
	  

0	  

TO
EG

EP
AS

TE
 T

A
AL

KU
N

D
E  

BACHELORPAPER AANGEBODEN TOT HET VERKRIJGEN VAN HET 
DIPLOMA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE TAALKUNDE 

IN HET KADER VAN HET OPLEIDINGSONDERDEEL 

'MEDIACOMMUNICATIE' 
 
 

Dokter Google: het gebruik en de invloed van 
online gezondheidsinformatie 

 
 
 
 

 
 

Door 
Stijn Hosdez 

 
Promotor 

Steven Eggermont 
 
 
 

Academiejaar: 2011-2012 
 

Lessius Antwerpen | Toegepaste Taalkunde 
Campus Sint-Andries | Sint-Andriesstraat 2 | 2000 Antwerpen 

 

	   	  



	  

1	  

I	   Inhoudsopgave	  

	  

I	   INHOUDSOPGAVE	   1	  

II	  	   ABSTRACT	   2	  

1.	   INLEIDING	   3	  

2.	   DE	  GEBRUIKERS	   5	  

2.1.	   DEMOGRAFISCHE	  VERSCHILLEN	   5	  
2.1.1.	   LEEFTIJD	   5	  

2.1.2.	   CROSS	  CULTURAL	   6	  

2.2.	   GEZONDHEIDSSTATUS	   6	  
2.3.	   DE	  FACTOR	  ANGST	   7	  

3.	   DE	  GERAADPLEEGDE	  INFORMATIE	   8	  

3.1.	   “TRUST	  YOUR	  PHYSICIAN,	  NOT	  A	  CHAT	  ROOM”	   8	  
3.2.	   OMGANG	  MET	  (ON-‐)BETROUWBARE	  BRONNEN	   9	  
3.3.	   BEPERKINGEN	   12	  

4.	   GEDRAG	  NA	  DE	  ZOEKTOCHT	   15	  

4.1.	   RELATIE	  DOKTER-‐PATIËNT	  (VANUIT	  PERSPECTIEF	  PATIËNT)	   15	  
EUROPEES	  ONDERZOEK	   15	  

AMERIKAANS	  ONDERZOEK	   15	  

4.2.	   RELATIE	  DOKTER-‐PATIËNT	  (VANUIT	  PERSPECTIEF	  DOKTER)	   17	  

5.	   CONCLUSIE	  EN	  AANBEVELINGEN	   20	  

5.	  REFERENTIES	   23	  

	  

	  
	  



	  

2	  

II	  	   Abstract	  

In	  the	  last	  ten	  years,	  the	  use	  of	  the	  Internet	  has	  dramatically	  increased.	  The	  

importance	  of	  the	  World	  Wide	  Web	  as	  a	  source	  for	  health	  information	  has	  also	  

increased.	  Health	  information	  is	  one	  of	  the	  most	  frequently	  sought	  topics	  on	  the	  

Internet.	  The	  percentage	  of	  people	  that	  have	  used	  the	  Internet	  for	  health	  

purposes	  have	  grown	  from	  an	  estimated	  42.3%	  in	  2005	  to	  an	  estimated	  52.5%	  in	  

2007.	  The	  typical	  users	  of	  Internet	  health	  services	  differ	  from	  the	  general	  

population	  when	  it	  comes	  to	  health	  and	  demographic	  variables.	  People	  seek	  

information	  about	  health	  concerns	  and	  issues	  for	  themselves	  as	  well	  as	  for	  other	  

people.	  We	  see	  the	  Internet	  as	  a	  young	  person’s	  technology	  but	  the	  percentage	  of	  

adults	  60	  years	  of	  age	  and	  older	  is	  similar	  to	  that	  of	  adolescents	  using	  the	  

Internet	  as	  a	  health	  care	  information	  source.	  It	  also	  appears	  that	  the	  general	  

population	  experiences	  many	  skill-‐related	  problems	  that	  become	  very	  important	  

when	  it	  comes	  to	  health.	  These	  skills	  are	  also	  problematic	  for	  younger	  

generations	  who	  are	  often	  seen	  as	  skilled	  Internet	  users.	  However,	  health-‐

related	  use	  of	  the	  Internet	  does	  affect	  a	  patients'	  use	  of	  other	  health	  services,	  but	  

it	  would	  appear	  to	  be	  a	  supplement	  rather	  than	  replacing	  other	  health	  services.	  

