

klantgerichtheid van een ziekenhuisfolder? 

Dit verslag bevat aanbevelingen hoe Loo van Eck zorgaanbieders en andere organisaties kan 

adviseren om hun schriftelijke communicatie met klanten (patiënten) meer klantgericht te maken.  

1.2 De opbouw van mijn onderzoeksverslag 

In het volgende hoofdstuk leest u het theoretisch kader over schriftelijke patientencommunicatie. In 

hoofdstuk 3 is de visie van Loo van Eck op klantgerichtheid en het theoretisch kader van de 

verschillende tekstperspectieven te lezen. Hoofdstuk 4 geeft de methode en het materiaal weer van 

een bureauanalyse van vier verschillende folders over een liesbreukoperatie. De methode en het 

materiaal van het experimentele onderzoek staan in hoofdstuk 5. De resultaten van de 

bureauanalyse kunt u lezen in hoofdstuk 6. De resultaten van het experimentele onderzoek staan in 

hoofdstuk 7. Ten slotte geef ik in hoofdstuk 8 de conclusie en in hoofdstuk 9 is er plaats voor een 

discussie. 

 

 

  

                                                           
1
 http://www.geldersevallei.nl/55/missie 

http://www.geldersevallei.nl/55/missie
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2. De klantgerichtheid in schriftelijke patientencommunicatie 

2.1 De zorgvraag verandert binnen Nederland 

In de afgelopen decennia is in Nederland de vraag naar zorg sterk veranderd. Deze verandering in de 

zorgvraag is uit te leggen met de kwalitatieve verandering, de kwantitatieve verandering en de 

leveringscondities van de zorgvraag: 

De kwalitatieve verandering komt voort uit de ontwikkelingen op medisch technisch gebied. 

Wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties in de gezondheidszorg leiden voor 

zorgvragers (patiënten) tot betere diagnostische mogelijkheden en een toename en een verbetering 

van behandeltechnieken (AMC/UvA, 2001). De opkomst van het internet als technologische innovatie 

is ook van groot belang, want het geeft burgers direct toegang tot medische informatie. Deze 

verandering verkleint het informatieverschil tussen zorgaanbieder (arts) en zorgvrager (patiënt): 

“Hiermee is de informatieachterstand die een cliënt op de zorgaanbieder en zorgverzekeraar had 

voor een deel ingelopen en soms (bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende ziekten) zelfs omgezet in 

een voorsprong” (Raad voor Volksgezondheid en Zorg (hierna RVZ), 2003, p.18). 

De kwantitatieve verandering leggen Meurs & van der Grinten (2005) uit aan de hand van de 

verschuivingen in de demografie en morbiditeit van de Nederlandse bevolking. Nederlanders zijn 

langer ziek voordat ze dood gaan, wat tot een grotere vraag aan zorg leidt. De Nederlandse bevolking 

wordt niet alleen ouder, maar ook meer divers. Het opleidingsniveau van Nederlanders stijgt, 

waardoor de gemiddelde burger beter geïnformeerd wil worden en mondiger wordt. Burgers willen 

tegenwoordig vaker zelf kunnen kiezen. De ‘moderne patiënt’ ontwikkelt zich tot een kritische 

consument en heeft meer uitgesproken wensen ten aanzien van de aard en de kwaliteit van de 

geboden zorg (VWS, 2001; AMC/UvA, 2001). 

Ten slotte veranderen ook de leveringscondities van de zorgvraag onder invloed van socio-culturele 

factoren en de emancipatie van de patiënt (Meurs & van der Grinten, 2005). De 

emancipatiebeweging in de gezondheidszorg zorgt ervoor dat het aanbod wordt afgestemd op de 

moderne patiënt. Deze patiënt wil een klantvriendelijke behandeling, waarbij de zorgaanbieders 

worden afgerekend op de kwaliteit van de producten en de diensten en op de kwaliteit van het 

dienstverleningsproces zelf (Linden, Noordam & van Wamelen, 2001). Niet alleen de zorgaanbieder 

dient verantwoording af te leggen, ook de gezondheidszorg als publieke sector moet in toenemende 

mate verantwoording afleggen aan de individuele burger (Van der Kraan, 2006).  

2.2 Ook de rol van de zorgvragers verandert binnen Nederland 

Door de veranderingen in de zorg is het inherent dat ook de rol van een zorgvrager verandert. Voor 

een zorgaanbieder is een zorgvrager de klant. Philipsen geeft een duidelijke definitie van een klant in 

de strikte betekenis van het woord: “een (rechts)persoon die op de markt van economisch gelijken 

poogt op gunstige voorwaarden, het door hem gewenste product te krijgen” (In: Boon, 1997). Een 

zorgaanbieder doet er verstandig aan om een zorgvrager niet te behandelen als simpelweg een klant 

in een winkel, want de zorg verschilt wezenlijk van andere markten. Een voorbeeld  hiervan is dat 

een zorgvrager de professionele kwaliteit van een dienst moeilijk kan beoordelen. Daarnaast spelen 

factoren als onzekerheid over het tijdstip, de aard en de omvang van de behoefte aan zorg, alsmede 

gebrek aan duidelijke informatie over het beschikbare aanbod, dat er geen sprake is van zogeheten 

volledige consumentensoevereiniteit (Breedveld, 2003). Ten slotte zorgen de beperkte concurrentie, 
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de dominante rol en marktkracht van non-profit aanbieders ervoor dat een zorgvrager zich in een 

andere positie bevindt dan de klant bij marktorganisaties (RVZ, 2003). Hoe moet een zorgaanbieder 

dan wel een zorgvrager benaderen? Zorgaanbieders moeten naar de verschillende rollen van een 

zorgvrager kijken: in de rol van consument, de rol van participant, en de rol van partner. Deze rollen 

bespreek ik hieronder. 

De rol van consument houdt in dat de zorgvrager volledige vrijheid krijgt op basis van zijn wensen, 

behoeften en middelen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders. Er is daarnaast sprake van 

volledige transparantie en toegankelijkheid van de markt en er bestaat een directe relatie tussen 

vraag en aanbod (Van der Kraan, 2006). De overheid beschouwt deze rol van zorgvrager als de ideale 

rol, maar dit is tot op heden nog niet bereikt. 

De tweede rol van een zorgvrager is de rol van participant: een actief burger, die naast rechten ook 

plichten heeft. De aanbodzijde moet zich richting de vraagzijde verantwoorden en de zorgvrager 

wordt betrokken in de besluitvorming (Van der Kraan, 2006). Ook de overheid spreekt de zorgvrager 

zelf op zijn rol als participant aan, door te stellen dat de verantwoordelijkheid van zijn gezondheid in 

belangrijke mate bij de zorgvrager zelf ligt, zowel als het gaat om een gezonde manier van leven, als 

het om herstel bij ziekte of het zorgvuldig omgaan met een chronische ziekte (VWS, 2006). 

De derde rol van een zorgvrager is de rol van partner en het gaat hier met name over de 

hulpverleningsrelatie. Er zijn minimaal twee partijen bij de hulpverleningsrelatie betrokken die 

informatie uitwisselen en overeenstemming bereiken over de gewenste behandeling (Van der Kraan, 

2006). Belangrijke factoren hierbij zijn: het creëren van vertrouwen, helder krijgen van de behoeften 

en wensen van de zorgvrager en helder communiceren. Hierbij wordt van de zorgvrager een actieve 

deelname aan het beslissingsproces verwacht (Van der Kraan, 2006). In de ideale situatie ontwikkelt 

een zorgvrager zich tot een gelijkwaardige partner in relatie tot de zorgaanbieder. 

2.3 Nederlandse patiënten hebben behoefte aan begrijpelijke en geruststellende informatie 

Een rapportage van de RVZ (2003) en een studie van Nivel (uitgevoerd door Coppen, Wagner & 

Friele, 2007) benoemen een aantal behoeften van Nederlandse cliënten in de zorg. Ik verwijs naar 

deze studies voor een totaal overzicht van deze behoeften, maar voor mijn onderzoek zijn vooral de 

volgende twee behoeften van belang: 

- Informatie: cliënten moeten begrijpelijke, objectieve informatie krijgen over de resultaten, 

gezondheidstoestand, vooruitzichten en behandelingsmogelijkheden, doel, aard, pijnlijkheid 

en bijwerkingen van de behandeling. Cliënten willen deze uitleg in begrijpelijke taal en de 

mogelijkheid krijgen om altijd vragen hierover te stellen. 

 

- Bejegening: cliënten willen respectvol en correct bejegend worden. Ook willen zij serieus 

genomen worden, op hun gemak voelen en hebben zij de verwachting dat zijn gegevens 

vertrouwelijk behandeld worden. De klant wil goed voorbereid worden op de behandeling. 

 

Het is voor Nederlandse patiënten dus zeer belangrijk dat zij schriftelijke informatie van 

zorgaanbieders begrijpen. Daarnaast willen patiënten een goed gevoel hebben over een 

zorgaanbieder en met een gerust gevoel een operatie ingaan. In de volgende paragraaf bespreek ik 

op wat voor manier zorgaanbieders aan deze behoeften van patiënten proberen te voldoen.  
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2.4 De concernvorming van ziekenhuizen moet inspelen op behoeften van de Nederlandse patiënt 

Om zo goed mogelijk op de behoeften van Nederlandse patiënten in te spelen, gaan ziekenhuizen de 

laatste jaren steeds meer samenwerkingsverbanden en fusies aan. Deze zogeheten concernvorming 

heeft een aantal voordelen: door concernvorming is het mogelijk voor ziekenhuizen om efficiënter te 

werken, hun macht op de markt te vergroten, en het heeft een grotere aantrekkingskracht op 

personeel. Een nadeel van concernvorming is de sterk beperkte keuzevrijheid van een patiënt. De 

RVZ (2003, p. 9) zegt hierover: “Momenteel vertoont de zorgmarkt de kenmerken van een 

aanbiedersmarkt. De keuzemogelijkheden en daarmee de beïnvloedingsmogelijkheden van 

zorgafnemers zijn daarmee beperkt. Zorgaanbieders houden daardoor nog te weinig rekening met de 

wensen van de zorggebruikers. Dit moet veranderen.” 

Een studie van Abdel-Tawab & Roter (2002) maakt het belang van een klantgerichte benadering in de 

zorg duidelijk. Deze Egyptische onderzoekers namen consultaties tussen 34 artsen en 112 cliënten 

over familieplanning op en analyseerden deze op de communicatiestijl van de artsen. De 

onderzoekers maten de klanttevredenheid aan de hand van interviews met de cliënten achteraf. Uit 

de resultaten blijkt dat een klantgerichte benadering zorgt voor een verdrievoudiging van de 

klanttevredenheid van de cliënten en het gewillig en blijvend volgen van een behandeling door 

cliënten (‘therapietrouw’). De onderzoekers suggereren dat in meer ontwikkelde landen 

(bijvoorbeeld Nederland) klantgericht communiceren betere uitkomsten biedt dan ‘aanbiedergericht 

communiceren’. Het is dus een uitdaging voor (met name) grote Nederlandse zorgaanbieders om 

meer rekening te houden met de wensen en behoeften van een zorgvrager. De bestuurders van 

zorgconcerns zijn zich van deze uitdaging bewust en stellen de laatste jaren steevast dat binnen hun 

organisaties de patiënt centraal staat. Deze overtuiging staat in veel jaarverslagen, beleidsplannen en 

missies/visies van zorgaanbieders. Het is tegenwoordig dan ook niet meer de vraag óf een 

zorgaanbieder klantgericht moet zijn, maar hoe een zorgaanbieder zijn klantgerichtheid moet tonen. 

Want wat houdt de term klantgerichtheid precies in? In de volgende paragraaf bespreek ik eerst een 

aantal definities van klantgerichtheid. Vervolgens verantwoord ik de keuze voor mijn opvatting van 

klantgerichtheid. 

2.5 De meest geschikte definitie van klantgerichtheid 

Klantgerichtheid (of het synoniem ‘patiëntgerichtheid’) wordt de laatste jaren als hippe term 

gebruikt door zowel bestuurders om hun organisaties te promoten als door onderzoekers om het 

functioneren van zorgaanbieders te bestuderen. Klantgerichtheid ligt dus de laatste jaren van 

toenemende mate onder de aandacht van zorgaanbieders. De resultaten van de studie van de Boer, 

Delnoij & Rademakers (2013) tonen aan dat patiënten grote waarde hechten aan klantgerichte zorg. 

De onderzoekers legden vragenlijsten voor aan patiënten die een knie- of heupoperatie ondergingen 

(aantal: 214), en patiënten die leden aan reumatoïde artritis (343), een hernia (145), abnormaliteiten 

aan de borst (596) of congestief hartfalen (118). Alle patiëntengroepen beschouwden klantgerichte 

zorg als van bovengemiddeld belang. De Boer et al. adviseren dat het essentieel is om elementen van 

klantgerichte zorg toe te voegen aan vragenlijsten, aan indicatoren van zorgkwaliteit, en aan de 

training van artsen en zusters. Klantgerichtheid moet voor een zorgaanbieder dus zowel een doel als 

een middel zijn om de gezondheidsresultaten te verbeteren. Het probleem is echter dat er veel 

verschillende opvattingen bestaan over de term ‘klantgerichtheid’. Om hier enige verduidelijking in 

te scheppen, bespreek ik een aantal definities van klantgerichtheid. 
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Fottler, Ford, Roberts & Ford (2000) beschouwen het concept patiëntgerichtheid in de zin van het 

Engelse woord ‘patiënt’: geduldige. De geduldige (patiënt) is een persoon die in een ondergeschikte 

relatie, passief en afwachtend een behandeling ondergaat. Hierbij beschikt de zorgaanbieder over 

een dusdanige hoeveelheid medisch technische informatie over de patiënt, dat het moeilijk wordt de 

patiënt in zijn ondergeschikte positie, als klant te zien en te behandelen (Lipson, 2000). Maar zoals de 

bespreking van de verschillende rollen van een zorgvrager duidelijk maakte, is de zorgvrager 

tegenwoordig veel meer dan een afwachtend, geduldig persoon. Mede door de 

emancipatiebeweging in de zorg en toegenomen informatie die beschikbaar is voor een zorgvrager, 

heeft de zorgvrager ook de rol van participant en partner in een zorgproces. Met deze veranderde rol 

van een patiënt in het achterhoofd is de volgende definitie van Fottler et al. (2000) meer geschikt als 

formulering van klantgerichtheid:  

“het bieden van veiligheid, zekerheid, ondersteuning en psychische en lichamelijke comfort”.  

Deze definitie is echter nog steeds niet afdoende, want de rol van de zorgvrager als participant en 

partner wordt niet helder benadrukt. Bovenstaande definitie geeft bijvoorbeeld geen blijk van de 

eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager en het nemen van gedeelde beslissingen. De volgende 

definitie van Lipson (2000) geeft een betere weergave van de zorgvrager in zijn rol als consument, 

participant en klant:  

“klantgerichtheid houdt in dat de klant in zijn persoonlijke, emotionele, sociale en educatieve 

behoeften wordt voorzien. “  

In mijn studie hanteer ik deze definitie voor het concept klantgerichtheid. Patiëntenvoorlichting in de 

zorg is een belangrijk onderdeel van klantgerichtheid. Deze opvatting verduidelijk ik in de volgende 

paragraaf. 

2.6 Het positieve effect van patiëntenvoorlichting in de zorg 

Voorlichting van patiënten is een essentieel onderdeel van klantgerichtheid, want een goede 

patiëntenvoorlichting heeft verschillende voordelen voor zowel de zorgvrager als de zorgaanbieder. 

Patiëntenvoorlichting heeft sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in Nederland de aandacht van 

beleidsmakers, zorgaanbieders en onderzoekers (Van den Borne, 1997). Sindsdien maakt dit 

vakgebied een grote ontwikkeling door. De laatste decennia speelt de patiënt een steeds grotere rol. 

Mede door de opkomst van patiëntenbewegingen, werden de begrippen autonomie, 

zelfbeschikkingsrecht en empowerment van de patiënt steeds belangrijker (Bensing, Visser & Saan, 

2001; de Boer, 1995). Patiëntenvoorlichting leek destijds een geschikte manier om aan deze 

ontwikkelingen een bijdrage te leveren.  

Meerdere studies tonen het belang aan van een goede patiëntenvoorlichting. Templeton & Coates 

(2004) verdeelden voor hun experiment 55 Britse mannen met prostaatkanker in een experimentele 

groep en in een controlegroep. De onderzoekers gebruikten enkele instrumenten om de kennis van 

patiënten over prostaatkanker te meten, de manier hoe patiënten met hun ziekte omgingen 

(‘coping’) en de klanttevredenheid. Uit de resultaten blijkt dat een patiënt door een goede 

voorlichting beter omgaat met zijn gezondheidssituatie en de mogelijke problemen die een 

behandeling met zich meebrengt . Ook zorgt een toename van de kennis van de patiënt over de 

ziekte en de behandeling ervoor dat het gevoel van hulpeloosheid en onzekerheid vermindert. 
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 Verder blijkt dat het voorlichten van patiënten voorafgaand aan hun operatie een geruststellend 

effect heeft. In het onderzoek van Callaghan,  Yuk-Lung, King-Yu Ida & Siu-Ling (1998) werden 30 

Chinese mannen die een transurethrale resectie van de blaas ondergingen, verdeeld in een 

controlegroep en een experimentele groep. De onderzoekers hanteerden instrumenten om de 

ongerustheid voor de operatie, de tevredenheid over de informatie en de vraag naar extra verdoving 

te meten. Uit de resultaten blijkt dat patiënten die voorafgaand aan een operatie informatie 

ontvingen een lager stressniveau hadden dan patiënten die geen informatie ontvingen. Als patiënten 

minder stress ervaren voor een operatie, dan vermindert de kans dat zij niet komen opdagen voor de 

operatie (een zogeheten ‘no show’). Deze afname van no shows leidt tot een aanzienlijke 

kostenbesparing voor een zorgaanbieder. Het UMC Utrecht voert daarom een actief no-show-beleid. 

Het ziekenhuis is ervan overtuigd dat als de brochures hun kernwaarden betrokkenheid, kennis en 

verantwoordelijkheid uitstralen, dat dit bij de patiënt voor een positief beeld zorgt voor een 

behandeling en de organisatie. Dit positieve beeld vermindert weer het aantal no shows. Het is 

echter niet duidelijk hoe de folders van het UMC Utrecht hun kernwaarden specifiek uitdragen. 

2.7 Van de term ‘patiëntenvoorlichting’ naar ‘patientencommunicatie’ 

Inmiddels is patiëntenvoorlichting een geïntegreerd en geaccepteerd onderdeel van de 

communicatie in de gezondheidszorg. De laatste jaren is de term patientencommunicatie 

ingeburgerd in plaats van patiëntenvoorlichting, omdat de term meer nadruk legt op een tweezijdig 

proces, waarbij zorgaanbieders en zorgvragers informatie uitwisselen met als doel in gezamenlijk 

overleg te komen tot keuzes in het zorgproces en de behandeling (Van Bennekom, 2001). Van 

Bennekom geeft de volgende definitie van patientencommunicatie (p. 12): 

“Patientencommunicatie is het proces waarbij de communicatie met en over patiënten een integraal 

onderdeel uitmaakt van het zorgproces”. 

De term patientencommunicatie vind ik meer geschikt dan patiëntenvoorlichting, omdat ik eerder in 

dit verslag duidelijk maakte dat zorgvragers zich steeds meer ontwikkelen tot een partner van 

zorgaanbieders in plaats van een klant. In het vervolg hanteer ik dan ook deze term als ik het contact 

tussen zorgaanbieders en zorgvragers behandel. In de volgende paragraaf ga ik verder in op het 

ontstaan van schriftelijke patientencommunicatie en de effecten hiervan op patiënten. 

2.8 Schriftelijke patientencommunicatie is belangrijk voor de relatie tussen een zorgvrager en een 

zorgaanbieder 

Schriftelijk voorlichtingsmateriaal ontstond toen duidelijk werd dat patiënten meer tevreden waren 

door een goede voorlichting, en dat voorlichtingsmateriaal angst kan wegnemen (Arnold, Goodacre, 

Bath & Price, 2009). Daarnaast was het voor ziekenhuizen interessant dat de opnameduur verkort 

werd door patiënten goed voor te lichten: dit leidde tot minder kosten. Ook heeft het aanbieden van 

schriftelijke informatie aan patiënten als toevoeging aan de mondelinge voorlichting een positief 

effect. Onderzoek van Wachters-Kaufmann, Schuling, The & Meyboom-de Jong (2005) toont aan dat 

patiënten die een beroerte hadden, het zeer op prijs stellen om naast mondelinge informatie ook ter 

ondersteuning schriftelijke informatie te ontvangen. Patiënten die informatie verlangden over een 

beroerte haalden de meeste informatie hierover uit een speciaal geschreven handleiding. Berry 

(2004) betoogt dat er meerdere studies zijn uitgevoerd die aantonen dat het aanbieden van 

aanvullende schriftelijke informatie effectiever is dan het geven van enkel mondelinge informatie.  
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Er zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij het positieve effect van schriftelijke 

patientencommunicatie. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk om de voorlichting op goed geplande 

momenten te geven. Daarnaast leidt tot een toename van medische mogelijkheden ertoe dat er 

tegenwoordig vaak meer keuzes gemaakt kunnen en/of moeten worden door patiënten. Het is 

daarom belangrijk om patiënten goed te begeleiden in het maken van deze keuzes (Van der Berg, 

2007). Verder laat literatuuronderzoek van Adamo, Jacobs & Mokkink (2000) zien dat folders in de 

praktijk vaak moeilijke taal bevatten en niet door alle patiënten worden begrepen. Schriftelijke 

patientencommunicatie is dus van groot belang voor zorgaanbieders, want het draagt bij aan de 

klantgerichtheid van een organisatie. In de volgende paragraaf beargumenteer ik waarom het 

onderzoeken van de klantgerichtheid van schriftelijk patientencommunicatie een lastige opgave is. 

2.9 De problemen om een instrument te ontwikkelen dat de klantgerichtheid van schriftelijke 

patientencommunicatie meet 

Deze studie is enkel gericht op schriftelijke patientencommunicatie: ziekenhuisfolders over een 

medische behandeling. Er is weinig of geen onderzoek bekend naar de woordelijke uitwerking van 

het concept ‘klantgerichtheid’ van schriftelijke patientencommunicatie. Een aantal eerder genoemde 

onderzoekers van de klantgerichtheid van ziekenhuizen in hun patientencommunicatie analyseerden 

bijvoorbeeld wel video-opnames van arts-patiënt gesprekken, interviews met patiënten en 

interviews met bestuurders van zorgaanbieders (Callaghan et al. (1998), Abdel-Tawab & Roter 

(2002), Templeton & Coates (2004), Wachters-Kaufmann et al. (2005), Arnold et al. (2009)). Maar 

naar mijn weten is er tot nu toe nog geen uitgewerkt en betrouwbaar onderzoeksinstrument 

beschikbaar om enkel de klantgerichtheid van schriftelijke patientencommunicatie te meten. Epstein, 

Franks, Fiscella, Shields, Meldrum, Kravitz & Dubersten (2005) waagden een poging en voerden een 

kritische beschouwing uit van de literatuur over patiëntgerichtheid. Zij gebruiken de term ‘patiënt 

centered communication’ (PCC) en omschrijven dit als “communicatie tussen zorgverleners, 

patiënten en hun familie die patiëntgerichtheid bevordert”. PCC wordt beschouwd als een belangrijk 

onderdeel van hoge zorgkwaliteit. Maar het blijft voor Epstein et al. (2005) nog steeds onduidelijk 

wat het concept precies inhoudt en hoe het te meten is. De onderzoekers komen in hun studie een 

aantal problemen tegen bij het construct PCC. Volgens hen is er sprake van: 

- Gebrek aan theoretische en conceptuele helderheid. 

- Niet onderzochte vooronderstellingen. 

- Gebrek aan adequate controle voor patiënt kenmerken en sociale contexten. 

- Bescheiden correlatie tussen survey- en observatie uitkomsten. 

- Overlap tussen patiëntgerichte communicatie en andere constructen die niet theoretisch 

verbonden zijn aan patiëntgerichte communicatie. 

Epstein et al. (2005) pleiten in hun aanbevelingen onder andere voor: 

- Ontwikkelen van operationele definities van PCC die op een theorie zijn gebaseerd. 

- Verduidelijken van wat precies wordt gemeten. 

- Valideren van instrumenten. 

- Rekening houden met de context waarin de communicatie plaatsvindt. 

- Een manier vinden om adequaat om te gaan met de complexiteit van het construct PCC. 

