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Patiëntvriendelijke toegang tot informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek; 

Resultaten vragenlijst, oktober 2017 

 

Inleiding 

De vragenlijst is digitaal beschikbaar gesteld tussen 17 augustus en 30 september 2017. De 

Nierpatiënten Vereniging Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds en De 

Hart&Vaatgroep hebben hun eigen panelleden benaderd. Aanvullend hebben de volgende 

organisaties via verschillende kanalen hun achterban opgeroepen de vragenlijst in te vullen: 

Borstkankerpatiëntenvereniging, Hematon, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, 

Psoriasisvereniging Nederland, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland, VSOP, Nederlandse 

Cystic Fibrosis Stichting, facebookgroepen PSC en AiH. 

 

Kenmerken respondenten 

De respondenten zijn via een breed netwerk van verschillende patiëntenorganisaties benaderd en 

2733 mensen zijn begonnen aan de vragenlijst. Uiteindelijk hebben 2041 mensen de gehele 

vragenlijst ingevuld. Van de respondenten was 50% man en 50% vrouw.  Van alle respondenten had 

51% een leeftijd tussen 36-65 jaar en 47% was ouder dan 65 jaar. Er zijn geen respondenten jonger 

dan 18 jaar. Het opleidingsniveau was voor 40% hoger beroepsonderwijs,  28% middelbaar 

beroepsonderwijs, 16% was universitair opgeleid en 15% had alleen de middelbare school afgerond. 

 

Ervaring met medisch-wetenschappelijk onderzoek 

Bijna de helft van de respondenten (47%) heeft wel eens deelgenomen aan medisch-

wetenschappelijk onderzoek en 66% wil er meer over weten. De respondenten zouden op dit 

moment vooral zoeken naar informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek via een 

zoekmachine op internet. Daarnaast worden ook de websites van (academische) ziekenhuizen, 

patiëntenplatforms en -organisaties en gezondheidsfondsen regelmatig genoemd. Een enkeling 

benoemt kranten en folders in het ziekenhuis, PubMed, Kanker.nl, clinicaltrials.gov of de CCMO. 

 

Inhoud en het moment van de gewenste informatie  

De respondenten willen vooral informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek bij 1) de 

diagnose en 2) gedurende een behandeltraject. Daarnaast wordt ook vaak aangegeven dat mensen 

informatie willen 3) indien duidelijk wordt dat de huidige behandeling niet succesvol is of 4)dat er 

geen vast moment is: ze gaan zelf actief op zoek gaan naar informatie wanneer mogelijk.  

De informatie over het medisch-wetenschappelijk onderzoek moet volgens de respondenten in ieder 

geval bestaan uit 1) de behandeling die wordt onderzocht en 2) de ziekenhuizen waar het onderzoek 
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plaatsvindt. Daarnaast wordt ook belangrijk gevonden dat 3) de mogelijke voordelen en risico’s voor 

zowel gezondheid als ook financieel worden vermeld. 

 

Zoektermen 

De respondenten is gevraagd welke zoektermen ze zouden gebruiken bij het zoeken naar informatie 

over medisch-wetenschappelijk onderzoek. Veruit het meest gegeven antwoord, is de naam van de 

aandoening. Daarnaast wordt ‘medicatie’, ‘arts’, ‘ziekenhuis’ en ‘behandeling’ vaak genoemd.  

 

Informatie zoeken en ontvangen 

De ruime meerderheid van de respondenten verwacht informatie vooral te ontvangen via 1) hun 

zorgverlener, zoals een behandelend specialist, huisarts of verpleegkundige. Daarnaast worden de 2) 

gezondheidsfondsen en 3) patiëntenorganisaties veelvuldig benoemd als ‘loket’ waar respondenten 

informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek verwachten te vinden. Een zoekmachine op 

internet, een openbaar toegankelijke database en de onderzoeker worden daarnaast ook genoemd. 

Veruit de meeste mensen ontvangen bij voorkeur informatie 1) online via een website. Daarnaast 

worden een informatiebrochure 2) op papier en 3) mondeling contact via een zorgverlener veelvuldig 

benoemd. In open opmerkingen werd ook vaak ‘e-mail’ als suggestie genoemd. Bijna de helft (46%) 

van de respondenten zou minder dan 1x per maand informatie zoeken over medisch-

wetenschappelijk onderzoek. 23% weet niet hoe vaak hij zou zoeken en 22% zou vaker dan 1x per 

maand zoeken. 

Er zijn veel suggesties gegeven om informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek te 

verbeteren. Regelmatig wordt benoemd dat men zelf informatie wil kunnen opzoeken en niet 

afhankelijk wil zijn van de behandelend arts of een onderzoek wordt benoemd. Daarnaast is er grote 

behoefte aan meer transparantie, terugkoppeling van resultaten en informatie in begrijpelijke taal.  

 

Tot slot 

Het hoge aantal respondenten en de positieve reacties aan het einde van de vragenlijst bevestigt de 

indruk dat mensen behoefte hebben aan meer en beter begrijpelijke informatie over medisch-

wetenschappelijk onderzoek.  

De resultaten van deze vragenlijst helpen organisaties in Nederland om hun informatievoorziening 

over medisch-wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. De DCRF werkgroep ‘werving 

proefpersonen’ zal met deze resultaten in gesprek gaan met mensen en organisaties die verbonden 

zijn aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Ons doel is dat er een betrouwbare bron van 

informatie is over medisch-wetenschappelijk onderzoek met informatie die voor iedereen eenvoudig 

te vinden en goed te begrijpen is.   