Physicians	  believe	  that	  patients	  who	  bring	  in	  accurate,	  relevant	  on-‐line	  

information	  is	  beneficial	  and	  that	  they	  usually	  welcome	  it.	  However,	  inaccurate	  

or	  irrelevant	  online	  information	  will	  end	  up	  harming	  the	  quality	  of	  care,	  health	  

outcomes,	  time	  efficiency,	  and	  the	  physician-‐patient	  relationship.	  A	  large	  number	  

of	  Internet	  users	  modify	  their	  health	  behaviours	  and	  relationships	  with	  their	  

medical	  providers.	  This	  may	  suggest	  a	  strong	  public	  health	  impact	  with	  

consequences	  and	  it	  would	  be	  recommended	  to	  plan	  prevention	  and	  education	  

programs	  to	  protect	  and	  inform	  users	  from	  inaccurate	  or	  irrelevant	  information.	  
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1.	   Inleiding	  

De	  rol	  van	  het	  internet	  als	  informatiebron	  en	  communicatiemiddel	  voor	  

professionele	  en	  private	  doeleinden	  groeit	  en	  wordt	  steeds	  belangrijker.	  Zo	  

maakt	  reeds	  58%	  van	  de	  Europeanen	  gebruik	  van	  het	  world	  wide	  web	  

(Kummervold,	  E	  Chronaki,	  Lausen,	  Prokosch,	  Rasmussen,	  Santana,	  Staniszewski	  

en	  Wangberg,	  2008).	  	  

	  

Tevens	  neemt	  het	  gebruik	  van	  het	  internet	  toe	  om	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  

allerhande	  informatie	  over	  ziekte	  en	  gezondheid.	  De	  patiënt	  krijgt	  meer	  en	  meer	  

inspraak	  in	  het	  nemen	  van	  beslissingen	  omtrent	  zijn	  of	  haar	  

gezondheidsonderzoek	  (Abrahamson,	  Fisher,	  Turner,	  Durrance	  en	  Turner,	  

2008).	  De	  nood	  aan	  gezondheidsinformatie	  was	  nog	  nooit	  zo	  groot.	  Het	  

gebruiksgemak,	  de	  anonimiteit	  en	  de	  grote	  toevloed	  aan	  informatie	  maken	  van	  

het	  internet	  een	  handig	  en	  populair	  medium	  voor	  wie	  op	  zoek	  wil	  gaan	  naar	  

online	  health	  information	  of	  gezondheidsgerelateerde	  informatie.	  Dat	  soort	  

informatie	  is	  goed	  voor	  4,5%	  van	  alle	  zoekopdrachten	  op	  het	  internet.	  Het	  

Europees	  percentage	  dat	  het	  internet	  –	  intussen	  de	  grootste	  medische	  

bibliotheek	  ter	  wereld	  -‐	  gebruikt	  als	  informatiebron	  voor	  

gezondheidsdoeleinden	  steeg	  van	  42,3%	  in	  2005	  naar	  52,2%	  in	  2007	  

(Kummervold	  et	  al.	  2008).	  Honderdduizenden	  medisch	  gerelateerde	  sites	  zijn	  

slechts	  een	  muisklik	  verwijderd	  van	  de	  internetgebruiker.	  Het	  gaat	  onder	  andere	  

over	  overheidswebsites,	  websites	  van	  professionele	  organisaties,	  online	  studies,	  

online	  zelfgroepen,	  fora	  …	  Zelfs	  reclameboodschappen	  en	  spammails	  hebben	  

heel	  vaak	  een	  medische	  inhoud	  (Morahan-‐Martin,	  2004,	  p.	  497).	  	  

	  

De	  reden	  waarom	  health	  information	  seekers	  online	  naar	  informatie	  zoeken	  is	  

volgens	  Ybarra	  en	  Suman	  (2008)	  in	  de	  eerste	  plaats	  omdat	  er	  een	  oplossing	  of	  

verklaring	  moet	  worden	  gevonden	  voor	  een	  gezondheidsprobleem	  van	  een	  

naaste	  (75%).	  Pas	  op	  de	  tweede	  plaats	  gaat	  het	  om	  de	  eigen	  gezondheid	  (70%).	  

Toch	  zien	  ze	  verschillen	  naargelang	  leeftijd.	  De	  meest	  voorkomende	  reden	  voor	  

jongeren	  om	  het	  internet	  te	  gebruiken	  was	  omdat	  het	  een	  persoonlijk	  

gezondheidsprobleem	  was.	  Volwassenen	  zoeken	  naast	  informatie	  voor	  zichzelf	  
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ook	  naar	  informatie	  voor	  hun	  naasten.	  Ouderen	  doen	  een	  beroep	  op	  het	  internet	  

wegens	  de	  grote	  hoeveelheid	  aan	  informatie	  die	  het	  te	  bieden	  heeft	  terwijl	  

jongeren	  eerder	  de	  snelheid	  van	  het	  web	  als	  een	  groot	  voordeel	  zien.	  	  

	  

Taylor	  en	  Leitman	  (2001)	  gingen	  bij	  Amerikaanse	  health	  information	  seekers	  op	  

zoek	  naar	  de	  meest	  frustrerende	  ervaring	  voor,	  na	  of	  tijdens	  het	  bezoek	  aan	  hun	  

huisarts.	  Op	  kop	  stond	  “een	  gebrek	  aan	  informatie”	  gevolgd	  door	  “ik	  vergat	  het	  te	  

vragen	  aan	  mijn	  huisarts”,	  “met	  vragen	  zitten”	  en	  “ik	  krijg	  steeds	  dezelfde	  

informatie	  te	  horen”.	  