Ik heb op basis van meerdere theorieën een definitie gegeven van zowel het begrip ‘klantgerichtheid’ 

als ‘patientencommunicatie’. In hoofdstuk 4 en 5 over de methode en het materiaal van mijn 
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bureauanalyse en het experimentele onderzoek zal ik duidelijk aangeven wat ik wil meten en op 

welke manier. Ik zal in paragraaf 5.8.2 mijn geselecteerde kenmerken van klantgerichtheid in 

schriftelijke patientencommunicatie valideren door een statistische analyse van de betrouwbaarheid 

van de resultaten. Ik houd er rekening mee dat de communicatie moet plaatsvinden in de context 

van een zorgomgeving. Daarom geef ik in de vragenlijst (onderzoeksinstrument) van het 

experimentele onderzoek een inleiding en een scenario van een patiënt die een liesbreukoperatie 

moet ondergaan. Aan de hand van bovenstaande aanbevelingen heb ik dus een manier gevonden om 

zo adequaat mogelijk om te gaan met de complexiteit van patientencommunicatie. In de volgende 

paragraaf bespreek ik hoe een schrijver patientencommunicatie begrijpelijker kan schrijven.    

2.10 Een aantal adviezen voor het schrijven van begrijpelijke patientencommunicatie 

De eerder besproken studies van de RVZ (2003) en Nivel (2007) in paragraaf 2.3 laten zien dat 

Nederlandse patiënten in de zorg behoefte hebben aan begrijpelijke en geruststellende informatie. 

Een schrijver kan op verschillende manieren een tekst begrijpelijker te schrijven. Het onderzoek van 

Nagel, Wizowski, Duckworth, Cassano, Hahn & Neal (2008) gaat dieper in op begrijpelijke schriftelijke 

informatie in de zorg. Zij gebruiken de term ‘health literacy’ om de geletterdheid van burgers in de 

context van gezondheid en zorg aan te geven. Vrij vertaald geven de onderzoekers de volgende 

definitie van health literacy (p. 222): 

“de mogelijkheid om toegang te krijgen tot, het begrijpen van, evalueren van, en communiceren van 

informatie als een middel om gezondheid te promoten, behouden, en verbeteren in een variëteit van 

settingen over de loop van het leven.”  

Een Canadees onderzoek van Hadlow & Pitts (1991) toont aan dat ongeveer 60% van de volwassen 

patiënten een laag niveau van health literacy hebben. Het is dus van belang dat medische informatie 

makkelijk te lezen is, te begrijpen is en te gebruiken is. Een van de middelen om het niveau van 

health literacy te verhogen is door helder (begrijpelijk) te communiceren. Een belangrijke 

communicatiestrategie voor zorgaanbieders is om eenvoudige taal te gebruiken wanneer zij praten 

met en schrijven naar patiënten en hun families. Dokters gebruiken namelijk consequent jargon dat 

patiënten niet begrijpen (Hadlow & Pitts, 1991). Eenvoudige taal bestaat uit ‘huis-, tuin-, en 

keukentaal’ in plaats van medisch, technisch, of wetenschappelijk jargon. Als medische termen niet 

te vervangen zijn door simpele termen, dan moet een schrijver ze uitleggen met alledaagse taal 

waarin voorbeelden staan die betrekking hebben op het leven van de patiënt. Een voorbeeld hiervan 

is de medische term ‘anesthesist’. Deze functie van een medewerker moet een schrijver wel noemen, 

maar het is dan aan te bevelen om direct uit te leggen dat deze medewerker verantwoordelijk is voor 

het geven van een plaatselijke of algehele verdoving. Eenvoudige taal in geschreven 

patientencommunicatie moet een vriendelijke toon en de toon van een conversatie hebben door het 

gebruiken van persoonlijke voornaamwoorden en een actieve vorm (Doak, Doak & Root, 1996). 

Bovenstaande adviezen zijn vooral van betrekking op de structuur en inhoud van een tekst, maar er 

zijn meer manieren om een klantgerichte tekst te schrijven. Het communicatiebureau Loo van Eck in 

Ede heeft een duidelijke visie op de klantgerichtheid van organisaties in schriftelijke communicatie. In 

het volgende hoofdstuk bespreek ik deze visie van Loo van Eck en geef ik mijn onderzoeksvraag en 

hypotheses van het experimentele onderzoek. 
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3. Het effect van verschillende tekstperspectieven op de klantgerichtheid van 

schriftelijke communicatie 

3.1 Loo van Eck over de klantgerichtheid in schriftelijke communicatie: gebruik lezersperspectief 

Een aantal belangrijke adviezen die Loo van Eck aan organisaties geeft om de communicatie te 

verbeteren, komt overeen met de hierboven besproken adviezen: gebruik duidelijke taal, hanteer 

een goede structuur (met behulp van kopjes en een tekstopbouw volgens het IKONS-model2), 

vermijd spel- en stijlfouten, en plaats een duidelijke kernboodschap aan het begin van een tekst met 

als vervolg een duidelijke onderbouwing. Veel van deze adviezen zijn in wetenschappelijke studies 

onderzocht en worden ondersteund door de resultaten van deze studies. Mijn onderzoek richt zich 

op een ander advies dat Loo van Eck aan cursisten geeft om klantgericht te schrijven. Loo van Eck 

adviseert namelijk ook om bij het opstellen van een tekst het lezersperspectief te hanteren. Met het 

lezersperspectief spreekt een schrijver een lezer direct met je of u aan en zet hij de lezer centraal. 

Volgens Loo van Eck heeft dit als gevolg dat de lezer een tekstproduct (brief, e-mail, folder) als 

begrijpelijker en ook persoonlijker ervaart. Ten slotte zorgt het lezersperspectief voor een meer 

betrokken uitstraling van een organisatie en draagt het dus in zijn totaliteit bij aan de 

klantgerichtheid van een organisatie. Over dit advies van Loo van Eck is relatief weinig onderzoek 

bekend in de Nederlandse zorg, dus de vraag is of er wetenschappelijke literatuur te vinden is die 

deze opvatting van Loo van Eck over de positieve effecten van het lezersperspectief op schriftelijke 

patientencommunicatie ondersteunt? 

3.2 Het belang van het lezersperspectief op de communicatie tussen twee partijen 

Voordat ik de literatuur over het lezersperspectief bespreek, geef ik eerst een definitie van wat er 

gebeurt wanneer twee partijen met elkaar communiceren. Shadid (1998) geeft een duidelijke 

definitie van communicatie (p. 53):  

“een proces waaraan minimaal twee actoren deelnemen, die betekenissen uitwisselen via verbale en 

non-verbale boodschappen.”  

Bij deze verbale en non-verbale boodschappen gaat het altijd om de subjectieve interpretaties van de 

actoren (deelnemers) in het communicatieproces. De meeste wetenschappers beweren dat de 

actieve rol van de communicatie bij de zender ligt en dat de ontvanger een passieve rol heeft. Deze 

opvatting wordt betwist door tegenstanders die van mening zijn dat de ontvanger juist een actieve 

rol heeft, omdat hij de boodschap interpreteert en er dus betekenis aan geeft (Shadid, 1998). Berlo 

(In: Shadid, 1998, p. 57) is zo’n tegenstander en legt als volgt zijn standpunt uit:   

“If the source does not reach the receiver with his message, he might as well have talked to himself.”  

Deze opmerking van Berlo is de essentie van mijn studie, want het geeft het belang aan om bij het 

schrijven van een tekstproduct lezersgericht (lees: klantgericht) te schrijven. Als een schrijver niet 

goed in gedachten houdt voor wie zijn teksten zijn bedoeld, dan zal een lezer de tekst niet goed 

begrijpen of minder waarderen: “De schrijver had dan net zo goed tegen zichzelf kunnen praten.” 

Om een boodschap duidelijk over te brengen op een ontvanger, is het ook van belang dat een 

schrijver zich inleeft in de situatie van een lezer. Als schrijver wil je dat een lezer de tekst goed 

begrijpt of waardeert, maar ook dat een lezer een positieve attitude (houding) heeft ten opzichte van 

                                                           
2
 IKONS-model: Inleiding, Kern, Onderbouwing, Neutralisatie, Slot 
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de schrijver en/of organisatie. Moet een schrijver dan bij het opstellen van een tekst altijd 

gebruikmaken van het lezersperspectief? Om deze vraag te beantwoorden, bespreek ik in de 

volgende paragraaf de verschillende tekstperspectieven die een schrijver kan gebruiken.  

3.3 Een schrijver kan kiezen voor verschillende tekstperspectieven 

Er zijn een aantal perspectieven waarvoor een schrijver kan kiezen bij het schrijven van een tekst: het 

lezersperspectief, het interactieperspectief, het zakelijke perspectief, en het schrijversperspectief 

(Jaspers, 1987). Elk perspectief heeft een specifiek effect op lezers, dus het is aan te bevelen dat een 

schrijver hier rekening mee houdt. Voorbeeld 1 toont het verschil tussen de tekstperspectieven: 

Voorbeeld 1. Zin in verschillende tekstperspectieven 

Lezersperspectief: Wondpijn, doordat er sneetjes in uw buik zijn gemaakt. 

Interactieperspectief: Wondpijn, doordat er door ons sneetjes in uw buik zijn gemaakt. 

Zakelijk perspectief: Wondpijn, doordat er sneetjes in de buik zijn gemaakt. 

Schrijversperspectief: Wondpijn, doordat ik sneetjes in de buik heb gemaakt. 

 

Aan de hand van de besproken literatuur kom ik tot mijn onderzoeksvraag: 

 

Wat is het effect van tekstperspectief op de ervaring van patiënten als het gaat om de 

klantgerichtheid van een ziekenhuisfolder? 

 

3.4 De voor- en nadelen van het lezersperspectief 

Het lezersperspectief is van groot belang voor het lezersgericht schrijven van een tekst. In Nederland 

worden ambtenaren aangespoord om lezersgericht te schrijven, want uit onderzoek blijkt dat het 

lezersperspectief in een overheidsfolder een betere tekstwaardering krijgt dan het zakelijke 

perspectief (Renkema, 1994; Janssen, 1998). Ook als lezers zich afhankelijk voelen van de schrijver of 

de organisatie die de schrijver vertegenwoordigt (bijvoorbeeld een ziekenhuis), dan stellen de lezers 

het lezersperspectief op prijs. Voelen lezers zich betrokken bij het onderwerp, dan hebben zij ook 

een voorkeur voor het lezersperspectief. Als een lezer een tekst intensiever leest, dan neemt deze 

voorkeur ook toe (Jansen, 1989). Vanwege deze redenen verwacht ik dat patiënten in een 

ziekenhuisfolder het lezersperspectief waarderen. Ik neem aan dat de proefpersonen van mijn 

onderzoek (de patiënten) bij het lezen van een folder zich afhankelijk voelen van de arts of het 

ziekenhuis, een hoge betrokkenheid hebben bij de informatie over hun operatie en de tekst in de 

folder intensief lezen.  

 

Hoe kan een schrijver het lezersperspectief toepassen in teksten? Schrijvers doen er goed aan om 

zich in te beelden dat zij zich richten tot een concrete lezer. Hierdoor hebben ze minder moeite om 

het lezersperspectief toe te passen en de lezer aan te spreken (Jansen, 1989). Een schrijver maakt 

gebruik van het lezersperspectief door een lezer direct aan te spreken met u of je/jullie (Jaspers, 

1987). Jansen (1989) adviseert om de lezer direct aan te spreken, omdat een brief dan als levendiger, 

persoonlijker en meer betrokken door lezers wordt ervaren. Een aantal studies ondersteunen deze 

positieve effecten van het lezersperspectief. Hoeken & Poulssen (1991. In: Hoeken, 1998) 

onderzochten het effect van aantrekkelijk taalgebruik in voorlichtingsteksten op tekstbegrip, 

tekstwaardering en beïnvloeding. De onderzoekers betogen om de lezer direct aan te spreken met u 

of jij. Hierdoor wordt de relevantie van de informatie in een tekst benadrukt en betrekt de lezer de 

tekst meer op zichzelf. En de kans dat de lezer aandacht besteedt aan de tekst neemt daarmee toe, 
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evenals de tekstwaardering. Voorstanders van het lezersperspectief noemen een tekst ‘vriendelijker’,  

‘persoonlijker’, en ‘directer’ (Jansen, 1989). In de studie van Beaupain (2008) vulden 131 

medewerkers van een ICT-bedrijf een enquête in over een e-mail die werd gemanipuleerd qua 

aanspreekvorm en structuur. De medewerkers vonden de versies met de directe aanspreekvorm 

(lezersperspectief) meer respectvol voor de lezer en meer persoonlijk.  

Daarentegen toont een studie van Pander Maat (2004) een aantal negatieve effecten van het direct 

aanspreken van lezers. In zijn studie fungeerden 176 eerstejaars studenten als proefpersonen. 

Pander Maat onderzocht het effect van aanspreekvormen in ledenwervingsbrieven van boekenclubs. 

In het experiment varieerden de aanspreekvorm, het imago van een boekenclub en de kracht van de 

argumenten in een brief. De resultaten tonen aan dat het direct aanspreken van (jonge) lezers met je 

leidt tot een negatief oordeel over de betrouwbaarheid en deskundigheid van de organisatie. Ik meet 

in deze studie of het direct aanspreken van patiënten in ziekenhuisfolders met u een effect heeft op 

het imago van het ziekenhuis. Mijn analyse van een aantal ziekenhuisfolders (zie hoofdstuk 3) maakt 

namelijk duidelijk dat patiënten in alle folders met u worden aangesproken. Om de teksten in het 

experimentele onderzoek zo realistisch mogelijk te manipuleren, gebruik ik dus in mijn onderzoek u 

om een patiënt aan te spreken. Aan de hand van de literatuur over het lezersperspectief kom ik tot 

de volgende hypotheses over het effect van het lezersperspectief op een tekst:  

Het lezersperspectief zorgt in een inleidende tekst voor… 

H1: …meer begrijpelijke informatie… 

H2: …een meer aantrekkelijke tekst… 

H3: …een meer overtuigende tekst… 

H4: …een meer persoonlijke tekst… 

H5: …een meer betrokken uitstraling van de organisatie… 

H6: … een slechter imago van de organisatie… 

…dan het zakelijke perspectief. 

Het lezersperspectief zorgt in een operatiebeschrijvende tekst voor… 

H7: …meer begrijpelijke informatie… 

H8: …een meer aantrekkelijke tekst… 

H9: …een meer overtuigende tekst… 

H10: …een meer persoonlijke tekst… 

H11: …een meer betrokken uitstraling van de organisatie… 

H12: …een slechter imago van de organisatie… 

…dan het zakelijke perspectief. 
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3.4.1. Twee kanttekeningen bij het positieve effect van het lezersperspectief 

Uit de studie van Jaspers (1987. In: Jansen, 1989, p. 112) blijkt ook dat een schrijver wel met de 

volgende punten rekening moet houden met het gebruik van het lezersperspectief: 

 

- Spreek de lezer niet direct aan wanneer de boodschap negatief van aard is. Van der Horst (In: 

Kampschreur, 2008, p. 47) ondersteunt deze opvatting. Hij adviseert een lezer niet direct met u aan 

te spreken als het om voor hem/haar onplezierige zaken gaat of als het te opdringerig overkomt. Ik 

vermoed dat de operatiebeschrijvende tekst (bijvoorbeeld over de mogelijk problemen na de 

operatie) met lezers- en interactieperspectief door de directe aanspreekvorm u bij lezers voor meer 

onrust zorgt. Uit mijn analyse (zie hoofdstuk 3) van een aantal folders van ziekenhuizen blijkt dat alle 

alinea’s over de operatie in het zakelijke perspectief zijn geschreven. De vraag is echter of lezers het 

tekstgedeelte over de chirurgische handelingen in het lezersperspectief en het interactieperspectief 

daadwerkelijk als meer beangstigend ervaren. Aan de hand van de artikelen van Jaspers (1987) van 

Van der Horst (2008) kom ik tot de volgende hypotheses: 

 

H13: het lezersperspectief zorgt in een operatiebeschrijvende tekst voor meer ongerustheid 

dan het zakelijke perspectief 

H14: het interactieperspectief zorgt in een operatiebeschrijvende tekst voor meer 

ongerustheid dan het zakelijke perspectief 

- Er mag geen sprake zijn van perspectiefbreuk qua aanspreken van de lezer: ‘zwabberen’ tussen 

direct aanspreken en ontwijken van de lezer. Een tekst wordt door zwabberen onsamenhangend en 

hierdoor kan de lezer minder waardering hebben voor de tekst. Uit mijn analyse (zie hoofdstuk 3) 

blijkt dat er in alle folders sprake is van een perspectiefbreuk qua aanspreken van de lezer. Lezers 

worden voornamelijk direct aangesproken met u (lezersperspectief) of helemaal niet aangesproken, 

of indirect aangesproken met behulp van lijdende vormen of met een algemene term als ‘patiënten’ 

(zakelijk perspectief). Een mogelijke verklaring voor een perspectiefbreuk is het effect van de 

verschillende tekstperspectieven op een lezer. Een schrijver kan er bewust voor kiezen om de 

inleiding van een tekst in lezersperspectief te schrijven. Hierdoor beschouwt een lezer de tekst van 

de inleiding als persoonlijker en heeft hij een hogere betrokkenheid bij het onderwerp. Maar als een 

schrijver de informatie over de operatie moet beschrijven, dan kan de schrijver bewust deze 

informatie in het zakelijk perspectief schrijven om de ‘beangstigende’ chirurgische handelingen als 

meer onpersoonlijk en meer afstandelijk voor een patiënt te maken. Aan de hand van de resultaten 

van beide teksten zal ik in paragraaf 8.4 een conclusie trekken of ‘zwabberen’ qua aanspreekvorm 

inderdaad minder waardering krijgt van lezers. 

 

3.5 Het interactieperspectief is volgens Jansen favoriet onder lezers 

Naast het lezersperspectief heeft een schrijver ook de optie van het interactieperspectief. In dit 

perspectief komen het schrijvers- en lezersperspectief samen en wisselen deze perspectieven in een 

lopende tekst. Voorstanders van het lezersperspectief noemen de tekst ‘vriendelijker’,  

‘persoonlijker’, en ‘directer’, maar tegenstanders vinden het ook ‘dwingend’. Volgens Jansen (1989) 

is daarom het interactieperspectief favoriet, want steeds lezers met u aanspreken en direct naar de 

lezer toe schrijven, wekt irritatie op. Aan de hand van het artikel van Janssen (1989) kom ik tot de 

volgende hypotheses over het effect van het interactieperspectief op een tekst: 
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Het interactieperspectief zorgt in een inleidende tekst voor…  

H15: …meer begrijpelijke informatie… 

H16: …een meer aantrekkelijke tekst… 

H17: …een meer overtuigende tekst… 

H18: …een meer persoonlijke tekst… 

H19: …een meer betrokken uitstraling van de organisatie… 

…dan de andere tekstperspectieven. 

Het interactieperspectief zorgt in een operatiebeschrijvende tekst voor… 

H20: …meer begrijpelijke informatie … 

H21: …een meer aantrekkelijke tekst… 

H22: …een meer overtuigende tekst…  

H23: …een meer persoonlijke tekst… 

H24: …een meer betrokken uitstraling van de organisatie… 

…dan de andere tekstperspectieven 

3.6 Het zakelijke perspectief maakt teksten onpersoonlijker en zakelijker 

Een schrijver past het zakelijke perspectief toe om een zakelijke, onpersoonlijke tekst te schrijven. In 

een tekst met een zakelijk perspectief zijn zowel lezer als schrijver afwezig. Een indirecte 

aanspreekvorm (de lezer niet aanspreken of met termen als ‘men’/’een patiënt’) en 

passiefconstructies en nominaliseringen zorgen voor een onpersoonlijke tekst met een algemene 

toon. De eerder besproken studie van Beaupain (2008) toont dit aan: een indirecte aanspreekvorm 

(zakelijk perspectief) in een brief wordt door medewerkers als een zakelijke brief ervaren. De 

informatie in een ziekenhuisfolder moet zo persoonlijk mogelijk overkomen op patiënten, dus ik 

verwacht dat het zakelijke perspectief leidt tot een gevoel van onpersoonlijke benadering bij 

patiënten. Deze verwachting formuleerde ik al eerder in hypotheses 4 en 10 over het positieve effect 

van het lezersperspectief op de persoonlijke benadering in een inleidende en operatiebeschrijvende 

tekst in vergelijking met het zakelijke perspectief. 

3.7 Het schrijversperspectief komt onrealistisch over in een ziekenhuisfolder 

Ten slotte heeft een schrijver de keuze voor het schrijversperspectief door zich met ik of we te 

presenteren om een persoonlijke indruk te maken op de lezer. Jaspers (1987) betoogt dat in principe 

iedere tekst is geschreven vanuit het schrijversperspectief, ondanks het verschil in taalgebruik en 

mate van objectiviteit van een tekst. Een schrijver heeft volgens Jaspers echter wel een keuze op 

welke manier hij zichzelf presenteert: kiest hij voor een directe presentatie met ik of we of gebruikt 

hij de lijdende vorm? Spreekt hij de lezer direct aan in zijn tekst of niet? Volgens Jaspers moet de 

schrijver dus een keuze maken tussen de verschillende tekstperspectieven. Ik onderzoek in deze 

studie niet afzonderlijk het schrijversperspectief, omdat deze manipulatie van de originele teksten te 
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vergaand zijn voor mijn onderzoek. In voorbeeld 2 staan twee zinnen waarin een chirurg zich 

presenteert met ik. Deze zinnen komen niet voor in een ziekenhuisfolder: 

Voorbeeld 2. Twee zinnen in het schrijversperspectief 

 “Wondpijn, doordat ik sneetjes in de buik heb gemaakt.” 

“Ik opereer meestal in dagbehandeling.” 

Het schrijversperspectief komt wel gedeeltelijk terug in het interactieperspectief, waarin het 

ziekenhuis zich met wij presenteert aan de patiënt en lezer direct met u aanspreekt.  

3.8 Ik onderzoek het effect van tekstperspectief op de klantgerichtheid van schriftelijke 

patientencommunicatie 

Ik koos er voor om een inleidend en een operatiebeschrijvend tekstgedeelte van een originele 

ziekenhuisfolder in het lezersperspectief, in het interactieperspectief en in het zakelijke perspectief 

te manipuleren voor het onderzoek. Met het experiment in mijn studie meet ik het effect van 

tekstperspectief op de klantgerichtheid van een ziekenhuisfolder over een liesbreukoperatie. Maar 

eerst voerde ik een bureauanalyse uit van vier ziekenhuisfolders. De methode en het materiaal van 

de bureauanalyse bespreek ik in het volgende hoofdstuk. 
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4. De methode en het materiaal van de bureauanalyse 

4.1 Vier verschillende ziekenhuisfolders over een liesbreukoperatie 

Het is verstandig om voorafgaand aan het experimentele onderzoek eerst een bureauanalyse uit te 

voeren van een aantal bestaande folders over een liesbreukoperatie van verschillende ziekenhuizen. 

Aan de hand van de visie van Loo van Eck over klantgerichtheid en de besproken literatuur van de 

RVZ (2003), Nivel (2007) en Nagel et al. (2008) stelde ik een aantal kenmerken op die inzicht geven in 

de mate van de klantgerichtheid  van schriftelijke patientencommunicatie. Aan de hand van deze 

kenmerken (zie tabel 1) analyseerde ik de vier ziekenhuisfolders. Voor een volledig overzicht van mijn 

bureauanalyse van alle folders verwijs ik naar bijlage 1.  

Tabel 1. Overzicht van de kenmerken van klantgerichte schriftelijke patientencommunicatie 

Kenmerken voor tekstanalyse op 
klantgerichtheid 

Uitleg bij kenmerken 

Tekstperspectief Is de tekst geschreven in lezers-/schrijvers-
/zakelijk/interactieperspectief? 

Kopjes Kopje geformuleerd in welk perspectief? 

Jargon Bevat tekst medische termen? Zo ja, worden 
deze termen dan goed uitgelegd? 

Begrijpelijk informatie Bevat tekst spel- en stijlfouten, zinnen in 
lijdende vorm, vage formuleringen, etc.? 

Toon Vriendelijke of gebiedende toon bij bijvoorbeeld 
adviezen voor patiënt? 

Voldoende informatie Wordt in de tekst afdoende informatie gegeven? 

Informatie in logische volgorde Is de opbouw van de tekst in een chronologische 
volgorde (bijv.  voor/tijdens/na operatie)? En 
geeft de inleiding een overzicht van de opbouw 
van de folder? 

Geruststellen/verplaatsen in situatie patiënt Stelt de tekst een patiënt gerust? Bijv. 
"Complicaties komen gelukkig zelden voor" of 
"Wij begrijpen uw angst". 

Overeenstemming arts/patiënt Wordt in tekst benadrukt dat patiënt in overleg 
met arts tot besluit moet komen? 

Individuele benadering patiënt Geeft de tekst weer dat iedere patiënt uniek is 
en een eigen voorkeur heeft? 

Deskundigheid arts/organisatie Wordt in de tekst benadrukt dat een arts 
jarenlange ervaring heeft of dat operatie al 
jarenlang wordt uitgevoerd? 

Bereikbaarheid arts/organisatie Wordt in tekst benadrukt dat organisatie altijd 
bereikbaar is voor vragen? Hoe is de organisatie 
te bereiken? 

 

4.2 Waarom ik kies voor de medische behandeling ‘liesbreukoperatie’ 

De keuze voor de ziekenhuisfolders over een liesbreukoperatie baseerde ik op de volgende punten: 

- Het onderwerp moest een algemene aandoening zijn die veel volwassenen (dus zowel 

mannen als vrouwen) kunnen oplopen. 
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- Het onderwerp moest een aandoening zijn die lezers niet als een ingrijpende ziekte 

beschouwden. Volgens De Boer et al. (2013) bestaat er namelijk een verschil tussen de 

informatiebehoefte van patiënten bij ingrijpende ziektes en minder ingrijpende ziektes: “Hoe 

ingrijpender de ziekte, hoe minder behoefte aan klantgerichtheid/informatiebehoefte van 

klanten. Er ontstaat een houding van: “De dokter zal wel het beste met mij voor hebben en ik 

wil dat het zo snel mogelijk gebeurt.” Daarom koos ik voor een minder ingrijpende ziekte, 

omdat de behoefte aan klantgerichtheid dan hoger is bij patiënten. 

- De folders moesten voor het nut van een analyse na een korte leesbeurt onderling veel 

verschil vertonen op het gebied van stijl, structuur en vorm van de informatie. De vier folders 

over een liesbreukoperatie bevatten deze verschillen. 

4.3 Mijn keuze voor ziekenhuizen in de nabije omgeving van Loo van Eck 

Deze keuze maakte ik puur op basis van de geografische ligging van vier ziekenhuizen ten opzichte 

van mijn stage bedrijf Loo van Eck in Ede. Ik selecteerde de volgende ziekenhuizen: 

- De Gelderse Vallei in Ede. 

- Meander in Amersfoort. 

- Sint Jansdal in Harderwijk. 

- Rijnstate in Arnhem. 

4.4 Hoe ervaren patiënten de klantgerichtheid van ziekenhuisfolders? 

Ik voerde dus eerst een bureauanalyse uit van de folders met een analyse instrument dat ik 

ontwikkelde aan de hand van het advies van Loo van Eck en de literatuur over de klantgerichtheid 

van schriftelijke patientencommunicatie. De resultaten van deze analyse leest u in hoofdstuk 6.  

Maar het is ook nuttig om met een experiment te onderzoeken hoe een grote groep mensen met 

verschillende achtergronden en opvattingen de klantgerichtheid van ziekenhuisfolders ervaren. Om 

de mening van een grote groep mensen te onderzoeken, heb ik een experiment uitgevoerd naar het 

effect van tekstperspectief op de ervaringen van lezers. De opzet en resultaten van het  

experimentele onderzoek volgen in hoofdstuk 5 en 6. Daarna zijn de resultaten van de bureauanalyse 

in hoofdstuk 6 te lezen en de resultaten van het experimentele onderzoek in hoofdstuk 7. 
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5. Een doelgroepgerichte methode met een vragenlijst voor de afname van 

het experimentele onderzoek 

In dit hoofdstuk bespreek ik de onderzoeksmethode van het experiment en het materiaal. Ter 

verduidelijking: mijn onderzoek is gericht op patiënten die in een folder informatie lezen over een 

liesbreukoperatie.  

5.1 Een doelgroepgerichte methode is een effectieve methode voor dit onderzoek 

Mijn keuze voor een doelgroepgerichte methode baseerde ik op eerdere studies van Bruggeman 

(2006), Lentz & Pander Maat (2007) en Bosch (2010). Deze studies zijn eenduidig in hun oordeel dat 

een doelgroepgerichte (lezersgerichte) methode een effectieve manier is om het effect van 

patiëntenvoorlichting te onderzoeken. Wel wordt aanbevolen om de vragenlijst zo op te stellen dat 

een proefpersoon ook open vragen beantwoordt en aanvullende opmerkingen op de vragenlijst 

geeft. Deze methode geeft een onderzoeker een extra inkijk in het tekstverwerkingsproces van een 

lezer (Bruggeman, 2006, p. 82). In de discussie over dit onderzoek (zie hoofdstuk 9) gebruik ik de 

antwoorden van de proefpersonen op de open vragen om enkele verklaringen te ondersteunen. 

5.2 De gekozen tekstgedeeltes lenen zich goed voor een manipulatie 

Tijdens het uitvoeren van mijn bureauanalyse van de folder van de Gelderse Vallei (zie paragraaf  6.2) 

bleek dat de tekstgedeeltes ‘Voor de operatie’ en ‘Na de operatie’ goed te manipuleren waren in de 

drie tekstperspectieven, zonder dat de informatie onrealistisch wordt voor een lezer. Het eerste 

tekstgedeelte ‘Voor de operatie’ (de inleidende tekst) is gemakkelijk in het lezersperspectief op te 

stellen. Daarnaast leent het eerste tekstgedeelte zich goed als een tegenhanger van het tweede 

tekstgedeelte ‘Na de operatie’ (de operatiebeschrijvende tekst). Mogelijk hebben lezers in het 

tweede tekstgedeelte een voorkeur voor het zakelijke perspectief in plaats van het lezersperspectief. 

In het lezersperspectief wordt een lezer bijvoorbeeld direct aangesproken met “pijn in uw teelbal”. 

Ook is het voor Loo van Eck interessant om te onderzoeken of het ‘zwabberen’ van tekstperspectief 

een effect heeft op lezers. 

5.3 De cursisten van Loo van Eck als proefpersonen 

Ik besloot minimaal twintig proefpersonen per conditie te gebruiken om de resultaten als 

betrouwbaar te mogen verklaren (Field, 2009). De proefpersonen waren cursisten van een training 

van Loo van Eck. De cursisten zijn over het algemeen mannen en vrouwen tussen de 25 en 65 jaar 

oud met verschillende opleidingsniveau ’s. Daarom beschouw ik de proefpersonen van mijn 

onderzoek als een representatieve weergave van de volwassen bevolking van Nederland. Daarnaast 

kan zowel een man als een vrouw op elke leeftijd een liesbreuk oplopen. Voorafgaand aan de tekst 

en de vragenlijst las een proefpersoon een scenario. Het scenario moest ervoor zorgen dat een 

proefpersoon zich beter in de geschetste situatie van de patiënt inleefde. Ten slotte was de keuze 

voor de cursisten van Loo van Eck als proefpersonen ook van praktische aard, omdat zij voor dit 

onderzoek makkelijker te benaderen zijn voor het afnemen van de vragenlijst dan de daadwerkelijke 

patiënten van een ziekenhuis. Voorafgaand aan een training is aan de klanten van Loo van Eck 

toestemming gevraagd om het onderzoek af te nemen tijdens de trainingen.  

 

5.4 De kenmerken van de proefpersonen 

In totaal deden 115 proefpersonen mee aan het onderzoek, verdeeld over de zes condities die ik in 

paragraaf 5.5 in detail bespreek. De proefpersonen zijn op willekeurige basis verdeeld over de 
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verschillende condities. Tijdens een training beoordeelden verschillende proefpersonen dus ook een 

verschillende tekst. Uiteindelijk namen aan alle condities 18 tot 21 proefpersonen deel.  

Onder de proefpersonen bevonden zich 57 vrouwen (49%) en 48 mannen (41%). Tien proefpersonen 

vulden hun geslacht niet in op de vragenlijst. Een chi-kwadraattoets maakt duidelijk dat er geen 

significant verschil is tussen het aantal vrouwen en mannen in de condities van de inleidende tekst 

(X² (2)=2.42, p=0.30). Ook zijn het aantal vrouwen en mannen in de condities van de 

operatiebeschrijvende tekst gelijk verdeeld (X² (2)=0.66, p=0.72). In tabel 7 van bijlage 9 staat een 

overzicht van de verdeling van vrouwen en mannen over de verschillende condities.  

De jongste proefpersoon was 21 jaar oud en de oudste proefpersoon was 62 jaar oud. De 

gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 43 jaar (sd 10.77). Om de verdeling van de leeftijd van 

de proefpersonen te onderzoeken, stelde ik verschillende leeftijdsgroepen samen: 21 jaar tot en met 

30 jaar, 31 t/m 40, 41 t/m 50, 51 t/m 60 en 61 t/m 70. Een chi-kwadraattoets toont aan de leeftijden 

van de proefpersonen in de inleidende tekst gelijk zijn verdeeld (X² (10)=11.49, p=0.32). Ook zijn de 

leeftijden van de proefpersonen in de operatiebeschrijvende tekst gelijk verdeeld (X² (10)=3.09, 

p=0.98). 

De proefpersonen van de inleidende tekst zijn naar opleidingsniveau gelijk verdeeld (X² (4) = 3.57, 

p=0.47), maar de proefpersonen van de operatiebeschrijvende tekst zijn naar opleidingsniveau niet 

gelijk verdeeld (X² (6)=12.44, p=0.05). Binnen deze groep proefpersonen zijn er significant meer 

mensen met een opleiding op het hoger beroepsonderwijs (aantal=26) dan op het middelbaar 

beroepsonderwijs (13), universitair onderwijs (9) en het middelbaar onderwijs (3). In de discussie 

kom ik hierop terug. In tabel 8 van bijlage 9 staat een overzicht van de verdeling van de 

proefpersonen naar opleidingsniveau per conditie. 

Ten slotte zijn acht van de 115 proefpersonen al eens geopereerd aan een liesbreuk. Deze personen 

zijn zowel in de inleidende tekst (X² (2)=1.13; p=0.57) als in de operatiebeschrijvende tekst (X² 

(2)=0.00, p=1) gelijk verdeeld. Hun ervaring met een liesoperatie zorgde niet voor verschillen in het 

effect van tekstperspectieven in het experimentele onderzoek. 

5.5 De onafhankelijke variabelen zijn het tekstperspectief en de inhoud van de tekst 

In mijn studie onderzocht ik twee variabelen. De eerste onafhankelijke variabele die ik onderzocht 

was het tekstperspectief. De proefpersonen in dit onderzoek lazen een tekst in het lezersperspectief, 

of in het zakelijk perspectief of in het interactieperspectief. De tweede onafhankelijke variabele was 

de tekstinhoud: inleidende of operatiebeschrijvende informatie voor de patiënt (zie voorbeeld 3). In 

het tekstgedeelte ‘Voor de operatie’ staat inleidende informatie voor de patiënt: de patiënt leest het 

verloop van de opname, het verblijf na de operatie en wanneer de patiënt naar huis mag. In het 

tekstgedeelte ‘Na de operatie’ staat operatiebeschrijvende informatie voor de patiënt: mogelijk heeft 

de patiënt na de operatie last van wondpijn, gevoeligheid van het operatiegebied, zwelling of 

bloeduitstorting in het operatiegebied, pijn in een teelbal of balzak, of pijn tussen de 

schouderbladen. In tabel 2 staat een overzicht van de verschillende condities. 
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Tabel 2. Overzicht van alle condities 

Tekstperspectief Inleidende informatie Operatiebeschrijvende informatie 

Lezersperspectief “Uw liesbreukoperatie vindt 
meestal in dagbehandeling plaats.”  

“Zwelling of een bloeduitstorting in 
het gebied waar u bent geopereerd.” 
 

Zakelijk perspectief “Een liesbreukoperatie vindt 
meestal in dagbehandeling plaats.” 

“Zwelling of een bloeduitstorting in 
het gebied waar is geopereerd.” 
 

Interactieperspectief “Wij opereren uw liesbreuk 
meestal in dagbehandeling.” 

“Zwelling of een bloeduitstorting in 
het gebied waar wij u hebben 
geopereerd.“ 

 
Ik stelde alle condities zo identiek mogelijk op. Bij het manipuleren van de tekstperspectieven hield ik 

de woordvolgorde en de inhoud van de zinnen zo veel mogelijk gelijk. Ik moest in enkele zinnen wel 

de woordvolgorde veranderen om het verloop van de zin grammaticaal en stilistisch correct te 

houden. In bijlage 3 staat een overzicht van de manipulaties van de tekstperspectieven per zin. 

 

5.6 De originele tekstgedeeltes in de folder van de Gelderse Vallei 

 

Voorbeeld 3. Originele teksten over de opname en mogelijke problemen na de operatie 

De opname 
De operatie vindt meestal in dagbehandeling plaats. U komt ongeveer 1,5 uur voor de 
operatie op de dagbehandeling. Hier vinden nog een aantal voorbereidingen plaats en 
vervolgens gaat u naar de operatieafdeling. De operatie duurt in het totaal ongeveer 30-60 
minuten. Dit is afhankelijk van de techniek die gebruikt wordt. 
 
Na de operatie verblijft u eerst op de uitslaapkamer. Als u wakker bent en u zich redelijk 
voelt, gaat u terug naar de verpleegafdeling terug. Op de afdeling krijgt u van de 
verpleegkundige een pijnstiller. Mocht u toch nog veel pijn hebben, misselijk zijn of 
andere klachten hebben, geef dit dan aan bij de verpleegkundige. 
 
Als u voldoende hersteld bent, weinig pijnklachten heeft en gegeten en gedronken hebt, kunt 
u naar huis. Meestal is dit na een aantal uur. 
Bij ontslag krijgt u een controleafspraak mee. Dit kan op de polikliniek, op een buitenlocatie 
of in sommige situaties telefonisch. U mag na de operatie niet zelf deelnemen aan het 
verkeer. Zorg er daarom voor dat iemand u ophaalt. Neem eventueel een taxi. De 
secretaresse van de verpleegafdeling kan die voor u bestellen. 

Na de operatie 
U heeft een operatie gehad. Het is normaal dat u de dagen na de operatie last kunt hebben 
van (een van) onderstaande punten: 
 
- Wondpijn, doordat er sneetjes in de buik worden gemaakt. 
- Gevoeligheid van het operatiegebied, door de plaatsing van een kunststof matje tussen de 

buikwand en het buikvlies. 
- Zwelling of een bloeduitstorting in het operatiegebied. Dit ontstaat doordat het matje dat de 

breukpoort afdekt wel vocht doorlaat. Hierdoor kan de bobbel in uw lies zich vullen met 
wondvocht of kan een bloeduitstorting ontstaan. Hier door lijkt het alsof de breuk niet 
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verholpen is. Deze zwelling wordt in de loop van een aantal weken steeds minder. 
- Bij mannen kan pijn in de teelbal of de balzak voorkomen. Dit komt doordat de zaadstreng 

zich in de lies bevindt. De pijn neemt in de loop van de weken af. 
- Pijn in het gebied tussen de schouderbladen. Dit komt meestal doordat er tijdens de 

operatie gas in de buik is geblazen. Dit wordt gedaan om tijdens de ingreep een beter beeld 
te krijgen. Met de ingeblazen lucht is een ruimte opgeblazen tussen het buikvlies en  
de buikwand. Sommige patiënten ervaren hierdoor pijn tussen de schouderbladen. 
 

 

5.7 Tekstmanipulaties: ´U´ als lezer, ´wij´ als ziekenhuis en de afwezigheid van schrijver en lezer 

Jaspers (1987) adviseert om het lezersperspectief te gebruiken door de lezer direct met u aan te 

spreken. Door het artikel van Pander Maat (2004) koos ik niet voor de aanspreekvorm je, omdat dit 

mogelijk een negatief effect had op lezers. Ook formuleerde ik waar mogelijk de zinnen actief door 

het onderwerp (de lezer: u) vooraan de zin te zetten. De lijdende vorm liet ik zo veel mogelijk weg.  

 

Janssen (1989) beweert dat een lezer geïrriteerd raakt als je hem continu aanspreekt met u. Het 

interactieperspectief heeft daarom volgens Janssen de voorkeur van lezers. In dit onderzoek 

manipuleerde ik het interactieperspectief door het lezersperspectief samen te voegen met het 

schrijversperspectief. Net als Van der Horst (In: Kampschreur, 2008, p. 47) koos ik in deze tekst 

ervoor om het ziekenhuis (de schrijver) te presenteren met wij en de lezer direct aan te spreken met 

u. Ten slotte formuleerde ik waar mogelijk de zinnen actief door het onderwerp (de schrijver: wij) 

vooraan de zin te zetten.  

 

Het zakelijke perspectief manipuleerde ik door zowel de lezer als de schrijver vrijwel afwezig te 

houden in de tekst. Ik sprak de lezer niet of indirect aan en de tekst noemt geen ‘handelende 

personen’, zoals de verpleegkundige, de secretaresse en de chirurg. Een keer komt ‘een patiënt’ wel 

voor in de tekst. Verder bevat de tekst formuleringen als ‘een operatie’, ‘de buik(-wand/-vlies)’, ’een 

breukpoort’, ‘een bobbel’, ‘een breuk’, ‘een teelbal’, ‘de lies’, ‘de schouderbladen’. De bedoeling 

hiervan is om de zakelijke tekst zo afstandelijk mogelijk op te stellen. De manipulatie van het zakelijk 

perspectief baseerde ik op de studie van Beaupain (2008). In deze studie sprak de onderzoeker de 

lezer of direct (lezersperspectief) of indirect aan (zakelijk perspectief). 

 
5.8 De afhankelijke variabele is klantgerichtheid 

Deze afhankelijke variabele toetste ik aan de hand van een vragenlijst met 33 stellingen (zie bijlage 

7). Ik wilde met de volgende constructen de klantgerichtheid van een tekst meten: begrijpelijkheid 

van de tekst, aantrekkelijkheid van de tekst, overtuigingskracht van de tekst (onderverdeeld in 

overtuigingen, attitudes en intenties van lezers), betrokkenheid van de organisatie, imago van de 

organisatie, persoonlijke benadering van de tekst, en geruststelling door de tekst. Deze constructen 

bestonden uit clusters van meerdere stellingen om de betrouwbaarheid van de vragenlijst te 

waarborgen. Verder bevatte de vragenlijst drie open vragen en een aantal vragen over de 

persoonlijke gegevens van de proefpersonen. 

 

5.8.1 De proefpersonen beantwoordden 33 stellingen 

Proefpersonen beantwoordden deze stellingen op een zevenpunts Likertschaal. Ik maakte twee 

vrijwel identieke versies van de vragenlijst om de stellingen 2, 8, 11 en 31 voor zowel de inleidende 

als de operatiebeschrijvende tekst gepast te formuleren (zie bijlage 7). Deze stellingen zijn 
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inhoudelijk hetzelfde, maar ze verschillen alleen in woorden als ‘de opname’ (inleidende tekst) in 

plaats van ‘de operatie’ (operatiebeschrijvende tekst). 

Vraag 33 was een manipulatiecheck van de echtheid van de tekst. Ik vroeg de proefpersonen ook om 

een rapportcijfer te geven voor de algemene indruk van de tekst. Het rapportcijfer liep van 1 tot 10, 

met 1 als laagste cijfer en 10 als hoogste cijfer.  

5.8.2 Betrouwbaarheid van de clusters van de stellingen 

Voor een compleet overzicht van de stellingen per cluster verwijs ik naar bijlage 8. In tabel 3 staat de 

betrouwbaarheid van de clusters. De clusters ‘begrijpelijkheid tekst’, ‘aantrekkelijkheid tekst’, 

‘betrokkenheid organisatie’, ‘persoonlijke benadering tekst’ en ‘geruststelling tekst’ hebben een 

acceptabele Cronbach’s alpha, met .61 als algemeen geaccepteerd minimum voor het clusteren van 

vragen (Field, 2009). Met de clusters ‘overtuigingen over onderwerp’, ‘attitudes over onderwerp’ en 

‘intenties over onderwerp’ wilde ik de overtuigingskracht van de teksten meten, maar helaas had 

alleen het construct ‘attitude over onderwerp’ een acceptabele Cronbach’s alpha. Ook het construct 

‘imago organisatie’ had geen acceptabele Cronbach’s alpha. Daarom kan ik de resultaten van de 

stellingen van deze twee clusters (‘imago organisatie’ en ‘overtuigingskracht tekst’) niet statistisch 

analyseren. Ik concludeer dat ik een betrouwbaar onderzoeksinstrument heb ontwikkeld voor het 

meten van de klantgerichtheid van schriftelijke patientencommunicatie (zie paragraaf 2.9). 

Tabel 3. Betrouwbaarheid van de clusters van de afhankelijke variabelen (*betrouwbaar) 

Cluster Stellingen Cronbach’s alpha (α) 

Begrijpelijkheid tekst * 5, 12, 23, 29 0.71 

Aantrekkelijkheid tekst * 6, 11, 22, 24 0.71 

Overtuigingen over onderwerp 7, 10 0.06 

Attitude over onderwerp * 13, 21 0.64 

Intenties over onderwerp 25, 32 0.52 

Betrokkenheid organisatie * 4, 9, 14, 19, 26, 30 0.87 

Imago organisatie 3, 15, 18 0.47 

Persoonlijke benadering tekst * 1, 8, 16, 20, 28 0.75 

Geruststelling tekst * 2, 17, 27, 31 0.62 

 

5.8.3 Open vragen over de persoonlijke benadering, geruststelling en herinnering van de tekst 

Ik stelde drie open vragen aan de proefpersoon om inzicht te krijgen in de ervaring van de 

persoonlijke benadering in de tekst, de mate van geruststelling van de tekst en de herinnering van de 

tekstinhoud. Deze open vraag over de tekstinhoud verschilt per versie van de vragenlijst (zie bijlage 

7). In de vragenlijst over ‘de opname’ vroeg ik een proefpersoon om zijn herinnering van minimaal 

drie afdelingen op te schrijven waar een patiënt verblijft. In de vragenlijst ‘na de operatie’ vroeg ik 

een proefpersoon om zijn herinnering van minimaal drie mogelijke problemen na de operatie op te 

schrijven. In beide versies wilde ik niet het tekstbegrip van een enkele zin meten, maar het begrip 

van de informatie in de tekst die over meerdere zinnen staat.  

5.8.4 De persoonlijke gegevens van de proefpersonen 

Ten slotte stelde ik de proefpersoon een aantal vragen over hun geslacht, leeftijd, opleidingsniveau 

en de ervaring met een liesbreukoperatie. Deze persoonlijke kenmerken hebben mogelijk een effect 

op de resultaten. Dit onderzoek ik in de statistische analyse van de resultaten. 
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5.9 Geen aanpassingen nodig na pre-test 

Het materiaal en de voorlopige vragenlijst nam ik voorafgaand aan het onderzoek eerst af onder zes 

proefpersonen, voor elke conditie één. Ik maakte de proefpersonen duidelijk dat het een pre-test 

was. Zij mochten opmerkingen en/of aanbevelingen geven bij het scenario, de tekst, en de 

vragenlijst. Uit de resultaten van de pre-test kwamen geen grote problemen naar voren. Opvallend 

was wel dat bij de afnames maar liefst 46 van de 115 proefpersonen geen rapportcijfer omcirkelden, 

terwijl de pre-testers dit niet vergaten.  

5.10 Mijn keuze voor een tussenproefpersoon-ontwerp 

Elke proefpersoon las maar één van de zes condities. Voor een overzicht van alle condities van dit 

onderzoek verwijs ik naar bijlage 2. Ik stuurde de trainers (de afnemers van de vragenlijsten) twee 

teksten over de afname: een met instructies en een met meer informatie over het onderzoek (zie 

bijlage 10). In de instructie legde ik uit wanneer de afnames waren, wat de trainers moesten 

voorbereiden en waar ze op moesten letten tijdens de afname. In de tekst met meer informatie gaf ik 

een uitleg over het onderzoeksdoel, de opbouw van de vragenlijst, het invullen van de vragenlijst en 

de omgang met mogelijke weerstand bij de cursisten.  

5.11 De opbouw van het afnamepakket 

In de instructie op de eerste pagina las de proefpersoon dat het een onderzoek is naar de kwaliteit 

van ziekenhuisfolders. De proefpersoon las op de volgende bladzijde het volgende scenario om zich 

in te leven: 

Voorbeeld 4. Het scenario 

Stel u voor.. 
 
Probeer u in te leven in de situatie van Sascha van Houten die wij hieronder beschrijven: 
 
U bent Sascha van Houten en de afgelopen tijd had u veel last van uw lies. Uw huisarts verwees u na 
een gesprek over uw klachten door naar het ziekenhuis. Vanmorgen bent u naar het ziekenhuis 
gegaan en daar kreeg u van een arts te horen dat u geopereerd moet worden. Na afloop van het 
gesprek kreeg u van de arts een folder mee waarin informatie staat over de behandeling.  
 
Als u thuiskomt, leest u de folder:  

 

Daarna vroeg ik aan de proefpersoon om in de tekst alleen het omkaderde tekstgedeelte te lezen. De 

rest van de tekst is namelijk opgeschreven in ‘lorem ipsum’: een expres onleesbaar gemaakte tekst 

die lijkt op Latijn. Deze opmaak van de tekst moest bijdragen aan de echtheid van de tekst (zie bijlage 

4). Na het lezen van het omkaderde tekstgedeelte vulde de proefpersoon de vragenlijst in. Er werd 

nogmaals benadrukt dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Tijdens het invullen van de 

vragenlijst mocht de proefpersoon niet terugbladeren naar het tekstgedeelte. Het invullen van de 

vragenlijst duurde ongeveer tien minuten. Ten slotte werd de proefpersoon bedankt voor de 

medewerking aan het onderzoek. 

5.12 Manipulatiecheck: de proefpersonen vinden de teksten natuurgetrouw 

Vraag 33 in de vragenlijst over de natuurlijkheid van de tekst was een manipulatiecheck. Er was geen 

verschil tussen de natuurlijkheid van de tekst over de opname (gem=4.52; sd 1.73) en de tekst over 

de operatie (gem=4.66; sd 1.85). Ook was er geen verschil tussen het lezersperspectief (gem=4.69; 
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2.03), het interactieperspectief (gem=4.53; sd 1.62) en het zakelijke perspectief (gem=4.55; sd 1.74). 

De gemiddelden van de tekstcondities geven aan dat de proefpersonen de teksten op een schaal van 

1 tot 7 als redelijk natuurlijk hebben ervaren.  
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6. Een bureauanalyse van ziekenhuisfolders laat verschillende 

tekstperspectieven zien 

In dit hoofdstuk bespreek ik de meest opvallendste punten van mijn bureauanalyse. Ik ga met name 

in op de veelvuldige wisselingen van de tekstperspectieven binnen de vier folders van het Sint 

Jansdal (Harderwijk), de Gelderse Vallei (Ede), het Meander (Amersfoort) en het Rijnstate (Arnhem). 

6.1 Aantal maal schrijversperspectief in folder van Sint Jansdal 

In de inleiding van deze folder3 is de informatie voor de 

patiënt in het lezersperspectief geschreven. Het volgende 

tekstgedeelte is voornamelijk in het zakelijke perspectief 

geschreven, behalve de laatste vier zinnen die in het 

lezersperspectief zijn geschreven: “De arts kan bij u, terwijl u staat, de breuk meestal gemakkelijk 

vaststellen. Wanneer een breuk bij u is geconstateerd zal de chirurg met u bespreken, hoe in uw 

geval de breuk behandeld kan worden. In het algemeen zal u een operatie worden geadviseerd. Een 

breukband wordt nog maar zelden voorgeschreven” (zie afbeelding 1). 

Afbeelding 1. Eerste pagina van de folder van het Sint Jansdal 

 

Het tekstgedeelte over de operatie is voornamelijk in het zakelijke perspectief geschreven, maar 

opvallend genoeg ook enkele zinnen in het schrijversperspectief: “In ons ziekenhuis brengen wij..” 

Het tekstgedeelte ‘Complicaties’ is vooral in het zakelijke perspectief geschreven. Alinea ‘Na de 

operatie’ is een mix van zakelijk en lezersperspectief. Ten slotte zijn de tekstgedeeltes ‘Vragen’ en 

‘Tot slot’ volledig in het lezersperspectief opgesteld. 

                                                           
3
 http://www.stjansdal.nl/patienten/patientencommunicatie/patientenfolders -> selecteer ‘liesbreuk operatie 

(hernia inguinalis)' 

http://www.stjansdal.nl/patienten/patientencommunicatie/patientenfolders


32 
 

Enkele opvallende punten: 

- Alle kopjes zijn in het zakelijke perspectief geformuleerd. 

- De folder bevat veel raar geformuleerde zinnen: “Het resultaat van de operatie kan goed 

lijken.” Dit komt op een lezer over alsof het resultaat met geluk te maken heeft. 

- De patiënt wordt een aantal keer gerustgesteld met zinnen zoals: “Dat is niet 

verontrustend.” 

- Een aantal keer benadrukt de tekst de overeenstemming tussen arts en patiënt: “Wanneer 

een breuk bij u is geconstateerd zal de chirurg met u bespreken, hoe in uw geval de breuk 

behandeld kan worden.” 

- De tekst benadrukt de individuele situatie van de patiënt: “Het is goed u te realiseren dat bij 

het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.” 

Samengevat: folder Sint Jansdal 

In de folder viel het vele gebruik van het schrijversperspectief op. Verder wordt de patiënt een aantal 

keer gerustgesteld. Een aantal raar geformuleerde zinnen doet echter afbreuk aan de begrijpelijkheid 

van de informatie. 

6.2 Folder van Gelderse Vallei bevat verreweg de meeste informatie  

Deze folder4 bevat zeer uitgebreide informatie. De eerste twee zinnen 

van de inleiding zijn geschreven in het interactieperspectief: “De 

huisarts/chirurg heeft bij u een liesbreuk vastgesteld. In deze folder 

kunt u lezen hoe wij deze liesbreuk kunnen verhelpen.” Maar de rest 

van de inleiding is vooral in het lezersperspectief geschreven. Het 

tekstgedeelte ‘Oorzaken klachten’ is vooral in het zakelijk perspectief 

geschreven, met daarin enkele losse zinnen in het lezersperspectief (zie 

afbeelding 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.geldersevallei.nl/_uploads/pdf/Folder%20liesbreuk.pdf 

http://www.geldersevallei.nl/_uploads/pdf/Folder%20liesbreuk.pdf
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Afbeelding 2. Eerste pagina van de folder van de Gelderse Vallei 

 

‘Het polikliniekbezoek’ is voornamelijk geschreven in het lezersperspectief. ‘De operatie’ is geheel 

geformuleerd in het zakelijk perspectief. ‘De opname’ is grotendeels in het lezersperspectief 

geschreven en een aantal zinnen in zakelijk perspectief. ‘Na de operatie’ begint met twee zinnen in 

het lezersperspectief: “U heeft een operatie gehad. Het is normaal dat u de dagen na de operatie last 

kunt hebben van (een van) onderstaande punten:” Maar de opsommingen daaronder zijn allemaal in 

het zakelijke perspectief geformuleerd. ‘De nazorg’ is in het lezersperspectief geschreven. ‘Herstel na 

de operatie’ is vooral in lezersperspectief geschreven, met enkele zinnen in het interactieperspectief. 

Het tekstgedeelte ‘Hechtingen’ is een mix van zakelijk en lezersperspectief. Ten slotte is ‘Risico’s en 

mogelijke complicaties’ geheel in het zakelijk perspectief beschreven.  

 

Enkele opvallende punten: 

- Alle kopjes zijn in het zakelijk perspectief geformuleerd. 

- Een aantal alinea’s is actief geschreven. 

- De adviezen aan de patiënt zijn vaak in gebiedende wijs. 

- De inleiding van de folder geeft geen overzicht van de opbouw van de folder. 
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- Alleen deze van de vier folders informeert een lezer over de volgende punten: mogelijke pijn 

tussen de schouderbladen, informatie over (en het aanbieden van) nazorg, informatie over 

wondverzorging, informatie over pijnmedicatie, en informatie over hechtingen. 

- Een aantal keer benadrukt de tekst de overeenstemming tussen arts en patiënt: “De chirurg 

bespreekt met u welke operatietechniek (via een kijkoperatie of via de klassieke methode) 

het meest geschikt is.” 

- De tekst benadrukt de individuele situatie van de patiënt: “Dit is een gemiddelde. U voelt dit 

zelf het beste aan of dit bij u ook mogelijk is." 

- De folder bevat geen contactgegevens, waarschijnlijk omdat de Gelderse Vallei nazorg 

aanbiedt aan de patiënten. 

Samengevat: folder Gelderse Vallei 

De informatie in de folder is vaak in het interactieperspectief geformuleerd. Daarnaast biedt de 

folder verreweg de meest volledige informatie aan patiënten (mogelijk complicaties na de operatie, 

wondverzorging, pijnmedicatie en hechtingen). Opvallend is dat de Gelderse Vallei als enige 

ziekenhuis nazorg biedt aan patiënten.  

6.3 Geruststellende folder van Meander veelal in lezersperspectief geschreven  

Veel zinnen in deze folder5 zijn geruststellend, 

bijvoorbeeld: “Het kan echter ook zijn dat u helemaal 

geen klachten heeft.” De inleiding is vooral in 

lezersperspectief, maar enkele zinnen zijn in het 

interactieperspectief geschreven. De informatie over een liesbreuk is geheel in het zakelijke 

perspectief geschreven. ‘Klachten’ is vooral zakelijk geformuleerd, met in enkele zinnen een 

lezersperspectief: “Klachten die kunnen optreden zijn een zeurend of branderig gevoel of pijn in uw 

liesstreek en misselijkheid. Het kan echter ook zijn dat u helemaal geen klachten heeft.” ‘De 

behandeling’ is een interessante mix van zakelijk en lezersperspectief: de handelingen van de chirurg 

zijn zakelijk beschreven, maar de informatie over na de operatie juist in het lezersperspectief. Het 

tekstgedeelte ‘Recidief liesbreuk’ is een mix van lezersperspectief en interactieperspectief (zie 

afbeelding 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 

http://www.meandermedischcentrum.nl/files/6/0/4/3/2/20139_chi_liesbreuk_volwassenen_jul09_Internet.pd
f 

http://www.meandermedischcentrum.nl/files/6/0/4/3/2/20139_chi_liesbreuk_volwassenen_jul09_Internet.pdf
http://www.meandermedischcentrum.nl/files/6/0/4/3/2/20139_chi_liesbreuk_volwassenen_jul09_Internet.pdf
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Afbeelding 3. Pagina 4 van de folder van het Meander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De alinea ‘Hoe bereid ik me voor?’ is volledig geschreven in het lezersperspectief, maar ‘Mogelijk 

complicaties’ in het zakelijke perspectief. ‘Weg uit het ziekenhuis’ is opgesteld in het 

interactieperspectief. De afsluitende drie tekstgedeeltes ‘Wie kan ik bellen’, ‘Vragen’ en 

‘Telefoonnummers’ zijn allen in het lezersperspectief geschreven.  

Enkele opvallende punten: 

- Veel informatie is geschreven in het lezersperspectief. 

- Een aantal kopjes is in het lezersperspectief geschreven. 

- De folder bevat als enige niet de term ‘uitrekking van de buikwand’. 

- Een aantal alinea’s is actief geschreven. 

- De toon van de tekst varieert sterk tussen vriendelijk en gebiedend: “Heeft u voor of na uw 

operatie vragen, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts. Het is verstandig om uw 

vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.” Of de meer 

gebiedende zin: “Heeft u problemen of maakt u zich zorgen als gevolg van uw 

ziekenhuisopname, dan belt u:..” 

- Deze folder bevat als enige een vragenlijst voor de patiënt. 

- De inleiding geeft een overzicht van de opbouw van de folder. 

- De folder legt het proces bij opbellen van de patiënt duidelijk stap voor stap uit. 

- Een aantal keer benadrukt de tekst de overeenstemming tussen arts en patiënt: “Als een 

liesbreuk is vastgesteld, zal de arts met u bespreken welke behandelingen mogelijk zijn”; 

- De tekst benadrukt de individuele situatie van een patiënt: “Dat wil zeggen dat niet alles op u 

van toepassing hoeft te zijn.” 
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- De tekst benadrukt als enige de jarenlange ervaring van de chirurgen: “In het verleden zijn er 

vele soorten operaties uitgevoerd.” 

- De folder bevat een duidelijk overzicht van de contactgegevens, maar niet het adres van de 

website of een e-mailadres van het ziekenhuis. 

Samengevat: folder Meander 

De folder is voor grote delen in het lezersperspectief geschreven. Ook zijn een aantal kopjes in het 

lezersperspectief geformuleerd. Vooral het tekstgedeelte over de behandeling biedt een interessante 

mix van zakelijk perspectief en lezersperspectief. Verder bevat de folder veel geruststellende zinnen 

en krijgt de patiënt in deze folder een vragenlijst aangeboden. Alleen deze folder benadrukt de 

jarenlange ervaring van de chirurgen. De toon van de informatie is vaan onvriendelijk. Daarnaast is 

het opvallend dat in de folder geen website of e-mailadres staat. 

6.4 Folder van Rijnstate heeft vriendelijke toon, maar ook veel moeilijke woorden  

De adviezen in deze folder6 hebben een vriendelijke toon: “De dag na de 

operatie mag u kort douchen. Hierbij mag de wond nat worden, maar u 

doet er verstandig aan de wond niet te poetsen.” De folder bevat veel 

moeilijke woorden zonder uitleg: ‘operatiegebied’, ‘schroomt’, 

‘operatiemethode’, ‘individuele factoren’, ‘conventionele’, 

‘wondgenezing’, ‘drukverhoging’. De informatie op de voorkant van de 

folder is geschreven in het lezersperspectief. Het tekstgedeelte ‘Wat is 

een liesbreuk?’ is in de eerste drie alinea’s geschreven in het zakelijk 

perspectief, maar de laatste twee alinea’s juist in het lezersperspectief. 

Het inleidende tekstgedeelte van ‘De operatie van een liesbreuk’ is een mix van zakelijk en 

lezersperspectief (zie afbeelding 4). 

 

Afbeelding 4. Pagina 6 van de folder van het Rijnstate 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-patient/Folders.htm -> selecteer ‘liesbreuk behandeling’ 

http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-patient/Folders.htm
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De tekstgedeeltes ‘De open of klassieke methode’ en ‘Laparoscopische methode’ zijn geheel in het 

zakelijk perspectief geschreven. Opvallend hierbij is dat in deze tekstgedeeltes maar een keer ‘de 

chirurg’ staat. De ‘Mogelijke complicaties’ zijn totaal in het zakelijke perspectief beschreven. ‘Na de 

operatie’ is voornamelijk in het lezersperspectief geformuleerd. Het slotgedeelte ‘Vragen’ is in 

lezersperspectief. 

Enkele opvallende punten: 

- Veel informatie is in de lijdende vorm geschreven. 

- Het geruststellen van de patiënt werkt niet altijd goed, want de volgende zinnen geven een 

patiënt geen gerust gevoel voor een operatie volgens de nieuwe methode: “Dit is een nieuwe 

methode waarvan de resultaten op langere termijn nog niet bekend zijn. Het is van belang 

voor u te weten, dat deze methode nog niet standaard wordt toegepast. Bovendien is deze 

methode niet voor iedere patiënt geschikt, bijvoorbeeld als de breuk niet terug in de buik te 

duwen is.” 

- De tekst benadrukt een aantal keer de overeenstemming tussen arts en patiënt: “De chirurg 

zal met u bespreken welke techniek in uw geval het beste lijkt.” 

- De folder bevat een duidelijk overzicht van de contactgegevens met telefoonnummers, 

locaties, website, en e-mailadres van het ziekenhuis. 

Samengevat: folder Rijnstate 

De informatie in deze folder is voornamelijk in het zakelijke en lezersperspectief geschreven. De 

adviezen aan de patiënt zijn vriendelijk van toon en de folder bevat een duidelijk overzicht van de 

contactgegevens van het ziekenhuis. Daarentegen bevat de tekst erg veel moeilijke woorden zonder 

uitleg en veel zinnen staan in de lijdende vorm. Ten slotte wordt de patiënt niet altijd op een goede 

manier gerustgesteld. 
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7. De resultaten van het experimentele onderzoek 

In dit hoofdstuk bespreek ik de resultaten van mijn experimentele onderzoek. In paragraaf 7.1 staan 

de resultaten van de tekst over de opname (de inleidende tekst). Daarna behandel ik in paragraaf 7.2 

de resultaten van de tekst over de mogelijke complicaties na de operatie (de operatiebeschrijvende 

tekst). De check op de storende factoren leest u in paragraaf 7.3.  

7.1 Het effect van tekstperspectief op lezers van een inleidende tekst 

Uit een ANOVA toets blijkt (zie tabel 4) dat er een significant verschil is in de persoonlijke benadering 

van de tekst tussen de verschillende tekstperspectieven (F=3.30; df=2, 56; p=0.05). Een post hoc 

Scheffé test maakt duidelijk dat de proefpersonen zich in een inleidende tekst met 

interactieperspectief (gem= 3.88, sd 1.26) persoonlijker benaderd voelen dan in een inleidende tekst 

met zakelijk perspectief (gem= 2.94, sd 1.19). Verder zijn er geen effecten van tekstperspectief op de 

inleidende tekst. 

Tabel 4. Gemiddeldes (en standaarddeviaties) van inleidende tekst per tekstperspectief (*significant) 

 Lezersperspectief Interactieperspectief Zakelijk perspectief 

Persoonlijke 
benadering * 

3.51 
(0.93) 

3.88 * 
(1.26) 

2.94 * 
(1.19) 

Geruststelling door 
tekst 

3.78 
(0.85) 

4.03 
(1.32) 

3.78 
(1.09) 

Begrijpelijkheid tekst 4.27 
(1.11) 

5.03 
(1.34) 

4.25 
(1.06) 

Betrokkenheid 
ziekenhuis 

4.12 
(1.06) 

4.36 
(1.39) 

3.76 
(1.43) 

Aantrekkelijkheid  
tekst 

4.15 
(0.98) 

3.95 
(1.47) 

3.62 
(1.19) 

 

7.2 Het effect van tekstperspectief op lezers van een operatiebeschrijvende tekst 

Een ANOVA toets laat zien (zie tabel 5) dat er een significant verschil is in de begrijpelijkheid van de 

operatiebeschrijvende tekst tussen de verschillende tekstperspectieven (F=4.20; df=2, 55; p=0.02). 

Een post hoc Scheffé test toont aan dat een operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief (gem= 

4.47, sd 1.30) voor een hoger tekstbegrip zorgt dan een operatiebeschrijvende tekst met zakelijk 

perspectief (gem= 3.40, sd 1.14). 

Ook laat de ANOVA toets zien dat er een significant verschil is in de betrokkenheid van het ziekenhuis 

tussen de verschillende tekstperspectieven (F=6.04; df=2, 54; p<0.01). Een post hoc Scheffé test 

toont aan dat zowel een operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief (gem= 5.24, sd 1.19) als 

een operatiebeschrijvende tekst met interactieperspectief (gem=5.01, sd 1.07) voor een meer 

betrokken uitstraling van het ziekenhuis zorgen dan een operatiebeschrijvende tekst met zakelijk 

perspectief (gem=3.97, sd 1.25). Er is geen significant verschil tussen het lezersperspectief en het 

interactieperspectief op de uitstraling van betrokkenheid van de organisatie. 

Ten slotte laat de ANOVA toets zien dat er een significant verschil is in de aantrekkelijkheid van de 

tekst tussen de verschillende tekstperspectieven (F=5.58; df=2, 56; p<0.01). Een post hoc Scheffé test 

toont aan dat een operatiebeschrijvende met lezersperspectief (gem=4.63, sd 0.96) voor een 
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aantrekkelijker tekst zorgt dan een operatiebeschrijvende tekst met zakelijk perspectief (gem=3.44, 

sd 1.23). 

Tabel 5. Gemiddeldes (en standaarddeviaties) van operatiebeschrijvende tekst per tekstperspectief 
(*significant) 

 Lezersperspectief Interactieperspectief Zakelijk perspectief 

Persoonlijke 
benadering 

3.86 
(1.23) 

3.92 
(1.27) 

3.10 
(0.84) 

Geruststelling door 
tekst 

4.71 
(1.26) 

4.53 
(0.99) 

4.17 
(1.07) 

Begrijpelijkheid tekst * 4.47 * 
(1.30) 

4.22 
(1.13) 

3.40 * 
(1.14) 

Betrokkenheid 
ziekenhuis * 

5.24 * 
(1.19) 

5.01 * 
(1.07) 

3.97 * 
(1.25) 

Aantrekkelijkheid  
tekst * 

4.63 * 
(0.96) 

4.34 
(1.21) 

3.44 * 
(1.23) 

 

7.3 Een check op de storende factoren 

Ook onderzocht ik of mannen en vrouwen per tekst verschillend reageerden op de verschillende 

tekstperspectieven. Zorgt de operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief bij mannen voor 

meer onrust? Voelen vrouwen zich door de inleidende tekst met zakelijk perspectief minder 

persoonlijk benaderd? In deze paragraaf geef ik een antwoord op deze vragen. 

7.3.1 Een interactie-effect tussen de persoonlijke benadering in tekst en geslacht 

Ik gebruikte een tweewegs variantieanalyse om per tekst te toetsen of er een interactie-effect 

bestaat tussen de variabelen tekstperspectief en geslacht. Op een punt is er een significant 

interactie-effect tussen de persoonlijke benadering in de operatiebeschrijvende tekst en geslacht (F 

(2, 49)=3.64, p=0.04). Tabel 6 laat zien dat mannen zich in de operatiebeschrijvende tekst met 

lezersperspectief (gem=2.80, sd 0.59) minder persoonlijk benaderd voelen dan het 

interactieperspectief (gem=4.07, sd 1.06) en het zakelijk perspectief (gem=3.20, sd 0.84). Vrouwen 

daarentegen voelen zich in een operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief (gem=4.40, sd 

1.16) juist meer persoonlijk benaderd dan het interactieperspectief (gem=4.00, sd 1.17) en het 

zakelijk perspectief (gem=3.03, sd 0.97).  

Tabel 6. Interactie-effect tekstperspectief en geslacht 

Operatiebeschrijvende tekst Man Vrouw 

Lezersperspectief 2.80 
(0.59) 

4.40 
(1.16) 

Interactieperspectief 4.07 
(1.06) 

4.00 
(1.17) 

Zakelijk perspectief 3.20 
(0.84) 

3.03 
(0.97) 

Verder vond ik op de overige afhankelijke variabelen geen significante verschillen tussen 

tekstperspectief en geslacht. Ik wil benadrukken dat mannen dus niet meer ongerust zijn dan 

vrouwen na het lezen van de operatiebeschrijvende tekst. Verder is er geen significant verschil 

tussen mannen vrouwen qua rapportcijfers voor de tekst. Ten slotte zorgt het opleidingsniveau van 

de proefpersonen niet voor significante verschillen tussen de tekstperspectieven. 

  



40 
 

8. De conclusie van mijn experimentele onderzoek 

Aan de hand van de uitkomsten van het experimentele onderzoek beantwoord ik mijn 

onderzoeksvraag over het effect van tekstperspectief op de klantgerichtheid van een 

ziekenhuisfolder.  

8.1 Het interactieperspectief maakt een inleidende tekst persoonlijker en dus klantgerichter 

Aan de hand van de studies van Jansen (1989), Renkema (1994), Janssen (1998), Hoeken (1998), 

Pander Maat (2004) en Beaupain (2008) stelde ik de hypotheses op voor een inleidende tekst dat het 

lezersperspectief in een inleidende tekst voor meer begrijpelijke informatie (H1), een meer 

aantrekkelijke tekst (H2), een meer overtuigende tekst (H3), een meer persoonlijke tekst (H4) , een 

meer betrokken uitstraling van de organisatie (H5), maar een slechter imago van de organisatie (H6) 

zorgen dan het zakelijke perspectief. Daarnaast zou het interactieperspectief voor meer begrijpelijke 

informatie(H15), een meer aantrekkelijke tekst (H16), een meer overtuigende tekst (H17), een meer 

persoonlijke tekst (H18) en een meer betrokken uitstraling van de organisatie (H19) zorgen dan de 

andere tekstperspectieven. 

8.1.1 Hypotheses over het effect van het lezersperspectief op de inleidende tekst 

Alle hypotheses over het effect van het lezersperspectief op een inleidende tekst zijn niet 

aanneembaar. Deze resultaten komen dus niet overeen met de studies van Jansen (1989), Renkema 

(1994), Janssen (1998), Hoeken (1998), Pander Maat (2004) en Beaupain (2008). Klaarblijkelijk 

hebben lezers van een medische tekst met daarin een uitleg van de gang van zaken tijdens een 

opname geen voorkeur voor het lezersperspectief. In de discussie kom ik hierop terug. 

8.1.2 Hypotheses over het effect van het interactieperspectief op de inleidende tekst 

Uit de resultaten blijkt dat alleen hypothese 18 aanneembaar is, want ik vond een significant verschil 

tussen het interactieperspectief en het zakelijk perspectief op de persoonlijke benadering in een 

inleidende tekst. Lezers voelen zich door een inleidende tekst met interactieperspectief persoonlijker 

benaderd dan door een inleidende tekst met zakelijk perspectief.  

Verder zijn de andere hypotheses (begrijpelijkheid tekst: H15, aantrekkelijkheid tekst: H16, 

betrokkenheid organisatie: H19) over het effect van het interactieperspectief op een inleidende tekst 

niet aanneembaar. Deze resultaten komen dus niet overeen met de studie van Jansen (1989). In de 

discussie kom ik hierop terug. 

Hypotheses 3, 6 en 17 kon ik helaas niet onderzoeken, want de constructen/afhankelijke variabelen 

‘overtuigingskracht van de tekst’ en ‘imago van de organisatie’ bleken niet op betrouwbare wijze 

gemeten.  

8.2 Het lezersperspectief maakt een operatiebeschrijvende tekst klantgerichter 

Aan de hand van de studies van Jaspers (1987), Jansen (1989), Renkema (1994), Van der Horst 

(1997), Janssen (1998), Hoeken (1998), Pander Maat (2004) en Beaupain (2008) stelde ik de 

hypotheses op voor een operatiebeschrijvende tekst dat het lezersperspectief in een 

operatiebeschrijvende tekst voor meer begrijpelijke informatie (H7), een meer aantrekkelijke tekst 

(H8), een meer overtuigende tekst (H9), een meer persoonlijke tekst (H10) , een meer betrokken 

uitstraling van de organisatie (H11), maar voor een slechter imago van de organisatie (H12) en meer 

ongerustheid (H13) zorgt dan het zakelijke perspectief. Daarnaast zou het interactieperspectief voor 
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meer begrijpelijke informatie (H20), een meer aantrekkelijke tekst (H21), een meer overtuigende 

tekst (H22), een meer persoonlijke tekst (H23), een meer betrokken uitstraling van de organisatie 

(H24), maar voor meer ongerustheid (H14) zorgen dan de andere tekstperspectieven.   

8.2.1 Hypotheses over het effect van het lezersperspectief op de operatiebeschrijvende tekst 

Hypothese 7 is aanneembaar, want er is een significant verschil tussen het lezersperspectief en het 

zakelijke perspectief op de begrijpelijkheid van de operatiebeschrijvende tekst. Lezers vinden de 

operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief begrijpelijker dan de operatiebeschrijvende tekst 

met zakelijk perspectief. 

 

Hypothese 8 is aanneembaar, want ik vond een significant verschil tussen het lezersperspectief en 

het zakelijke perspectief op de aantrekkelijkheid van de operatiebeschrijvende tekst. Lezers vinden 

de operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief aantrekkelijker om te lezen dan de 

operatiebeschrijvende tekst met zakelijk perspectief. 

Hypothese 11 is aanneembaar, want er is een significant verschil tussen het lezersperspectief en het 

zakelijke perspectief op de betrokkenheid van de organisatie in de operatiebeschrijvende tekst. 

Lezers vinden dat de operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief meer betrokkenheid van de 

organisatie uitstraalt dan de tekst met zakelijk perspectief. 

Verder zijn de hypotheses 10 en 13 over het effect van het lezersperspectief op een 

operatiebeschrijvende tekst niet aanneembaar. Deze resultaten van komen dus niet overeen met de 

studies van Jaspers (1987), Jansen (1989), Van der Horst (2008) en Beaupain (2008). In de discussie 

kom ik hierop terug.  

Het is zeer opvallend dat er bij hypothese 13 geen significant verschil is tussen de tekstperspectieven 

op de geruststelling door de operatiebeschrijvende tekst. Het lezersperspectief in een 

operatiebeschrijvende tekst maakt een lezer dus niet minder ongerust dan het zakelijk perspectief. 

Dit is een opvallend resultaat, want in alle ziekenhuisfolders van de bureauanalyse kiezen de 

schrijvers ervoor om de alinea’s over de operatie of de mogelijke complicaties na een operatie 

(operatiebeschrijvende tekst) juist in het zakelijk perspectief te schrijven. In paragraaf 8.4 kom ik 

hierop terug. 

8.2.2 Hypotheses over het effect van het interactieperspectief op de operatiebeschrijvende tekst 

Uit de resultaten blijkt dat hypothese 24 aanneembaar is, want er is een significant verschil tussen 

het interactieperspectief en het zakelijke perspectief op de betrokkenheid van de organisatie in de 

operatiebeschrijvende tekst. Lezers vinden dat de operatiebeschrijvende tekst met 

interactieperspectief meer betrokkenheid van de organisatie uitstraalt dan de operatiebeschrijvende 

tekst met zakelijk perspectief. Er is geen significant verschil tussen het lezersperspectief en het 

interactieperspectief op de betrokkenheid van de organisatie. 

Verder zijn de hypotheses 20, 21, 23 over het effect van het interactieperspectief op een 

operatiebeschrijvende tekst niet aanneembaar. Deze resultaten komen dus niet overeen met de 

studie van Jansen (1989). In de discussie kom ik hierop terug. 

Het is zeer opvallend dat er bij hypothese 14 geen significant verschil is tussen de tekstperspectieven 

op de geruststelling van de operatiebeschrijvende tekst. Het interactieperspectief in een 
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operatiebeschrijvende tekst maakt een lezer niet minder ongerust dan het zakelijk perspectief. Dit is 

een opvallend resultaat, want in alle ziekenhuisfolders van de bureauanalyse kiezen de schrijvers 

ervoor om de alinea’s over de operatie of de mogelijke complicaties na een operatie 

(operatiebeschrijvende tekst) juist in het zakelijk perspectief te schrijven. In paragraaf 8.4 kom ik 

hierop terug. 

Ik kon hypotheses 9, 12 en 22 niet onderzoeken, want de constructen/afhankelijke variabelen 

‘overtuigingskracht van de tekst’ en ‘imago van de organisatie’ bleken niet op betrouwbare wijze 

gemeten. 

8.3 Mannen ervaren de operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief als minder persoonlijk, 

maar vrouwen vinden dit juist meer persoonlijk 

De resultaten van de statistische analyse laten zien dat mannen de operatiebeschrijvende tekst met 

lezersperspectief anders beoordelen dan vrouwen. Mannen voelen zich in een operatiebeschrijvende 

tekst met lezersperspectief minder persoonlijk benaderd dan het interactieperspectief en het zakelijk 

perspectief. Maar vrouwen voelen zich in een operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief juist 

meer persoonlijk benaderd dan het interactieperspectief en het zakelijk perspectief. 

Mogelijk voelen mannen zich in de operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief minder 

persoonlijk benaderd, omdat deze tekstformulering de expliciete (en beangstigende) informatie voor 

een mannelijke patiënt (“Als u een man bent, kan er pijn in uw teelbal of balzak voorkomen. Dit komt 

doordat de zaadstreng zich uw lies bevindt.”) begrijpelijker of directer maakt. Mogelijk ontwikkelen 

mannen door deze directe aanspreekvorm tijdens het lezen een soort weerstand van ‘deze 

informatie is niet voor mij bestemd, maar voor een andere man’, waardoor mannen de 

operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief als minder persoonlijk en meer afstandelijk 

opvatten.  

Verder is het mogelijk dat vrouwen meer inlevingsvermogen dan mannen bezitten in de mogelijke 

problemen van een patiënt (dus ook de beangstigende mogelijke problemen voor mannelijke 

patiënten). Daarom vinden vrouwen het mogelijk fijner om direct aangesproken (lezersperspectief) 

te worden over de mogelijke problemen van een patiënt na een operatie.  

8.4 Het direct aanspreken van lezers zorgt niet voor meer onrust bij lezers en het is onverstandig 

om tussen tekstperspectieven te ‘zwabberen’ 

In paragraaf 2.13 gaf ik op basis van de literatuur twee kanttekeningen bij het positieve effect van 

het lezersperspectief. De eerste kanttekening naar aanleiding van de onderzoeken van Jaspers (1987) 

en van der Horst (1997) was om de lezer niet direct aan te spreken als de boodschap negatief van 

aard is. De resultaten van mijn onderzoek laten echter zien dat de directe aanspreekvorm (zowel in 

lezersperspectief als in interactieperspectief) in een operatiebeschrijvende tekst niet leidt tot meer 

ongerustheid bij lezers. De directe aanspreekvorm in het lezersperspectief zorgt juist voor een 

begrijpelijker tekst, een aantrekkelijker tekst en een hogere betrokkenheid van het ziekenhuis. Dit is 

een opvallend resultaat, want de operatiebeschrijvende tekstgedeeltes in de bureauanalyse van de 

vier ziekenhuisfolders zijn allemaal in het zakelijk perspectief geschreven.  

De tweede kanttekening van het positieve effect van lezersperspectief was het afraden van 

‘zwabberen’ tussen de tekstperspectieven in een tekst: een schrijver moet een lezer in een tekst niet 

afwisselend direct of indirect aanspreken. In paragraaf 7.2 toonde de resultaten aan dat een 



43 
 

inleidende tekst het meest klantgericht is als een schrijver het interactieperspectief (directe 

aanspreekvorm) gebruikt. In paragraaf 7.4 laten de resultaten zien dat een operatiebeschrijvende 

tekst het meest klantgericht is als een schrijver het lezersperspectief gebruikt (directe 

aanspreekvorm). De resultaten laten verder zien dat het zakelijke perspectief (indirecte 

aanspreekvorm) op geen enkel punt hoger wordt gewaardeerd dan de andere tekstperspectieven. 

Het is dus inderdaad onverstandig om in een tekst verschillende tekstperspectieven te gebruiken (te 

‘zwabberen’ qua aanspreekvorm).  

8.5 Samenvatting van de onderzoeksresultaten 

Inleidende tekst: 

- Interactieperspectief zorgt voor een persoonlijkere benadering dan het zakelijk perspectief. 

Operatiebeschrijvende tekst: 

-  Lezersperspectief zorgt voor begrijpelijker tekst dan het zakelijk perspectief. 

- Lezersperspectief zorgt voor een aantrekkelijker tekst dan het zakelijk perspectief. 

- Lezersperspectief én interactieperspectief zorgen voor meer betrokken uitstraling van het 

ziekenhuis dan het zakelijk perspectief. 

- Mannen voelen zich door interactieperspectief het meest persoonlijk benaderd. 

- Vrouwen voelen zich door het lezersperspectief het meest persoonlijk benaderd. 

8.6 Aanbevelingen 

In deze paragraaf geef ik aanbevelingen voor het schrijven van een meer klantgerichte inleidende en 

operatiebeschrijvende tekst.  

8.6.1 Aanbeveling om een inleidende tekst klantgerichter te schrijven 

Ik adviseer schrijvers om een inleidende tekst in het interactieperspectief op te stellen, omdat lezers 

zich daardoor persoonlijker benaderd voelen. Deze meer persoonlijke benadering draagt bij aan een 

meer klantgerichte inleidende tekst (bijvoorbeeld de inleiding in een ziekenhuisfolder). 

8.6.2 Aanbeveling om een operatiebeschrijvende tekst klantgerichter te schrijven 

Ik adviseer schrijvers om een operatiebeschrijvende tekst in het lezersperspectief op te stellen, 

omdat lezers daardoor de tekst begrijpelijker en aantrekkelijker vinden. Daarnaast wordt een 

organisatie door lezers als meer betrokken ervaren in een operatiebeschrijvende tekst in het 

lezersperspectief. Deze kenmerken dragen bij aan een meer klantgerichte operatiebeschrijvende 

tekst (bijvoorbeeld de alinea over de operatie of de complicaties in een ziekenhuisfolder).  
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9. Een discussie over mijn onderzoek 

Elk onderzoek heeft zijn beperkingen en bij mijn onderzoek is dat niet anders. In paragraaf 9.1 

bespreek ik de beperkingen van de tekstmanipulaties, de kenmerken van de proefpersonen en de 

betrouwbaarheid van mijn onderzoeksinstrument. Ik bied in paragraaf 9.2 enkele opties aan voor 

vervolgonderzoek. Ten slotte geef ik in paragraaf 9.3 de theoretische relevantie van mijn onderzoek 

voor Loo van Eck Communicatie.  

9.1 De beperkingen van mijn onderzoek  

In deze paragraaf bespreek ik de beperkingen van mijn experimentele onderzoek. 

9.1.1 De beperkingen van de tekstmanipulaties 

Voor de afname van het experimentele onderzoek besloot ik om niet de gehele folder van de 

Gelderse Vallei over een liesbreukoperatie te manipuleren. De hoeveelheid pagina’s van de vier 

ziekenhuisfolders in mijn bureauanalyse was gemiddeld zes pagina’s. Een volledige tekstmanipulatie 

van zes pagina’s zou qua leestijd en invullen van de vragenlijst voor de proefpersonen veel te lang 

duren. Daarom koos ik ervoor om twee tekstgedeeltes van een folder te manipuleren: een inleidende 

tekst over de opname van een patiënt en een operatiebeschrijvende tekst over de mogelijke 

problemen van een patiënt na een operatie. Het nadeel hiervan kan zijn dat de teksten te kort zijn en 

dus geen volledige informatie geven over de medische behandeling zoals een echte ziekenhuisfolder. 

Een aantal antwoorden van de proefpersonen op de open vragen in de vragenlijst van de inleidende 

tekst kunnen als ondersteuning dienen van deze aanname, want zo zegt een vrouwelijke 

proefpersoon dat zij “graag meer informatie zou willen. Dit is te kort door de bocht.” Een andere 

proefpersoon schrijft: “De tekst is wel persoonlijk geschreven, maar levert nog te veel vragen op voor 

mijn persoonlijke situatie.” Een laatste antwoord om mijn aanname te ondersteunen, komt van een 

proefpersoon die verklaart dat hij/zij ongerust is en graag wil weten “wat er gebeurt tijdens de 

operatie”. De korte lengte van beide teksten had dus mogelijk een negatief effect op de 

begrijpelijkheid en de aantrekkelijkheid van met name de inleidende tekst. 

Een volgende beperking van de tekstmanipulaties is het onderwerp van de inleidende tekst. Eerdere 

onderzoekers (Jansen, 1998, Renkema, 1994, Janssen, 1998, Hoeken, 1998, Pander Maat, 2004, en 

Beaupain, 2008) vonden wel positieve effecten van het lezers- en interactieperspectief op de 

aantrekkelijkheid en begrijpelijkheid van een tekst. In die studies was het tekstonderwerp 

bijvoorbeeld het werven van leden (Pander Maat, 2004) of het besluit van een ambtenaar op de 

vraag van een burger (Janssen, Jansen & Gijsbers, 1999). Zulke onderwerpen zorgen mogelijk bij 

lezers voor een hogere betrokkenheid bij het onderwerp. De afwezigheid van het positieve effect van 

lezersperspectief in de inleidende tekst heeft mogelijk te maken met het ‘lichtere’ onderwerp. Om 

deze aanname ondersteuning te geven, geef ik enkele antwoorden van de proefpersonen op de open 

vragen in de vragenlijst van de inleidende tekst met lezersperspectief. Een vrouwelijke proefpersoon 

zegt: “… het een algemene tekst is die voor iedereen kan gelden.” Een andere proefpersoon 

verklaart: “Het (de tekst, RG) is geschreven in z’n ‘algemeenheid’.” Een vrouwelijke proefpersoon 

schrijft: “Het is algemene informatie. Dit is logisch voor een folder.” Mogelijk zorgde het meer 

algemene onderwerp van de inleidende tekst voor het uitblijven van een positief effect van het 

lezers- en interactieperspectief.  
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Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een positiever effect van het interactieperspectief  in 

beide teksten is het ‘wij-gebruik’ van het ziekenhuis in deze gemanipuleerde teksten. Loo van Eck 

adviseert om als organisatie niet te veel wij te gebruiken in de communicatie met een klant. Een 

organisatie die zich in een tekst aan klanten vaak met wij presenteert, kan hiermee egoïstisch 

overkomen op een klant. Klanten (patiënten) kunnen zo’n organisatie dan opvatten als een bedrijf 

dat vooral intern gericht is en minder rekening houdt met de wensen van een klant of een patiënt. 

Ook bij deze aanname kunnen een aantal antwoorden van de proefpersonen op de open vragen van 

de teksten met interactieperspectief als ondersteuning dienen. Een mannelijke proefpersoon zegt 

bijvoorbeeld dat hij zich “niet persoonlijk benaderd voelt, er wordt steeds wij/u geschreven, terwijl 

het persoonlijker is als staat: dat je/u wordt opgehaald door de zuster/verpleegkundige.” Een ander 

mannelijk proefpersoon schrijft over de persoonlijke benadering in de tekst: “Niet te lezen tekst. Veel 

wij gebruikt.” Deze proefpersoon is ook ongerust voor de operatie, omdat hij “deze tekst niet 

duidelijk vindt.” Mogelijk is dit de reden waarom de teksten met interactieperspectief geen hogere 

score qua hogere betrokkenheid van de organisatie of meer persoonlijke benadering in de tekst 

hebben dan de andere tekstperspectieven. 

9.1.2 De kenmerken van de proefpersonen 

Helaas was het voor mijn onderzoek praktisch niet mogelijk om ziekenhuispatiënten te benaderen, 

want mijn stage bedrijf Loo van Eck is niet een ziekenhuis. De proefpersonen van mijn studie zijn dus 

geen ‘echte’ patiënten van een ziekenhuis, zoals dat in eerdere studies van Bruggeman-Oosterbaan 

(2006), van den Berg (2007) en Bosch (2010) wel het geval was. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn 

dat de proefpersonen een lage mate van betrokkenheid bij het onderwerp van beide teksten 

hadden. De cursisten van Loo van Eck zijn geen echte patiënten in een ziekenhuis, dus het is mogelijk 

dat de cursisten niet erg betrokken waren bij het tekstonderwerp. Ik probeerde dit te ondervangen 

met het toevoegen van een scenario waarin een patiënt op het punt staat om een operatie te 

ondergaan. Het doel van dit scenario was dat proefpersonen zich beter konden inleven in de situatie 

van een patiënt die wordt geopereerd aan een liesbreuk. Het is aan te bevelen om mijn onderzoek 

binnen een ziekenhuis met ‘echte patiënten’ als proefpersonen te herhalen. Zo’n vervolgonderzoek 

moet bijdragen aan de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek.  

Verder blijkt uit de analyse dat de proefpersonen van de operatiebeschrijvende tekst niet gelijk 

verdeeld zijn qua opleidingsniveau. Binnen deze groep proefpersonen zijn hbo’ers meer 

vertegenwoordigd dan personen van andere opleidingsniveaus (middelbaar onderwijs, mbo’ers en 

wo’ers) . Dit kan van invloed zijn op de resultaten van de operatiebeschrijvende tekst.  

Ook ligt het gemiddelde opleidingsniveau van alle proefpersonen (21 tot 62 jaar) wat hoger dan het 

gemiddelde opleidingsniveau van Nederlanders in het algemeen.  De hbo’ers waren namelijk de 

grootste groep in mijn onderzoek, maar mbo’ers zijn in Nederland de grootste groep van de 

Nederlandse bevolking tussen de 25 en 64 jaar7. Hoewel ik geen interactie-effecten vond tussen het 

opleidingsniveau en de verschillende onafhankelijke variabelen, kan ik niet met zekerheid 

concluderen dat de resultaten van mijn onderzoek gelden voor de hele Nederlandse samenleving. 

9.1.3 De betrouwbaarheid van mijn onderzoeksinstrument 

Ten slotte een laatste beperking van mijn studie. Voor de analyse van vier ziekenhuisfolders 

ontwikkelde ik zelf een onderzoeksinstrument (de vragenlijst). Ook koos ik zelf de kenmerken die de 

                                                           
7
 http://www.trendsinbeeld.minocw.nl/grafieken/3_1_2_31.php 

http://www.trendsinbeeld.minocw.nl/grafieken/3_1_2_31.php
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klantgerichtheid in schriftelijke patientencommunicatie met een tiental stellingen moesten meten. Ik 

checkte deze kenmerken in het experimentele onderzoek met een statistische analyse op de 

validiteit. De resultaten van dit onderzoek moeten in een andere studie met andere proefpersonen in 

een andere setting gerepliceerd worden om de betrouwbaarheid van het nieuwe 

onderzoeksinstrument te vergroten.  

9.2 Opties voor vervolgonderzoek 

In deze paragraaf bied ik een aantal opties aan voor vervolgonderzoek. In mijn vragenlijst voegde ik 

drie open vragen toe om de persoonlijke benadering van de tekst, de mate van geruststelling door de 

tekst en de herinnering van de tekst van de proefpersonen te meten. Sommige antwoorden op deze 

open vragen heb ik in bovenstaande discussie gebruikt als ondersteuning voor een aantal 

verklaringen. Maar ik heb de antwoorden van de proefpersonen op de open vragen niet statistisch 

geanalyseerd of per categorie ingedeeld. Helaas was het door tijdgebrek voor mij niet mogelijk om 

alle antwoorden op de open vragen in dit onderzoeksverslag te verwerken. Mogelijk geeft een 

vervolgonderzoek nog meer informatie over de manier waarop de proefpersonen de teksten 

verwerkt en ervaren hebben. 

Verder is het voor vervolgonderzoek interessant om het verschil tussen actief en passief geschreven 

teksten te onderzoeken. In mijn onderzoek zijn de teksten in het lezers- en interactieperspectief 

vooral actief geschreven. De tekst in het zakelijke perspectief is door een meer lijdende vorm vooral 

passief geschreven. Mijn focus van de tekstmanipulatie lag op het tekstperspectief en niet op een 

actieve of passieve schrijfstijl. Zorgt de lijdende vorm voor bijvoorbeeld een negatieve 

tekstwaardering en een lager tekstbegrip van lezers? Vervolgonderzoek kan dit duidelijk maken. 

Voor het meten van klantgerichtheid van schriftelijke patientencommunicatie ontwikkelde ik een 

betrouwbaar onderzoeksinstrument. Het instrument heeft wel meer uitwerking nodig met 

aanvullende of andere onderzoeksmethodes. Ik onderzocht het tekstbegrip van de proefpersonen 

door hen open vragen te laten invullen, maar ik heb deze gegevens niet in dit onderzoek verder 

uitgewerkt. Een andere methode om het tekstbegrip van lezers op een diep niveau te meten is met 

sorteertaken, zoals in het onderzoek van Land (2009). In haar onderzoek vroeg zij aan scholieren om 

woorden op lege plekken in een tekst in te vullen en begrippen per categorie te sorteren. Met deze 

methode wilde zij het tekstbegrip van lezers op een dieper niveau meten. Ook kan een onderzoek 

met eye tracking duidelijk maken bij welke zinnen of woorden lezers blijven hangen of vaker moeten 

lezen.  

Verder vond ik in de statistische analyse twee aanwijzingen die in de richting liggen van hypotheses 

13 en 15 over het positieve effect van het interactieperspectief in de operatiebeschrijvende tekst. 

H13 voorspelde dat het interactieperspectief in de operatiebeschrijvende tekst zou zorgen voor een 

meer aantrekkelijke tekst dan de andere tekstperspectieven. Uit de analyse kwam een aanwijzing 

naar voren dat het interactieperspectief voor een meer aantrekkelijke operatiebeschrijvende tekst 

lijkt te zorgen dan het zakelijk perspectief. De bijbehorende p-waarde was echter te hoog (p=0.06) 

om van een significant verschil te spreken. H15 voorspelde dat het interactieperspectief in de 

operatiebeschrijvende tekst zou zorgen voor een persoonlijkere tekst dan de andere 

tekstperspectieven. Uit de analyse kwam ook hier naar voren dat het interactieperspectief voor een 

meer persoonlijke tekst lijkt te zorgen dan het zakelijk perspectief. Ook de p-waarde (p=0.06) van dit 

resultaat was te hoog om een significant verschil te zijn. Toch ben ik van mening dat deze 
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aanwijzingen zich goed lenen voor een vervolgonderzoek, omdat een grotere groep proefpersonen 

mogelijk wel tot significante resultaten zal leiden. 

Ten slotte kan vervolgonderzoek andere kenmerken van klantgerichtheid bestuderen. Bijvoorbeeld 

het gebruik van medisch jargon in ziekenhuisfolders, de toon van de taal in medische folders, en het 

benoemen van de deskundigheid en ervaring van de artsen en chirurgen (zie tabel 1 in paragraaf 4.1 

voor andere kenmerken van klantgerichtheid). Ook op dit punt kan vervolgonderzoek mijn 

onderzoeksinstrument aanvullen. 

9.3 De praktische relevantie van de onderzoeksresultaten voor Loo van Eck 

Mijn onderzoek levert, ondanks bovenstaande beperkingen, waardevolle resultaten op voor Loo van 

Eck Communicatie. Het is belangrijk dat mijn onderzoek aantoont dat het lezersperspectief voor de 

meest klantgerichte tekst zorgt. Loo van Eck adviseert organisaties dus terecht het lezersperspectief 

te gebruiken.  

Maar Loo van Eck Communicatie moet er wel rekening mee houden dat niet iedereen de 

verschillende tekstperspectieven hetzelfde beoordeelt. Mannen voelen zich in een 

operatiebeschrijvende tekst met interactieperspectief persoonlijker benaderd, maar vrouwen voelen 

zich in een operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief juist het meest persoonlijk benaderd. 

Daarnaast is het voor Loo van Eck Communicatie belangrijk om te weten dat de verschillende 

tekstperspectieven niet in alle teksten hetzelfde effect hebben. In een inleidende tekst is het aan te 

bevelen om het interactieperspectief te gebruiken. Mensen voelen zich dan persoonlijk benaderd 

dan een inleidende tekst met zakelijk perspectief. Maar schrijf je een operatiebeschrijvende tekst, 

dan kan een schrijver beter het lezersperspectief gebruiken. Mensen vinden een 

operatiebeschrijvende tekst met lezersperspectief begrijpelijker en aantrekkelijker dan een 

operatiebeschrijvende tekst met zakelijk perspectief. Ook zorgt het lezersperspectief in een 

operatiebeschrijvende tekst voor een meer betrokken uitstraling van het ziekenhuis dan het zakelijke 

perspectief.  

Ten slotte wil ik benadrukken dat het zakelijke perspectief op geen enkel punt door lezers beter 

wordt gewaardeerd dan de andere tekstperspectieven. Dit is een opvallend resultaat, want in de 

bureauanalyse van de vier ziekenhuisfolders kiezen alle schrijvers ervoor om een 

operatiebeschrijvende tekst (een alinea over de operatie of de mogelijke complicaties na een 

operatie) in het zakelijk perspectief te schrijven. Mijn onderzoek toont aan dat schrijvers er juist goed 

aan doen om het lezersperspectief te gebruiken voor een meer klantgerichte tekst. 
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Bijlage 1: analyse 

folder Gelderse 

Vallei 

   

Folder Gelderse Vallei Tekstperspectief Kopjes

Voorkant folder "Informatie voor 

patienten": zakelijk 

perspectief.

Alinea's in folder

Liesbreuk Eerste twee zinnen geschreven in lezers- 'u' en 

schrijversperspectief 'wij'. Verdere tekst lezer 

direct aangesproken met 'u'.  

Kopje zakelijk perspectief

Oorzaak en klachten Eerste alinea geschreven in zakelijk perspectief, 

behalve de zin: "De breukt kunt u herkennen aan 

een zwelling."  Eerste zin van tweede alinea is 

lezersgericht 'u', rest van tekst zakelijk perspectief. 

Laatste zin derde alinea is lezersgericht. 

Kopje zakelijk perspectief. 

Polikliniekbezoek Tekst grotendeel geschreven in lezersperspectief 

'u'.  

Kopje zakelijk perspectief.

De operatie Gehele tekst geschreven in zakelijk perspectief 'de 

chirug'.

Kopje zakelijk perspectief.

De opname Grotendeels tekst geschreven in lezersperspectief 

'u'.

Kopje zakelijk perspectief. 

Na de operatie Eerste twee zinnen lezersperspectief, de rest 

zakelijk perspectief. 

Kopje zakelijk perspectief. 

Nazorg Lezersperspectief. Kopje zakelijk perspectief. 

Herstel na de operatie Eerste zin is zakelijk perspectief: 'de meeste 

mensen'. Rest van de alinea in lezersperspectief. 

Zin in schrijversperspectief: "Voor een goed 

herstel na de operatie geven wij u de volgende 

adviezen;". De adviezen die hierop volgen zijn 

voornamelijk lezersgericht, behalve de volgende 

zin die combi is van lezer- en schrijvergericht: "Wij 

raden u aan om activiteiten waarbij u veel 

beweegt en kracht zet op de buikspieren, de 

eerste dagen te vermijden."  Alinea's 

'wondverzorging' en 'pijnmedicatie' geschreven in 

lezersperspectief.

Kopje zakelijk perspectief.

Hechtingen Geschreven in zakelijk perspectief: "Er wordt bijna 

altijd gebruikt gemaakt.." en lezersperspectief: "In 

dat geval kunt u..".

Kopje zakelijk perspectief. 

Risico's en mogelijke complicaties Geheel geschreven in zakelijk perspectief. Kopje zakelijk perspectief.
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Jargon Begrijpelijke informatie Toon 

Tekst actief geschreven!

Tekst vooral in lijdende vorm geschreven.

Termen 'anesthesioloog' 

wordt ook niet uitgelegd. 

 Foute zin in alinea 2: "Daar ziet u eerst een 

polikliniekassistente die bij u de bloeddruk zal 

opmeten en neemt met u het ingevulde 

vragenformulier door." Rare formulering in 

volgende zin: "Daarna zal u door de anesthesioloog 

gezien worden.."

Het woord 'terug' staat dubbelop in zin 2, alinea 2.  

Actief geschreven.  Zin 2, alinea 3 mist op 

zinseinde het woord  'zijn'. 

Gebiedende toon: "Mocht u toch 

nog veel pijn hebben, misselijk 

zijn of andere klachten hebben, 

geef dit dan aan bij de 

verpleegkundige." Gebiedende 

toon in volgende zinnen: "U mag 

na de operatie niet zelf 

deelnemen aan het verkeer. Zorg 

Term 'breukpoort' wordt 

niet uitgelegd.

Eerste twee zinnen in lijdende vorm.

Term 'anesthesioloog' 

niet uitgelegd. 

Alinea 'bewegen' is actief geschreven.   Alinea 

wondverzorging is actief geschreven.

Alinea bewegen bevat veel 

gebiedende zinnen: "Doe de 

eerste week na de operatie 

rustig aan.", "Wees in dat geval 

voorzichtig en forceer niets. 

Langzaam kunt u de activiteiten 

uitbreiden. U mag wandelen, 

maar doe het in het begin rustig 

aan met fietsen en traplopen."  

Gebiedende zin: "Houd de 

wondjes de eerste 24 uur droog."
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Voldoende informatie? Informatie in logische volgorde Geruststellen/verplaatsen in patient

Opvallend is dat de schrijver geen samenvatting 

geeft van indeling folder. 

Laatste zin derde alinea is bedoeld om lezer 

gerust te stellen over gemak van vaststellen 

mogelijke liesbreuk. 

Besprekingen van kijkoperatie en 

klassieke methode geeft duidelijk 

uitleg (stap voor stap) over 

handelingen van chirurg.

Opvallend dat alleen deze folder het punt 

benoemt van mogelijke pijn in het gebied 

tussen de schouderbladen.

Tweede zin is geruststellend voor de patiënt: 

"Het is normaal dat u de dagen na de operatie 

last kunt hebben van (een van) onderstaande 

punten." 

Opvallend dat alleen deze folder informatie 

geeft over nazorg. Patiënt wordt dag na de 

operatie gebeld en gevraagd of alles naar wens 

was en of patiënt nog vragen heeft.

Alinea wondverzorging komt alleen in deze 

folder voor.

Alleen in deze folder worden hechtingen 

besproken. 

Veel zinnen zijn geruststellend: "Ondanks alle 

zorg die besteed wordt aan de operatie..", 

"Uiteraard doet de chirurg zijn uiterste best 

deze structuren niet te beschadigen tijdens de 

operatie. Heel soms gebeurt dit toch." Laatste 

zin is een abrupt (beangstigend) einde: "Het kan 

voorkomen dat na verloop van tijd bij een klein 

aantal van de geopereerde patienten er op 

dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat (dit 

heet een recidief breuk)." Goede uitleg van 

term, maar hierna stopt de folders, dus de 

patient weet niet wat er gebeurd als er een 

nieuwe breuk ontstaat. Kan voor onrust zorgen 

bij patient voorafgaand aan operatie. 
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Overeenstemming arts-patiënt Individuele benadering patiënt Deskundigheid arts/organisatie Bereikbaarheid arts/organisatie

Laatste zin derde alinea is bedoeld om 

overeenstemming arts en patient te 

benadrukken 

Overeenstemming tussen patiënt en arts 

wordt benadrukt. Ook wordt 

overeenstemming tussen verpleegkundige 

en patiënt benadrukt.

Eerste alinea benadrukt deskundigheid 

(geen 'onze chirurgen): "De chirurgen zijn 

gespecialiseerd in liesbreukoperaties. Zij 

voeren deze zowel uit door een 

kijkoperatie als volgens de klassieke  

methode. Zij gebruiken de meest moderne 

technieken en nemen deel aan diverse 

onderzoeken in binnen en buitenland."

Laatste zin is een handreiking 

naar de patient: "De 

secretaresse van de 

verpleegafdeling kan die voor 

u bestellen."

Opvallend is dat dit ziekenhuis als 

enige nazorg biedt of aangeeft in 

folder. Gevolg hiervan is dat in de 

folder geen telefoonnummers of e-

mailadressen staan, die een 

patiënt kan gebruiken om vragen 

te stellen. 

Benadrukking van individuele 

situatie van patiënt in zin: "Dit 

is een gemiddelde. U voelt dit 

zelf het beste aan of dit bij u 

ook mogelijk is." 
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Analyse folder Meander 

  

Folder Meander Tekstperspectief Kopjes

Voorkant "Liesbreuk bij volwassenen": 

zakelijk perspectief.

Alinea's in folders

Ik word binnenkort geopereerd in Meander Rest van tekst is voornamelijk lezersperspectief en 

schrijversperspectief: "In deze brochure geven we u 

een overzicht". 

Kopje in lezersperspectief 'ik'. 

Wat is een liesbreuk? Zakelijk perspectief. Kopje in vraagvorm

Klachten  Alinea 1 zakelijk perspectief.  Alinea 2 

lezersperspectief 'u' en 'uw arts'. 

Kopje zakelijk perspectief.

Behandeling Eerste twee alinea's lezers- en zakelijk perspectief. 

Opvallend is dat in zin 1 'de arts' wordt benoemd en 

niet 'uw arts' zoals alinea hierboven. Er volgen zes 

technieken. Opvallend is bij alle technieken de 

handelingen van de chirurg in zakelijk perspectief 

worden beschreven en de informatie over na de 

operatie juist lezersgericht wordt geschreven:  

"(herniorrafie/Ugaharyplastiek/TEP-procedure) Na de 

operatie mag u net zo actief zijn als u zelf prettig vindt: 

u kunt niets fout doen, er kan niets kapot scheuren." 

Laatste zin is zakelijk perspectief: "Tegenwoordig is 

men het er over eens,..".

Kopje zakelijk perspectief.

De recidief liesbreuk Eerste zin is schrijversgericht: "Soms zien wij patienten 

bij wie een liesbreuk na verloop van tijd terugkomt." 

Kopje zakelijk perspectief.

Hoe bereid ik me voor op de operatie? Tekst in lezersperspectief. Kopje lezersperspectief 'ik'

Mogelijke complicaties Tekst in zakelijk perspectief. Kopje zakelijk perspectief. 

Weg uit het ziekenhuis Zin 1 in lezers- en schrijversperspectief: "Bij ontslag uit 

het ziekenhuis krijgt u van ons een afspraak mee voor 

controle op de polikliniek Chirurgie." Rest van tekst in 

lezersperspectief. 

Kopje zakelijk perspectief. 

Wie kan ik bellen als ik thuis ben en er is iets mis?Lezersperspectief. Kopje in vraagvorm, maar zin 

loopt raar. 

Vragen In lezersperspectief. Kopje in zakelijk perspectief

Telefoonnummers Tekst in lezersperspectief. Kopje zakelijk perspectief. 
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Jargon Begrijpelijke informatie Toon 

Eerste alinea actief geschreven

Opvallend is dat de 'enge' term 'uitrekking 

van de buikwand' in deze folder niet wordt 

gebruikt en in de andere folders wel. 

In makkelijke taal geschreven 

(vergeleken met andere folders).  

Term 'echografie' wordt niet uitgelegd. Alinea 1 is actief geschreven.

 (let op: 'behandeling' ipv 'operatie'). Bij Lichtensteinplastiek een meer gebiedende zin van 

informatie na de operatie: "Na de operatie moet u de 

eerste twee weken rustig aan doen; zes weken na de 

operatie zijn alle activiteiten weer toegestaan."

Term 'anesthesioloog' wordt duidelijk 

uitgelegd

Vriendelijke toon wat patiënt wel/niet mag doen voor 

de operatie. 

Aantal moeilijke termen, zoals 

'blaasretentie', 'trombose' en 'verstoorde 

wondgenezing'.

Kopje in vraagvorm, maar zin loopt raar. Eerste zin is gebiedend: "Heeft u problemen of maakt u 

zich zorgen als gevolg van uw ziekenhuisopname, dan 

belt u:". 

Tekst is vriendelijk: "Heeft u voor of na uw operatie 

vragen (waarom vragen na de operatie in deze folder 

opschrijven?), stelt u deze dan gerust aan uw 

behandelend arts (let op: 'uw behandelend arts'). Het is 

verstandig om uw vragen van te voren op te schrijven. 

Dan weet u zeker dat u niets vergeet."

Toon is vriendelijk.
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Voldoende informatie? Informatie in logische volgorde Geruststellen/verplaatsen in patient

Eerste alinea bevat overzicht van 

indeling folder.

Tweede alinea stelt gerust: "Dat wil zeggen dat niet 

alles op u van toepassing hoeft te zijn. Heeft u na 

het lezen van brochure nog vragen, stel ze dan 

gerust."

Geruststellende zin: "het kan echter ook zijn dat u 

helemaal geen klachten heeft."

Bij laatste twee technieken (TAPP-

procedure/Stoppa procedure) opvallend 

geen informatie over na de operatie.

 "(herniorrafie/Ugaharyplastiek/TEP-procedure) Na 

de operatie mag u net zo actief zijn als u zelf prettig 

vindt: u kunt niets fout doen, er kan niets kapot 

scheuren." Heeft geruststellende functie. Laatste 

alinea bevat zin om gerust te stellen: "In het 

verleden zijn er vele soorten operaties uitgevoerd."

Eerste twee zinnen zijn realistische en moeten 

patiënt geruststellen (of dit lukt is de vraag): "Geen 

enkele operatie is zonder risico's. De normale kans 

op complicaties is ook bij een liesbreukoperatie 

aanwezig." 

Opvallend is dat deze folder als enige 

vragenlijst heeft voor lezer om vragen op 

te schrijven.

Het verloop van het proces waarin 

patiënt bij opbellen in komt, wordt 

duidelijk aangegeven. 
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Overeenstemming arts-patiënt Individuele benadering patiënt Deskundigheid arts/organisatie Bereikbaarheid arts/organisatie

Tweede alinea benadrukt 

individuele voorkeur van patienten: 

"Dat wil zeggen dat niet alles op u 

van toepassing hoeft te zijn. Heeft u 

na het lezen van brochure nog 

vragen, stel ze dan gerust."

Patiënt kan na lezen van de brochure gerust vragen 

stellen (aan wie of hoe wordt niet direct vermeld). 

Alinea's benadrukken overeenstemming arts en 

patient: "Als een liesbreuk is vastgesteld, zal de arts 

met u bespreken welke behandelingen mogelijk 

zijn.", "De chirurg zal met u bespreken welke techniek 

in uw geval het beste past."

Laatste alinea bevat zin om deskundigheid te 

tonen: "In het verleden zijn er vele soorten 

operaties uitgevoerd."

Tweede zin benadrukt overeenstemming tussen arts 

en patiënt: "Afhankelijk van de voorgaande operatie 

zal dan gekozen worden voor een van de hiervoor 

beschreven operatietechnieken. Uw chirurg (let op: 

weer 'uw arts') heeft dit met u besproken."

Patiënt kan bellen als hij/zij problemen heeft of 

zich zorgen maakt. In de folder volgt overzicht van 

afdelingen en telefoonnummers: ingedeeld per 

contactmoment en voor moment van opbellen 

tijdens of buiten kantooruren.

Patiënt kan voor en na de operatie vragen stellen 

aan arts (mbv vragenlijst in folder).

Patiënt kan voor algemene vragen bellen met 

afdeling chirurgie en voor spoedeisende 

problemen met spoedeisende hulp. Website en e-

mailadres worden niet weergegeven.
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Analyse folder Rijnstate 

 

  

Folder Rijnstate Tekstperspectief Kopjes

Voorkant Beide zinnen in lezersperspectief. Operatie van een liesbreuk: zakelijk perspectief.

Alinea's in folder

Wat is een liesbreuk Eerste drie alinea's in zakelijk perspectief. Laatse twee alinea's zijn in 

lezersperspectief geschreven.

Kopje in vragende vorm (maar geen vraagteken). 

De operatie Eerste zin is zakelijk perspectief, maar tweede zin is lezersgericht. Kopje zakelijk perspectief.

subkopje 'de conventionele methode' Tekst in zakelijk perspectief (de term 'chirurg' wordt geen enkele keer 

benoemd). 

Subkopje zakelijk perspectief.

subkopje 'de laparoscopische methode 

(kijkoperatie)'

Tekst zakelijk perspectief (de chirug wordt maar een keer benoemd). 

De laatste zin is lezersgericht. 

Subkopje zakelijk perspectief.

Mogelijke complicaties Tekst in zakelijk perspectief. Kopje zakelijk perspectief.

Na de operatie Eerste alinea is in lezersperspectief. Alinea 2 begint met zin in zakelijk 

perspectief. Adviezen zijn lezersgericht geschreven. Alinea 3 is 

lezersgericht geschreven.

Kopje zakelijk perspectief. 

Vragen  Tekst geschreven in lezersperspectief. Kopje zakelijk perspectief.
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Jargon Begrijpelijke informatie Toon 

Eerste alinea bevat veel moeilijk en/of vage 

woorden: 'uitstulping', 'ter plaatse', 'aangeboren 

factoren', 'bemoeilijkte stoelgang', 'buikinhoud'.

Eerste drie alinea's vooral in lijdende vorm geschreven: 

"Klachten van een liesbreuk worden veelal aangegeven 

als..".

De term 'anesthesist' wordt niet uitgelegd. Eerste twee zinnen in lijdende vorm geschreven.

Term 'conventionele' wordt niet uitgelegd. Alinea in lijdende vorm. Alinea bevat aantal vage 

formuleringen: 'snede', 'uitstulping van het buikvlies 

wordt opgeheven', 'wordt doorgaans goed door het 

lichaam geaccepteerd'.

Term 'trombose' wordt niet uitgelegd. Vooral in lijdende vorm geschreven. De laatste twee 

zinnen lopen qua zin niet goed. In beide zinnen moet het 

woord 'zijn' aan het einde van zin staan. 

Alinea 1 en 2 bevat ten enkele moeilijke 

formuleringen: "operatiegebied", "schroomt", 

"operatiemethode", "grootte van de ingreep", 

"individuele factoren", "laparoscopische operatie", 

"conventionele", "wondgenezing", 

"drukverhoging". 

Eerste zin vooral in lijdende vorm geschreven. Zin 2 is 

lastig: "Meestal wordt er een beleid voor pijnstilling 

afgesproken, maar schroomt u niet aan te geven, 

wanneer u daar onvoldoende baat bij heeft." Adviezen 

zijn actief geschreven.  Zin 2 van eerste advies bevat een 

fout: "Tillen en fietsen worden afgeraden."

Adviezen zijn in 

vriendelijke toon 

geschreven.

Eerste zin in lijdende vorm geschreven.
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Voldoende informatie? Informatie in logische 

volgorde

Geruststellen/verplaatsen in patient

Alinea 4 moet lezer geruststellen: "Om een liesbreuk vast te 

stellen zijn in het algemeen geen ingewikkelde onderzoeken 

nodig. De arts kan bij u, terwijl u staat, de breuk meestal 

gelijk vaststellen."

De folder bespreekt eerst het bestaan van meer 

technieken, maar gaat verder om maar twee 

technieken te bespreken. Hierbij wordt geen 

uitleg gegeven waarom maar twee technieken 

worden besproken/gehanteerd door chirurgen 

van Rijnstate. 

Eerste zinnen zullen de patiënt zeker niet geruststellen: "Dit 

is een nieuwe methode waarvan de resultaten op langere 

termijn nog niet bekend zijn. Het is van belang voor u te 

weten, dat deze methode nog niet standaard wordt 

toegepast. Bovendien is deze methode niet voor iedere 

patient geschikt, bijvoorbeeld als de breuk niet terug in de 

buik te duwen is." 

Eerste twee zinnen van alinea 1 zijn realistische en moeten 

patiënt geruststellen (of dit lukt is de vraag): "Geen enkele 

ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij 

deze operatie de normale risico's op complicaties van een 

operatie, zoals trombose, longontsteking, nabloeding, 

wondinfectie."  In alinea 2 wordt patient gerustgesteld in de 

laatste zin: "Dat is niet verontrustend." In alinea 4 wordt 

patient gerustgesteld in zin 2: "Deze complicaties treden 

gelukkig zelden op."

Zin 1 stelt de patiënt gerust dat hij altijd kan bellen voor 

vragen: "Wanneer u na het lezen van deze informatie nog 

vragen heeft, zal uw behandelend arts deze graag 

beantwoorden."
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Overeenstemming arts-patiënt Individuele benadering patiënt Deskundigheid arts/organisatie Bereikbaarheid arts/organisatie

Tweede zin benadrukt overeenstemming tussen 

patiënt en arts: "U heeft met uw arts afgesproken 

dat u hieraan wordt geopereerd."

 Eerste zom van alinea 5 benadrukt de 

overeenstemming tussen arts en patient: 

"Wanneer een breuk bij u is geconstateerd zal de 

chirug met u bespreken, hoe in uw geval de breuk 

behandeld kan worden."

Laatste zin benadrukt overeenstemming arts en 

patient: "De chirurg zal met u bespreken welke 

techniek in uw geval het beste lijkt."

Patiënt kan voor vragen contact opnemen met 

polikliniek

Patiënt kan na lezen van folder voor vragen (op 

werkdagen) bellen met de polikliniek. Voor 

spoedgevallen (buiten reguliere werktijden) kan er 

contact worden opgenomen met dienstdoende chirurg. 

Folder bevat overzicht van telefoonnummers voor 

afdelingen en locaties. Ook staan het adres van de 

website en het e-mailadres weergegeven.
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Analyse folder Sint Jansdal 

 

  

Folder Sint Jansdal Tekstperspectief Kopjes

Voorkant

"Liesbreuk operatie (hernia 

inguinalis)": zakelijk perspectief.

Alinea's in folder

Inleiding Tekst geschreven in lezersperspectief. Kopje zakelijk perspectief. 

Wat is een liesbreuk?  Tekst grotendeels geschreven in zakelijke 

perspectief, maar in de laatste vier zinnen 

wordt lezer met 'u' aangesproken. 

Kopje in vraagvorm.

De operatie Wisseling in perspectief in zinnen: "In ons 

ziekenhuis brengen wij dit matje.." en 

"Deze techniek wordt slecht in weinig 

ziekenhuizen (en NIET in ons ziekenhuis) 

toegepast (schrijversperspectief). 

Kopje zakelijk perspectief.

Mogelijke complicaties Tekst grotendeels in zakelijk perspectief. 

Alleen een lange zin waarin lezer met 'u' 

wordt aangesproken. 

Kopje zakelijk perspectief

Na de operatie Tekst wisselend van zakelijk perspectief 

en directe aanspreking lezer met 'u'. 

Kopje zakelijk perspectief. 

Vragen Lezer duidelijk in tekst aangesproken met 

'u'.

Kopje zakelijk perspectief.

Tot slot  Lezer aangesproken met 'u'. Kopje zakelijk perspectief.
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Jargon Begrijpelijke informatie Toon Voldoende informatie?

Term 'anesthesist' niet 

uitgelegd. Moeilijke term 

'conventionele' wordt 

gebruikt.

Vage zin: "materiaal wordt doorgaans goed 

verdragen". 

Rare zin: "Het resultaat van de operatie kan goed 

lijken" (alsof het op geluk neerkomt). Fout verloop 

van zin: "De consequentie van schade aan een 

zenuw kan zijn gevoelloosheid of soms juist een 

blijven pijnklacht rond het operatiegebied." Of 

dubbele punt na 'zijn' of 'zijn' verplaatsen naar 

einde van de zin. In de laatste zin van de alinea 

precies dezelfde fout met 'zijn'.

Hierna wordt de mogelijkheid van 

een vervolgoperatie besproken 

(recidiverende breuk: duidelijk 

uitgelegd), maar vervolg wordt geen 

informatie geboden (kan juist tot 

onrust leiden).

Moeilijke zin: "Meestal wordt er een beleid voor 

pijnstilling afgesproken, maar schroomt u niet aan 

te geven, wanneer u daar onvoldoende baat bij 

hebt." Vaag taalgebruik in zin: "In het directe 

beloop na de operatie is het vaak raadzaam.." Foute 

zin: "Het veel gehoorde advies om tot 6 weken na 

de operatie niet zwaar te tillen, is vanwege de 

nieuwe operatie techniek waarbij gebruikt gemaakt 

wordt van een kunststof matje niet meer nodig."
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Informatie in logische volgorde Geruststellen/verplaatsen in patient Overeenstemming arts-patiënt

Uitleg over het ontstaan, gevolg en 

vaststelling van een liesbreuk. Bij 

vaststelling wordt benadruk dat dit 

gemakkelijk gaat.

 Het einde van deze alinea benadrukt 

de overeenstemming tussen patiënt en 

arts. 

 Overeenstemming anesthesist en 

patiënt wordt benadrukt.

 Lezer wordt gerustgesteld door de zin: 

"Dat is niet verontrustend." Lezer 

wordt gerustgesteld met zin: "Deze 

complicaties treden gelukkig zelden 

op."
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Individuele benadering patiënt Deskundigheid arts/organisatie Bereikbaarheid arts/organisatie

Ook wordt benoemd dat ieder 

patiënt een individu is met een 

unieke situatie

Patiënt kan voor vragen over de 

behandeling telefonisch contact 

opnemen met de poli chirurgie (bij 

voorkeur tussen 8.30 en 09.00). 

Folder geeft website ziekenhuis 

weer.

De enige folder waarin wordt 

benadrukt dat het ziekenhuis graag 

verneemt van de lezer of er 

bepaalde informatie onduidelijk is 

of ontbreekt.



67 
 

Bijlage 2. Tekstconditie 1: ‘na operatie in lezersperspectief’ 

 

Na uw liesbreukoperatie 

Het is normaal dat u de dagen na uw operatie last heeft van (een van) onderstaande punten: 

 

- Wondpijn, doordat er sneetjes in uw buik zijn gemaakt. 

- Gevoeligheid van het gebied waar u bent geopereerd, doordat de chirurg een kunststof matje 

tussen uw buikwand en uw buikvlies plaatste. 

- Zwelling of een bloeduitstorting in het gebied waar u bent geopereerd. Dit ontstaat doordat het 

matje dat uw breukpoort afdekt wel vocht doorlaat. Hierdoor kan de bobbel in uw lies zich vullen 

met wondvocht of kan een bloeduitstorting in uw lies ontstaan. Hierdoor lijkt het alsof uw breuk 

niet verholpen is. Deze zwelling in uw lies wordt in de loop van een aantal weken steeds minder. 

- Als u een man bent, kan er pijn in uw teelbal of balzak voorkomen. Dit komt doordat de 

zaadstreng zich in uw lies bevindt. De pijn neemt in de loop van de weken bij u af. 

- Pijn in het gebied tussen uw schouderbladen. Dit komt meestal doordat de chirurg tijdens uw 

operatie gas in uw buik blaast. Dit doet de chirurg om tijdens uw operatie een beter beeld te 

krijgen. Met de ingeblazen lucht blaast de chirurg een ruimte op tussen uw buikvlies en uw 

buikwand. U kunt hierdoor pijn ervaren tussen uw schouderbladen. 

 

Tekstconditie 2: ‘na operatie in interactieperspectief’ 

Na uw liesbreukoperatie 

Het is normaal dat u de dagen na uw operatie last heeft van (een van) onderstaande punten: 

 

- Wondpijn, doordat er door ons sneetjes in uw buik zijn gemaakt. 

- Gevoeligheid van het gebied waar wij u hebben geopereerd, doordat wij een kunststof matje 

tussen uw buikwand en uw buikvlies plaatsten. 

- Zwelling of een bloeduitstorting in het gebied waar wij u hebben geopereerd. Dit ontstaat 

doordat het matje dat uw breukpoort afdekt wel vocht doorlaat. Hierdoor kan de bobbel in uw 

lies zich vullen met wondvocht of kan een bloeduitstorting in uw lies ontstaan. Hierdoor lijkt het 

alsof uw breuk niet verholpen is. Deze zwelling in uw lies wordt in de loop van een aantal weken 

steeds minder.  

- Als u een man bent, kan er pijn in uw teelbal of balzak voorkomen. Dit komt doordat de 

zaadstreng zich in uw lies bevindt. De pijn neemt in de loop van de weken bij u af.  

- Pijn in het gebied tussen uw schouderbladen. Dit komt meestal doordat wij tijdens de operatie 

gas in uw buik blazen. Dit doen wij om tijdens uw operatie een beter beeld te krijgen. Met de 

ingeblazen lucht blazen wij een ruimte op tussen uw buikvlies en uw buikwand. U kunt hierdoor 

pijn ervaren tussen uw schouderbladen. 
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Tekstconditie 3: ‘na operatie in zakelijk perspectief’ 

Na een liesbreukoperatie 

Het is normaal dat de dagen na een operatie last wordt ervaren van (een van) onderstaande punten: 

 

- Wondpijn, doordat er sneetjes in de buik zijn gemaakt. 

- Gevoeligheid van het gebied waar is geopereerd, doordat er een kunststof matje tussen de 

buikwand en het buikvlies is geplaatst. 

- Zwelling of een bloeduitstorting in het gebied waar is geopereerd. Dit ontstaat doordat een 

matje dat een breukpoort afdekt wel vocht doorlaat. Hierdoor kan een bobbel in de lies zich 

vullen met wondvocht of kan een bloeduitstorting ontstaan. Hierdoor lijkt het alsof een breuk 

niet verholpen is. De zwelling wordt in de loop van een aantal weken steeds minder. 

- Bij een man kan er pijn ontstaan in een teelbal of balzak. Dit komt doordat de zaadstreng zich in 

de lies bevindt. De pijn neemt in de loop van de weken af. 

- Pijn in het gebied tussen de schouderbladen. Dit komt meestal doordat tijdens een operatie gas 

in de buik wordt geblazen. Dit wordt gedaan om tijdens een operatie een beter beeld te krijgen. 

Met de ingeblazen lucht wordt een ruimte opgeblazen tussen het buikvlies en de buikwand. Er 

kan hierdoor pijn worden ervaren tussen de schouderbladen. 

 

Tekstconditie 4: ‘de opname in lezersperspectief’ 

Uw opname 

Uw liesbreukoperatie vindt meestal in dagbehandeling plaats. U komt ongeveer anderhalf uur voor 

uw operatie op de dagbehandeling. Hier treft u de laatste voorbereidingen, zoals een toiletbezoek en 

het aantrekken van uw operatieschort. Vervolgens gaat u naar de operatieafdeling. Uw operatie 

duurt ongeveer dertig tot zestig minuten.  

Na uw operatie verblijft u eerst op de uitslaapkamer. U gaat vervolgens naar de verpleegafdeling als 

u wakker bent en u zich redelijk voelt. Hier krijgt u van de verpleegkundige een pijnstiller. Heeft u 

toch nog veel pijn, bent u misselijk of heeft u andere klachten? Dan kunt u dit aangeven bij de 

verpleegkundige. 

 

U mag naar huis als u voldoende hersteld bent, u weinig pijnklachten heeft en u gegeten en 

gedronken heeft. Meestal is dit na een aantal uur. Na uw operatie mag u niet zelf deelnemen aan het 

verkeer. Zorgt u er daarom voor dat u vervoer regelt. Neemt u eventueel een taxi. De secretaresse 

van de verpleegafdeling kan die voor u bestellen. 
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Tekstconditie 5: ‘de opname in interactieperspectief’ 

Uw opname 

Wij opereren uw liesbreuk meestal in dagbehandeling. Wij ontvangen u ongeveer anderhalf uur voor 

uw operatie op de dagbehandeling. Hier treffen wij met u de laatste voorbereidingen, zoals een 

toiletbezoek en het aantrekken van uw operatieschort. Vervolgens begeleiden wij u naar de 

operatieafdeling. Wij zijn ongeveer dertig tot zestig minuten met uw operatie bezig.  

Na uw operatie verblijft u eerst op de uitslaapkamer.  Wij dragen u vervolgens over aan de 

verpleegafdeling als u wakker bent en u zich redelijk voelt.  Hier geven wij u een pijnstiller. Heeft u 

toch nog veel pijn, bent u misselijk of heeft u andere klachten? Dan kunt u dit bij ons aangeven.  

 

U mag van ons naar huis als u voldoende hersteld bent, u weinig pijnklachten heeft en u gegeten en 

gedronken heeft. Meestal is dit na een aantal uur. Na uw operatie mag u niet zelf deelnemen aan het 

verkeer. Zorgt u er daarom voor dat u vervoer regelt. Neemt u eventueel een taxi. Wij kunnen die 

voor u bestellen. 

 

Tekstconditie 6: ‘de opname in zakelijk perspectief’ 

Opname 

Een liesbreukoperatie vindt meestal in dagbehandeling plaats. De ontvangst is ongeveer anderhalf 

uur voor een operatie op de dagbehandeling. Hier worden de laatste voorbereidingen getroffen, 

zoals een toiletbezoek en het aantrekken van een operatieschort. Vervolgens is er het vervoer naar 

de operatieafdeling. Een operatie duurt ongeveer dertig tot zestig minuten.  

Na een operatie is er eerst een verblijf op de uitslaapkamer. Vervolgens is er de overdracht als een 

patiënt wakker is en zich redelijk voelt. Hier wordt een pijnstiller gegeven. Is er sprake van veel pijn, 

misselijkheid of andere klachten? Dan kan dit worden aangegeven. 

 

Een patiënt mag naar huis als er voldoende herstel is, weinig pijnklachten zijn en er gegeten en 

gedronken is. Meestal is dit na een aantal uur. Na een operatie mag niet deelgenomen worden aan 

het verkeer. Daarom is het nodig om vervoer te regelen. Eventueel kan een taxi worden genomen. 

Die kan besteld worden. 
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Bijlage 3. Manipulaties tekstperspectief per zin 

‘Voor de opname’ 

Lezers:   Uw liesbreukoperatie vindt meestal in dagbehandeling plaats.  

Interactie:  Wij opereren uw liesbreuk meestal in dagbehandeling. 

Zakelijk:  Een liesbreukoperatie vindt meestal in dagbehandeling plaats. 

U komt ongeveer anderhalf uur voor uw operatie op de dagbehandeling.  

Wij ontvangen u ongeveer anderhalf uur voor uw operatie op de dagbehandeling. 

De ontvangst is ongeveer anderhalf uur voor een operatie op de dagbehandeling. 

Hier treft u de laatste voorbereidingen, zoals een toiletbezoek en het aantrekken van uw 

operatieschort. 

Hier treffen wij met u de laatste voorbereidingen, zoals een toiletbezoek en het aantrekken van uw 

operatieschort. 

Hier worden de laatste voorbereidingen getroffen, zoals een toiletbezoek en het aantrekken van een 

operatieschort. 

Vervolgens gaat u naar de operatieafdeling.  

Vervolgens begeleiden wij u naar de operatieafdeling. 

Vervolgens is er het vervoer naar de operatieafdeling. 

Uw operatie duurt ongeveer dertig tot zestig minuten. 

Wij zijn ongeveer dertig tot zestig minuten met uw operatie bezig.  

Een operatie duurt ongeveer dertig tot zestig minuten. 

Na uw operatie verblijft u eerst op de uitslaapkamer. 

Na uw operatie verblijft u eerst op de uitslaapkamer.   

Na een operatie is er eerst een verblijf op de uitslaapkamer. 

 

U gaat vervolgens naar de verpleegafdeling als u wakker bent en u zich redelijk voelt.  

Wij dragen u vervolgens over aan de verpleegafdeling als u wakker bent en u zich redelijk voelt.   

Vervolgens is er de overdracht als een patiënt wakker is en zich redelijk voelt. 

 

Hier krijgt u van de verpleegkundige een pijnstiller.  

Hier geven wij u een pijnstiller. 

Hier wordt een pijnstiller gegeven. 

 

Heeft u toch nog veel pijn, bent u misselijk of heeft u andere klachten?  

Heeft u toch nog veel pijn, bent u misselijk of heeft u andere klachten? 

Is er sprake van veel pijn, misselijkheid of andere klachten? 

 

Dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. 

Dan kunt u dit bij ons aangeven. 

Dan kan dit worden aangegeven. 
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U mag naar huis als u voldoende hersteld bent, u weinig pijnklachten heeft en u gegeten en 

gedronken heeft.  

U mag van ons naar huis als u voldoende hersteld bent, u weinig pijnklachten heeft en u gegeten en 

gedronken heeft. 

Een patiënt mag naar huis als er voldoende herstel is, weinig pijnklachten zijn en er gegeten en 

gedronken is. 

 

Meestal is dit na een aantal uur.  

Meestal is dit na een aantal uur. 

Meestal is dit na een aantal uur. 

 

Na uw operatie mag u niet zelf deelnemen aan het verkeer.  

Na uw operatie mag u niet zelf deelnemen aan het verkeer. 

Na een operatie mag niet deelgenomen worden aan het verkeer. 

 

Zorgt u er daarom voor dat u vervoer regelt.  

Zorgt u er daarom voor dat u vervoer regelt. 

Daarom is het nodig om vervoer te regelen. 

 

Neemt u eventueel een taxi.  

Neemt u eventueel een taxi. 

Eventueel kan een taxi worden genomen. 

 

De secretaresse van de verpleegafdeling kan die voor u bestellen. 

Wij kunnen die voor u bestellen. 

Die kan besteld worden. 

 

‘Na de liesbreukoperatie’ 

 

Het is normaal dat u de dagen na uw operatie last heeft van (een van) onderstaande punten: 

Het is normaal dat u de dagen na uw operatie last heeft van (een van) onderstaande punten: 

Het is normaal dat de dagen na een operatie last wordt ervaren van (een van) onderstaande punten: 

 

Wondpijn, doordat er sneetjes in uw buik zijn gemaakt. 

Wondpijn, doordat er door ons sneetjes in uw buik zijn gemaakt. 

Wondpijn, doordat er sneetjes in de buik zijn gemaakt. 

 

Gevoeligheid van het gebied waar u bent geopereerd, doordat de chirurg een kunststof matje tussen 

uw buikwand en uw buikvlies plaatste. 

Gevoeligheid van het gebied waar wij u hebben geopereerd, doordat wij een kunststof matje tussen 

uw buikwand en uw buikvlies plaatsten. 

Gevoeligheid van het gebied waar is geopereerd, doordat er een kunststof matje tussen de buikwand 

en het buikvlies is geplaatst. 
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Zwelling of een bloeduitstorting in het gebied waar u bent geopereerd. 

Zwelling of een bloeduitstorting in het gebied waar wij u hebben geopereerd.  

Zwelling of een bloeduitstorting in het gebied waar is geopereerd. 

 

Dit ontstaat doordat het matje dat uw breukpoort afdekt wel vocht doorlaat.  

Dit ontstaat doordat het matje dat uw breukpoort afdekt wel vocht doorlaat. 

Dit ontstaat doordat een matje dat een breukpoort afdekt wel vocht doorlaat. 

 

Hierdoor kan de bobbel in uw lies zich vullen met wondvocht of kan een bloeduitstorting in uw lies 

ontstaan.  

Hierdoor kan de bobbel in uw lies zich vullen met wondvocht of kan een bloeduitstorting in uw lies 

ontstaan. 

Hierdoor kan een bobbel in de lies zich vullen met wondvocht of kan een bloeduitstorting ontstaan. 

 

Hierdoor lijkt het alsof uw breuk niet verholpen is.  

Hierdoor lijkt het alsof uw breuk niet verholpen is. 

Hierdoor lijkt het alsof een breuk niet verholpen is. 

 

Deze zwelling in uw lies wordt in de loop van een aantal weken steeds minder. 

Deze zwelling in uw lies wordt in de loop van een aantal weken steeds minder. 

De zwelling wordt in de loop van een aantal weken steeds minder. 

 

Als u een man bent, kan er pijn in uw teelbal of balzak voorkomen.  

Als u een man bent, kan er pijn in uw teelbal of balzak voorkomen. 

Bij een man kan er pijn ontstaan in een teelbal of balzak. 

 

Dit komt doordat de zaadstreng zich in uw lies bevindt.  

Dit komt doordat de zaadstreng zich in uw lies bevindt. 

Dit komt doordat de zaadstreng zich in de lies bevindt. 

 

De pijn neemt in de loop van de weken bij u af. 

De pijn neemt in de loop van de weken bij u af. 

De pijn neemt in de loop van de weken af. 

 

Pijn in het gebied tussen uw schouderbladen.  

Pijn in het gebied tussen uw schouderbladen. 

Pijn in het gebied tussen de schouderbladen. 

 

Dit komt meestal doordat de chirurg tijdens uw operatie gas in uw buik blaast.  

Dit komt meestal doordat wij tijdens uw operatie gas in uw buik blazen. 

Dit komt meestal doordat tijdens een operatie gas in de buik wordt geblazen. 

 

Dit doet de chirurg om tijdens uw operatie een beter beeld te krijgen.  

Dit doen wij om tijdens uw operatie een beter beeld te krijgen. 

Dit wordt gedaan om tijdens een operatie een beter beeld te krijgen. 
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Met de ingeblazen lucht blaast de chirurg een ruimte op tussen uw buikvlies en uw buikwand.  

Met de ingeblazen lucht blazen wij een ruimte op tussen uw buikvlies en uw buikwand. 

Met de ingeblazen lucht wordt een ruimte opgeblazen tussen het buikvlies en de buikwand. 

 

U kunt hierdoor pijn ervaren tussen uw schouderbladen. 

U kunt hierdoor pijn ervaren tussen uw schouderbladen. 

Er kan hierdoor pijn worden ervaren tussen de schouderbladen. 
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Bijlage 4. Voorbeeldtekst met tekstconditie 6 

Liesbreukoperatie 

Aliquet laoreet  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at lacinia ipsum.  

Donec ante mi, aliquet laoreet ultrices vel, ultricies eget sapien: 

1. Pellentesque porttitor, erat eu luctus laoreet, dui neque rhoncus erat, vitae lobortis lectus 
enim sodales dolor. 

2. Vivamus ac urna ac velit iaculis feugiat.  

3. Donec ullamcorper mattis luctus.  

Vestibulum ac nulla augue. Curabitur cursus accumsan augue, eu mattis mi fringilla eu. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer blandit venenatis 
nulla, dignissim fermentum felis interdum a. 

Proin tincidunt 
Proin egestas sapien purus. Integer eros odio, facilisis vitae hendrerit eget, lobortis in arcu. Nunc 
risus augue, mollis ut fermentum at, lobortis sit amet libero. Proin tincidunt dolor at ante fringilla 
egestas. Fusce vel diam sed dolor congue mollis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per 
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam a dolor vitae nulla commodo porta a at justo. Donec in 
mauris ligula, quis blandit magna. Vivamus imperdiet elit id mi vulputate volutpat. Phasellus neque 
ipsum, blandit eget egestas non, dignissim sed enim. Maecenas metus ipsum, posuere quis rutrum 
vitae, tristique dictum lectus. Vivamus sed nibh urna. Donec in leo in nibh aliquam fermentum 
vestibulum et erat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. 

Morbi eu sagittis eros. Fusce justo odio, viverra dictum mattis quis, accumsan vitae diam. Proin 
euismod dui quis metus imperdiet in dictum ante interdum. Sed et odio nisl. Donec cursus suscipit 
leo sed imperdiet. Vestibulum eget velit elit, sit amet elementum sapien. Proin auctor vehicula 
sapien, vitae ultricies massa adipiscing non. Morbi metus metus, euismod eget sodales et, congue ut 
nunc. Quisque id nisi leo. Nam nec nulla eu dui tempor aliquam vitae eu quam. 

Sed ornare euismod quam, a posuere nisi tempus ut. Phasellus posuere iaculis mauris accumsan 
pellentesque. Fusce tincidunt mauris tincidunt lorem pretium nec vehicula neque varius. Duis vel 
augue odio, eu fermentum tortor. Quisque bibendum viverra semper. Nam aliquet nulla quis metus 
convallis sodales. Duis non aliquet odio. Aliquam libero dui, rutrum eu semper a, laoreet in ante. 

Vehicula fringilla 
Mauris velit ipsum, dictum vel sagittis a, facilisis in risus. Suspendisse adipiscing tempor ullamcorper. 
Cras ac facilisis urna. Morbi aliquet tempus porta. Cras et justo eu mauris pellentesque tincidunt eget 
imperdiet urna. Quisque vehicula cursus turpis, a hendrerit nisl fringilla in. In ac lectus vitae neque 
pharetra interdum id nec libero. Mauris non enim ut mauris mollis accumsan. Mauris dictum enim eu 
mauris vehicula fringilla. Etiam ultricies gravida sodales. Integer id nisi a nunc venenatis laoreet. Sed 
in dui turpis, et tincidunt leo. Etiam commodo, arcu nec venenatis dictum, risus nulla tincidunt nisl, 
ac ullamcorper velit nunc vitae nisl. 

Fusce consequat lorem non metus mollis luctus eu et massa. Pellentesque a consectetur mauris. 
Donec et lacus risus, id eleifend justo. Praesent posuere, turpis id semper adipiscing, lorem tortor 
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molestie sapien, ut placerat arcu sem ac tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque mollis, libero ac bibendum cursus, dolor sapien 
lobortis ligula, convallis vehicula elit tellus eget sapien. Suspendisse eget eros dolor. Duis sed egestas 
neque. 

Opname 

Een liesbreukoperatie vindt meestal in dagbehandeling plaats. De ontvangst is ongeveer anderhalf 

uur voor een operatie op de dagbehandeling. Hier worden de laatste voorbereidingen getroffen, 

zoals een toiletbezoek en het aantrekken van een operatieschort. Vervolgens is er het vervoer naar 

de operatieafdeling. Een operatie duurt ongeveer dertig tot zestig minuten.  

Na een operatie is er eerst een verblijf op de uitslaapkamer. Vervolgens is er de overdracht als een 

patiënt wakker is en zich redelijk voelt. Hier wordt een pijnstiller gegeven. Is er sprake van veel pijn, 

misselijkheid of andere klachten? Dan kan dit worden aangegeven. 

 

Een patiënt mag naar huis als er voldoende herstel is, weinig pijnklachten zijn en er gegeten en 

gedronken is. Meestal is dit na een aantal uur. Na een operatie mag niet deelgenomen worden aan 

het verkeer. Daarom is het nodig om vervoer te regelen. Eventueel kan een taxi worden genomen. 

Die kan besteld worden. 

 
Nunc molestie 
Aenean tincidunt sagittis gravida. Mauris vitae enim quis nunc pretium rutrum. Phasellus iaculis 
molestie lorem ut aliquam. In ultricies sagittis lacus a condimentum.  

Phasellus in vestibulum 
Nunc molestie porta velit. Nunc nulla turpis, egestas quis eleifend eu, suscipit eget est. Phasellus in 
vestibulum justo. Donec non enim tellus. Duis at nisl odio, sit amet mattis nisi. Donec ornare neque 
tortor. Vivamus consequat eros sed nulla ultricies semper. 

Sed varius bibendum condimentum. Curabitur justo purus, mollis quis sollicitudin id, luctus in enim:  

Porta massa 
Vestibulum dapibus pretium dictum. Donec eget porta massa. Proin sit amet urna a elit interdum 
eleifend eget ut est. Proin ultrices posuere aliquet. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque 
eget mi justo, id suscipit justo. Mauris semper lectus ut magna gravida ultricies. Integer in fermentum 
eros.  

Consectetur posuere 
Nullam lacus metus, varius non facilisis sit amet, gravida ac arcu. Quisque felis mauris, facilisis in 
tempus ac, mollis et eros. In sodales pharetra mattis. Donec consectetur posuere erat. Nam est 
massa, vulputate quis lobortis non, fringilla non nibh. 

Commodo dolor 
Vestibulum dolor lorem, pharetra in commodo sit amet, interdum at diam. Proin ullamcorper turpis 
vitae lectus porta vel rutrum quam tincidunt. Etiam vitae est lorem. Aliquam erat volutpat. Donec et 
ipsum risus. Nullam commodo dolor in mi accumsan pulvinar. 
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Bijlage 5. Instructieblad voor proefpersonen 

 

 

Beste deelnemer, 

 

De Universiteit Utrecht is bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van ziekenhuisfolders. Hierbij 

zijn wij er geïnteresseerd in hoe mensen verschillende tekstgedeeltes beoordelen. Wij vragen u één 

tekstgedeelte van een folder te lezen en te beoordelen. 

U leest op de volgende bladzijde een scenario. Probeer uzelf in te leven in de beschreven situatie. 

Vervolgens leest u het omkaderde tekstgedeelte in de folder. Daarna vragen wij u om een vragenlijst 

in te vullen. Hierbij zijn wij geïnteresseerd in uw persoonlijke oordeel. Er zijn dus geen goede of foute 

antwoorden. Denk bij het invullen niet te lang na. Ga bij twijfel uit van uw eerste indruk. Tijdens het 

invullen van de vragenlijst mag u niet meer terugbladeren naar het tekstgedeelte. 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 

 

 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

Robbert Groenbroek 

R. Groenbroek, masterstudent Communicatiestudies 

Hanna Jochmann-Mannak 

H. Jochmann-Mannak, promovendus Utrecht Insitute of Linguistics OTS 

 

Universiteit Utrecht 

Onderzoeksinstituut UiL/OTS 

Trans 10 

3512 JK Utrecht 
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Bijlage 6. Scenario voorafgaand aan tekstconditie 

 

Stel u voor.. 

Probeer u in te leven in de situatie van Sascha van Houten die wij hieronder beschrijven: 

 
U bent Sascha van Houten en de afgelopen tijd had u veel last van uw lies. Uw huisarts verwees u na 
een gesprek over uw klachten door naar het ziekenhuis. Vanmorgen bent u naar het ziekenhuis 
gegaan en daar kreeg u van een arts te horen dat u geopereerd moet worden. Na afloop van het 
gesprek kreeg u van de arts een folder mee waarin informatie staat over de behandeling.  
 
Als u thuiskomt, leest u de folder:  
 

 

De folder staat op de volgende bladzijde. 

Lees het omkaderde tekstgedeelte. 

(De rest van de tekst hebben wij onleesbaar gemaakt) 
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Bijlage 7. Vragenlijst over tekst ‘de opname’ 
1. Vragenlijst 

Nu volgen een aantal stellingen over het tekstgedeelte dat u zojuist heeft gelezen. Houd bij het beantwoorden van de stellingen steeds het scenario in uw 
achterhoofd: u bent Sascha van Houten en u ondergaat binnenkort een operatie aan uw lies. Wat is uw mening over de stellingen? 

 
Rapportcijfer 
Ik geef de tekst het volgende rapportcijfer (omcirkel het cijfer)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Stellingen 
1 De tekst is informeel         Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
2 Bij het lezen van de tekst kan ik mij moeilijk indenken hoe het er  
tijdens de opname aan toe gaat        Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
3 Het ziekenhuis is niet betrouwbaar       Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
4 Het ziekenhuis doet moeite om mij duidelijk te informeren    Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
5 De tekst is duidelijk         Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
6 De tekst leest prettig         Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
7 De tekst bevat overbodige informatie       Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens                        
 
8 De tekst is zakelijk         Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
9 Het ziekenhuis neemt de lezer niet serieus      Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
10 De tekst biedt voldoende informatie over de opname    Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
11 De tekst nodigt uit om verder te lezen      Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
12 Sommige tekstdelen moest ik vaker lezen om ze te begrijpen   Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
13 Het is een goed idee om patiënten in te lichten over de mogelijke ongemakken  Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
14 Het ziekenhuis snapt waar ik behoefte aan heb     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
15 Het ziekenhuis is vernieuwend       Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
 
16 De tekst is afstandelijk        Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
17 De tekst van de folder stelt mij op mijn gemak     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
18 Het ziekenhuis is deskundig        Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
19 Het ziekenhuis toont geen betrokkenheid      Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
20 De tekst is persoonlijk        Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
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21 Ik vind het aanbieden van een folder aan een patiënt een goed idee   Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
 
22 De tekst is wollig geschreven       Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
23 De tekst roept vragen bij mij op       Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
 
24 De tekst is boeiend         Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
25 Er is een grote kans dat ik de operatie afzeg na het lezen van de tekst  Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
26 Het ziekenhuis verplaatst zich in mijn situatie     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
27 De tekst geeft eerlijke informatie over de mogelijke problemen   Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
28 Ik heb het gevoel dat de tekst zich persoonlijk tot mij richt    Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
 
29 De tekst is ingewikkeld        Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
30 Het ziekenhuis bereidt mij goed voor op de operatie     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
31  Door de tekst zie ik de operatie met vertrouwen tegemoet    Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
32 Ik wil graag meer informatie over de opname     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
33 Deze tekst komt uit een folder van een ziekenhuis     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
 

2. Open vragen 

Stel u bent Sascha van Houten. Voelt u zich persoonlijk benaderd in het tekstgedeelte? 

Voelt u zich wel of niet persoonlijk benaderd? Waarom wel of niet? 
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Stel u bent Sascha van Houten en u wordt binnenkort geopereerd. In hoeverre stelt het tekstgedeelte u gerust voor de operatie? 

Bent u gerust voor de operatie? Waarom wel of niet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De laatste open vraag gaat over wat u zich kan herinneren van de inhoud van het tekstgedeelte. 

 

Herinnert u zich nog hoe de opname verloopt? Geef minimaal 3 afdelingen waar u verblijft: 
 
 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

Bedankt voor het invullen van de stellingen en open vragen! Tot slot volgen nog enkele vragen over uzelf. 



81 
 

3. Persoonlijke gegevens 

Ik ben een:      0 Man  0 Vrouw 

Wat is uw leeftijd?     ……… jaar  

Mijn hoogst behaalde opleidingsniveau is: 0 basisonderwijs   

0 middelbaar onderwijs   

0 middelbaar beroepsonderwijs 

0 hoger beroepsonderwijs 

0 universitair onderwijs     

Ik ben al een keer geopereerd aan een liesbreuk: 0 ja 0 nee 

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Vragenlijst over tekst ‘na de operatie’ 

1. Vragenlijst 

Nu volgen een aantal stellingen over het tekstgedeelte dat u zojuist heeft gelezen. Houd bij het beantwoorden van de stellingen steeds het scenario in uw 
achterhoofd: u bent Sascha van Houten en u ondergaat binnenkort een operatie aan uw lies. Wat is uw mening over de stellingen? 

 
Rapportcijfer 
Ik geef de tekst het volgende rapportcijfer (omcirkel het cijfer)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
Stellingen 
1 De tekst is informeel         Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
2 Bij het lezen van de tekst kan ik mij moeilijk indenken wat de mogelijke problemen 
na de operatie kunnen zijn        Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
3 Het ziekenhuis is niet betrouwbaar       Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
4 Het ziekenhuis doet moeite om mij duidelijk te informeren    Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
5 De tekst is duidelijk         Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
6 De tekst leest prettig         Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
7 De tekst bevat overbodige informatie       Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens                        
 
8 De tekst is zakelijk         Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
9 Het ziekenhuis neemt de lezer niet serieus      Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
10 De tekst biedt voldoende informatie over de mogelijke problemen  
na een operatie          Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
11 De tekst nodigt uit om verder te lezen      Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
12 Sommige tekstdelen moest ik vaker lezen om ze te begrijpen   Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
13 Het is een goed idee om patiënten in te lichten over de mogelijke ongemakken  Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
14 Het ziekenhuis snapt waar ik behoefte aan heb     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
15 Het ziekenhuis is vernieuwend       Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
 
16 De tekst is afstandelijk        Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
17 De tekst van de folder stelt mij op mijn gemak     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
18 Het ziekenhuis is deskundig        Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
19 Het ziekenhuis toont geen betrokkenheid      Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
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20 De tekst is persoonlijk        Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
21 Ik vind het aanbieden van een folder aan een patiënt een goed idee   Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
22 De tekst is wollig geschreven       Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
23 De tekst roept bij mij vragen op       Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
 
24 De tekst is boeiend         Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
25 Er is een grote kans dat ik de operatie afzeg na het lezen van de tekst  Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
26 Het ziekenhuis verplaatst zich in mijn situatie     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
27 De tekst geeft eerlijke informatie over de mogelijke problemen   Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
28 Ik heb het gevoel dat de tekst zich persoonlijk tot mij richt    Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
 
29 De tekst is ingewikkeld        Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
30 Het ziekenhuis bereidt mij goed voor op de operatie     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
31  Door de tekst zie ik de operatie met vertrouwen tegemoet    Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 
32 Ik wil graag meer informatie over de mogelijke problemen na de operatie  Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens  
33 Deze tekst komt uit een folder van een ziekenhuis     Sterk mee oneens O  O  O  O  O  O  O Sterk mee eens 

 

2. Open vragen 

Stel u bent Sascha van Houten. Voelt u zich persoonlijk benaderd in het tekstgedeelte ? 

Voelt u zich wel of niet persoonlijk benaderd? Waarom wel of niet? 
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Stel u bent Sascha van Houten en u wordt binnenkort geopereerd. In hoeverre stelt het tekstgedeelte u gerust voor de operatie? 

Bent u gerust voor de operatie? Waarom wel of niet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De laatste open vraag gaat over wat u zich kan herinneren van de inhoud van het tekstgedeelte. 
 

Herinnert u zich nog de mogelijke problemen na de operatie? Geef minimaal 3 mogelijke problemen: 
 
 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

Bedankt voor het invullen van de stellingen en open vragen! Tot slot volgen nog enkele vragen over uzelf. 
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3. Persoonlijke gegevens 

Ik ben een:      0 Man  0 Vrouw 

Wat is uw leeftijd?     ……… jaar  

Mijn hoogst behaalde opleidingsniveau is: 0 basisonderwijs   

0 middelbaar onderwijs   

0 middelbaar beroepsonderwijs 

0 hoger beroepsonderwijs 

0 universitair onderwijs     

Ik ben al een keer geopereerd aan een liesbreuk: 0 ja 0 nee 

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 8. Clusters en bijbehorende stellingen 

Persoonlijke benadering 
1 De tekst is informeel         
8 De tekst is zakelijk  
16 De tekst is afstandelijk 
20 De tekst is persoonlijk 
28 Ik heb het gevoel dat de tekst zich persoonlijk tot mij richt 
 
Geruststelling door tekst 
2 Bij het lezen van de tekst kan ik mij moeilijk indenken hoe het er tijdens de opname aan toe gaat 
/wat de mogelijke problemen na de operatie kunnen zijn 
17 De tekst van de folder stelt mij op mijn gemak 
27 De tekst geeft eerlijke informatie over de mogelijke problemen  
31 Door de tekst zie ik de operatie met vertrouwen tegemoet 
 
Imago ziekenhuis 
3 Het ziekenhuis is niet betrouwbaar       
15 Het ziekenhuis is vernieuwend        
18 Het ziekenhuis is deskundig  
 
Begrijpelijkheid tekst 
5 De tekst is duidelijk         
12 Sommige tekstdelen moest ik vaker lezen om ze te begrijpen 
23 De tekst roept bij mij vragen op  
29 De tekst is ingewikkeld  
 
Betrokkenheid ziekenhuis 
4 Het ziekenhuis doet moeite om mij duidelijk te informeren 
9 Het ziekenhuis neemt de lezer niet serieus 
14 Het ziekenhuis snapt waar ik behoefte aan heb  
19 Het ziekenhuis toont geen betrokkenheid 
26 Het ziekenhuis verplaatst zich in mijn situatie       
30 Het ziekenhuis bereidt mij goed voor op de opname/de operatie   
 
Aantrekkelijkheid tekst 
6 De tekst leest prettig         
11 De tekst nodigt uit om verder te lezen  
22 De tekst is wollig geschreven         
24 De tekst is boeiend 
 
Overtuigingkracht tekst (te verdelen in overtuigingen, attitudes en intenties over het onderwerp) 
Overtuigingen over de kenmerken van het onderwerp 
7 De tekst bevat overbodige informatie         

10 De tekst biedt voldoende informatie over de opname/de mogelijke problemen na een operatie
             
Attitudes over het onderwerp 
13 Het is een goed idee om patiënten in te lichten over de mogelijke ongemakken    
21 Ik vind het aanbieden van een folder aan een patiënt een goed idee   
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Intenties over het onderwerp 
25 Er is een grote kans dat ik de operatie afzeg na het lezen van de tekst   
32 Ik wil graag meer informatie over de opname/de mogelijke problemen na de operatie 
  
Manipulatiecheck voor echtheid tekst 
33 Deze tekst komt uit een folder van een ziekenhuis     
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Bijlage 9. Tabellen SPSS 

Tabel 7. Verdeling van mannen en vrouwen per conditie 

 

Tabel 8. Verdeling van de proefpersonen naar opleidingsniveau per conditie 

Conditie Opleidingsniveau Aantal proefpersonen 

Opname in lezersperspectief Basisonderwijs 
Middelbaar onderwijs 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Hoger beroepsonderwijs 
Universitair onderwijs 
Onbekend 
Totaal 

0 
0 
5 
7 
3 
4 

19 

Opname in interactieperspectief Basisonderwijs 
Middelbaar onderwijs 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Hoger beroepsonderwijs 
Universitair onderwijs 
Onbekend 
Totaal 

0 
0 
9 
8 
1 
1 

19 

Opname in zakelijk perspectief Basisonderwijs 
Middelbaar onderwijs 
Middelbaar beroepsonderwijs 

0 
0 
5 

Conditie Geslacht Aantal proefpersonen 

Opname in lezersperspectief Man 
Vrouw 
Onbekend 
Totaal 

7 
8 
4 

19 

Opname in interactieperspectief Man 
Vrouw 
Onbekend 
Totaal 

12 
6 
1 

19 

Opname in zakelijk perspectief Man 
Vrouw 
Onbekend 
Totaal 

9 
12 
0 

21 

Operatie in lezersperspectief Man 
Vrouw 
Onbekend 
Totaal 

6 
11 
1 

18 

Operatie in interactieperspectief Man 
Vrouw 
Onbekend 
Totaal 

6 
11 
2 

19 

Operatie in zakelijk perspectief Man 
Vrouw 
Onbekend 
Totaal 

8 
9 
2 

19 
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Hoger beroepsonderwijs 
Universitair onderwijs 
Onbekend 
Totaal 

11 
4 
1 

21 

Operatie in lezersperspectief Basisonderwijs 
Middelbaar onderwijs 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Hoger beroepsonderwijs 
Universitair onderwijs 
Onbekend 
Totaal 

0 
1 
3 

11 
2 
1 

18 

Operatie in interactieperspectief Basisonderwijs 
Middelbaar onderwijs 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Hoger beroepsonderwijs 
Universitair onderwijs 
Onbekend 
Totaal 

0 
0 
8 
8 
1 
2 

19 

Operatie in zakelijk perspectief Basisonderwijs 
Middelbaar onderwijs 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Hoger beroepsonderwijs 
Universitair onderwijs 
Onbekend 
Totaal 

0 
2 
2 
7 
6 
2 

19 
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Bijlage 10. Instructies voor trainers LvE 

Wanneer wordt het onderzoek afgenomen? 

Het onderzoek wordt afgenomen in week 24 en 25 (10 juni tot en met 21 juni). Ik heb je al een 

schema gestuurd wanneer je het onderzoek kan afnemen. Het invullen van de vragenlijst duurt 

ongeveer tien minuten.  

Wat moet ik doen ter voorbereiding? 

Het onderzoek kost je geen voorbereidingstijd. Ik zorg ervoor dat er vanaf vrijdag 7 juni in de 

teamkratjes in de tijdelijke repro voor iedere trainer tasjes klaarstaan met daarin de 

afnamepakketten. Iedere trainer krijgt voor iedere training een apart tasje. 

Waar moet ik op letten? 

- Ik zal in de tasjes de afnamepakketten op de volgende wijze opstapelen voor de afname: 

bovenop de stapel tekst1, dan tekst2, tekst3, tekst4, tekst5, tekst6. Graag dus de pakketten 

van bovenaf de stapel een voor een uitdelen aan de cursisten; 

 

- Vraag bij het uitdelen aan de cursisten om het pakket niet meteen door te bladeren. Deel 

daarom de pakketten omgedraaid uit; met de achterkant naar boven. 

 

- De omkaderde tekstgedeeltes zijn qua perspectief wisselend geformuleerd. In sommige 

trainingen wordt het lezersperspectief besproken, dus mogelijk vallen de manipulatie van de 

tekstgedeeltes bij sommige cursisten op. Probeer het doel van het onderzoek zo algemeen 

mogelijk te houden en leg uit dat het een onderzoek is naar ‘kwaliteit van ziekenhuisfolders’. 

Vrijwel de gehele tekst van de folder is geschreven in het ‘lorem ipsum’; een verzonnen taal 

die inhoudelijk niets betekent. Het omkaderde tekstgedeelte staat in het midden van de 

folder in de Nederlandse taal;  

 

- De cursisten mogen de folder net zo vaak lezen als zij willen. Maar als zij beginnen aan de 

vragenlijst, dan mogen zij niet meer terugbladeren naar de folder. De stellingen en open 

vragen in de vragenlijst gaan namelijk over de eerste indruk van de proefpersonen. Als de 

proefpersonen antwoorden in de folder gaan zoeken, is het later niet meer zinvol om 

bijvoorbeeld het tekstbegrip te meten. Verder mogen cursisten ook niet overleggen met 

elkaar; 

 

- Mocht je het idee hebben dat een cursist de vragenlijst totaal niet serieus invult, wil je dit 

dan op de vragenlijst aangeven? 

Heb je nog vragen? 

Wil je meer informatie over de instructie of het onderzoek? Daarvoor verwijs ik je naar het bestand 

‘meer informatie over de afname en het onderzoek’. 

 

Alvast bedankt! 

Ik begrijp dat sommige cursisten weerstand bieden en dat de afname ook een deel van je 

trainingstijd inneemt. Daarom wil ik je nogmaals bedanken voor het afnemen van mijn onderzoek.  
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Meer informatie over het onderzoek (voor trainers LvE) 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Loo van Eck adviseert schrijvers om in teksten het lezersperspectief te gebruiken. Naast het 

lezersperspectief kan een schrijver ook het schrijversperspectief, het interactieperspectief 

(combinatie van lezers- en schrijversperspectief) en het zakelijke perspectief gebruiken. Het 

schrijversperspectief zal ik in mijn studie niet onderzoeken. 

Pieter, Ton en ik hebben twee verschillende tekstdelen van een ziekenhuisfolder in drie verschillende 

tekstperspectieven geschreven: in het lezers-, in het interactie-, en in het zakelijk perspectief. De 

twee tekstgedeeltes verschillen inhoudelijk: in de ene tekst staat ‘inleidende’ informatie voor de 

lezer en in de andere tekst staat ‘negatieve’ informatie voor de lezer. 

Om het effect van tekstperspectief te meten zijn er dus in totaal zes verschillende tekstgedeeltes 

geschreven. Het effect van het tekstperspectief wil ik meten met een vragenlijst.  

Wat is de opbouw van de vragenlijst? 

Op de eerste pagina leg ik uit dat het een onderzoek is naar de kwaliteit van ziekenhuisfolders. Het 

daadwerkelijke doel van het onderzoek heb ik expres algemeen geformuleerd. Daarna bespreek ik 

het scenario. In de tekst benadruk ik dat ik geïnteresseerd ben in het persoonlijke oordeel van de 

cursist, dus de cursisten mogen onderling niet overleggen. Het invullen van de vragenlijst zal 

ongeveer tien minuten duren.  

Op de tweede pagina is een scenario te lezen. De bedoeling hiervan is dat de cursisten zich zo goed 

mogelijk kunnen inleven in de situatie van een patiënt die binnenkort wordt geopereerd aan een 

liesbreuk.  

Op de volgende bladzijde staat de folder met daarin (afhankelijk van de versie) een van de zes 

omkaderde tekstgedeeltes. De cursisten mogen de folder zo vaak lezen als zij willen. Maar als zij 

eenmaal starten met de vragenlijst, dan mogen de cursisten niet meer terugbladeren. Ik wil jou als 

afnemer vragen om dit duidelijk te zeggen tegen de cursisten en hier scherp op te letten tijdens de 

afname. 

Hoe moeten de cursisten de vragenlijst invullen? 

De vragenlijst bestaat uit de volgende drie onderdelen: stellingen, open vragen en persoonlijke 

gegevens van de cursisten.  

Stellingen 

De stellingen zijn uitspraken over de tekst of het ziekenhuis die cursisten moeten beantwoorden op 

een schaal van ‘sterk mee oneens’ tot ‘sterk mee eens’. Cursisten kunnen hun keuze aangeven door 

een van de zeven bolletjes in te kleuren; het meest linker bolletje staat voor ‘sterk mee oneens’ en 

het meest rechter bolletje staat voor ‘sterk mee eens’. Om te voorkomen dat cursisten de stellingen 

op de ‘automatische piloot’ invullen, heb ik de stellingen afwisselend positief of negatief 

geformuleerd. Ik heb geprobeerd om dubbele ontkenningen te vermijden. 

Open vragen 

De open vragen helpen mij om een beter inzicht te krijgen in de tekstwaardering en het tekstbegrip 

van de cursisten. De cursisten kunnen hun antwoorden in de blokken opschrijven. Als je vragen krijgt 
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over de open vragen, dan is het verstandig om te benadrukken dat er geen foute of goede 

antwoorden zijn. Het gaat mij om de eerste indruk van de cursisten. 

Persoonlijke gegevens 

Het is mogelijk dat de resultaten beïnvloed worden door verschillen in geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveaus of ervaring met een liesbreukoperatie. De vragen over de persoonlijke gegevens 

van de cursisten kunnen dit duidelijk maken. Op het einde van de papieren vragenlijst worden de 

cursisten bedankt voor hun medewerking. 

Debriefing 

Als de cursisten de vragenlijst hebben ingevuld, kun je ze ophalen. Eventueel kan je dan nog de 

debriefing uitdelen. Dit is een brief waarin wordt uitgelegd wat precies het doel is van het onderzoek. 

Het is niet verplicht om deze brief uit te delen. Mensen die geïnteresseerd zijn in het onderzoek, 

stellen dit vaak wel op prijs. 

Wat doe ik bij mogelijke weerstand bij cursisten voor deelname aan het onderzoek? 

Het is belangrijk om het belang van het onderzoek uit te leggen als er weerstand bij cursisten 

ontstaat. Met de resultaten van het onderzoek kan Loo van Eck gericht advies geven over het effect 

van verschillende tekstperspectieven op een lezer. Met deze adviezen kan een cursist op zijn beurt 

weer klantgerichte teksten schrijven. Het is een idee om het boekje ‘Tussen koppen kiezen’ van mijn 

voorganger Lisanne te laten zien aan cursisten zodat zij een concreet beeld hebben van een 

vergelijkbaar onderzoek. Ik zal het boekje met jullie eerste afnamepakketten meegeven (het boekje 

bewaren voor de volgende afnames a.u.b.). Als het goed is, hebben de CA’s voorafgaand aan de 

training toestemming gekregen van de klant om een onderzoek af te nemen bij de cursisten. Vraag 

voor de zekerheid wel even aan de cursisten of ze willen meewerken aan het onderzoek. 
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Bijlage 11. Debriefing voor proefpersonen 

 

 

 

Beste deelnemer, 

Nog hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek!  

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of mensen teksten met verschillende perspectieven 

ook verschillend beoordelen. Vinden mensen bij een tekst met ‘neutrale’ informatie het 

lezersperspectief prettig? En geven mensen bij een tekst met ‘negatieve’ informatie juist de voorkeur 

aan het zakelijke perspectief? Daarnaast is het ook mogelijk dat mensen alle teksten liever in het 

interactieperspectief lezen. 

U heeft een tekst gelezen met neutrale informatie over de gebeurtenissen voor een operatie. Het 

kan zijn dat u deze tekst in het lezersperspectief heeft gelezen, bijvoorbeeld: “U komt ongeveer 

anderhalf uur voor uw operatie op de dagbehandeling.” Het kan echter ook zo zijn dat u de tekst in 

het zakelijke perspectief heeft gelezen: “De ontvangst is ongeveer anderhalf uur voor een operatie 

op de dagbehandeling” of in het interactieperspectief: “Wij ontvangen u ongeveer anderhalf uur 

voor uw operatie op de dagbehandeling.”  

Deze verschillende perspectieven komen ook terug in de tekst met de negatieve informatie over de 

mogelijke complicaties na de operatie. Voorbeelden hiervan zijn: “Gevoeligheid van het gebied waar 

u bent geopereerd” (lezersperspectief), “Gevoeligheid van het gebied waar is geopereerd” (zakelijk 

perspectief) en “Gevoeligheid van het gebied waar wij u hebben geopereerd.” Doordat verschillende 

mensen verschillende teksten in verschillende perspectieven hebben beoordeeld, kan uiteindelijk 

worden vastgesteld of mensen teksten met verschillende perspectieven ook verschillend beoordelen.  

Mocht u nog vragen hebben over het huidige onderzoek of geïnteresseerd zijn in de 

onderzoeksresultaten, stuur dan een e-mail naar de experimentleider: r.groenbroek@students.uu.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Robbert Groenbroek 

Robbert Groenbroek, masterstudent Communicatiestudies 

Hanna Jochmann-Mannak 

H. Jochmann-Mannak, promovendus Utrecht Institute of Linguistics OTS 
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