	  

De	  drijfveer	  van	  de	  patiënt-‐gebruiker	  is	  in	  de	  meeste	  gevallen	  de	  drang	  naar	  

informatie.	  Toch	  gebruikt	  ook	  een	  aanzienlijk	  hoog	  aantal	  patiënten	  het	  internet	  

als	  een	  communicatiekanaal.	  Onder	  de	  internetgebruikers	  heeft	  27%	  ooit	  contact	  

gemaakt	  via	  fora	  of	  zelfhulpgroepen	  en	  maakte	  30%	  online	  interactie	  met	  

gezondheidswerkers.	  Een	  aanwijzing	  dat	  health-‐related	  activiteiten	  steeds	  

belangrijker	  worden	  en	  dat	  e-‐health	  service	  stilaan	  uitgroeit	  tot	  een	  belangrijke	  

tak	  van	  de	  gezondheidszorg	  (Andreassen,	  Bujnowska-‐Fedak,	  Chronaki,	  Dumitru,	  

Pudule,	  Santana,	  Voss	  en	  Wynn,	  2007,	  p.	  4-‐6).	  Toch	  is	  deze	  trend	  niet	  zonder	  

gevaar	  en	  blijft	  de	  vraag	  hoe	  mensen	  omgaan	  met	  (on-‐)betrouwbare	  bronnen,	  

hoe	  ze	  deze	  informatie	  interpreteren	  en	  welke	  gevolgen	  die	  interpretatie	  heeft	  

op	  hun	  gedrag.	  
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2.	   De	  gebruikers	  

2.1.	   Demografische	  verschillen	  

Italiaans	  onderzoek	  bij	  3018	  respondenten	  stelde	  een	  significant	  verschil	  vast	  

tussen	  mannen	  en	  vrouwen	  omtrent	  gebruik	  van	  het	  internet	  als	  bron	  voor	  

gezondheidsinformatie.	  	  Daaruit	  blijkt	  dat	  de	  interesse	  van	  vrouwen	  groter	  is	  en	  

dat	  zij	  bijgevolg	  meer	  op	  zoek	  gaan	  health	  information	  terwijl	  mannen	  het	  

internet	  meer	  gebruiken	  voor	  algemene	  doeleinden	  (Siliquini,	  Ceruti,	  Lovato,	  

Bert,	  Bruno,	  De	  Vito,	  Liguori,	  Manzoli,	  Messina,	  Minnti	  en	  La	  Torre,	  2011,	  p.	  7).	  

75%	  van	  de	  vrouwelijke	  internetgebruikers	  zoekt	  soms	  naar	  health	  information	  

terwijl	  dit	  slechts	  bij	  68%	  van	  de	  mannelijke	  internetgebruikers	  het	  geval	  is	  

(Andreassen	  e.a.	  2007,	  p.4).	  

	  

Uit	  de	  studie	  van	  Siliquini	  e.	  a.	  (2011)	  blijken	  alleenstaanden,	  hogeropgeleiden	  

en	  studenten	  meer	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  zulke	  informatie.	  De	  opvallende	  

afwezigheid	  van	  oudere	  internetgebruikers	  komt	  door	  hun	  geringe	  neiging	  om	  

het	  internet	  hiervoor	  als	  informatiebron	  te	  gebruiken.	  De	  afwezigheid	  van	  

laaggeschoolden	  ligt	  in	  het	  feit	  dat	  zij	  minder	  betrokken	  zijn	  met	  technologie	  en	  

het	  gebruik	  van	  het	  internet	  als	  informatiekanaal.	  

	  

Mensen	  die	  tewerkgesteld	  zijn	  in	  de	  gezondheidssector	  doen	  in	  vergelijking	  met	  

het	  grote	  publiek	  meer	  een	  beroep	  op	  online	  health	  information.	  Bij	  diegene	  die	  

in	  de	  sector	  werken	  en	  die	  het	  niet	  evident	  vinden	  om	  met	  problemen	  naar	  hun	  

dokter	  te	  gaan,	  ziet	  men	  een	  frequenter	  gebruik	  van	  online	  health	  information.	  

Zeker	  voor	  gevoelige	  kwesties	  gaat	  het	  eerder	  om	  een	  gebrek	  aan	  vertrouwen	  in	  

hun	  collega’s	  dan	  om	  een	  kennis	  gerelateerd	  probleem.	  Zorg	  dragen	  voor	  een	  

derde	  en	  actief	  zijn	  op	  het	  internet	  worden	  geassocieerd	  met	  een	  groter	  gebruik	  

van	  online	  health	  information	  (Renahy,	  Parizot	  en	  Chauvin,	  2010,	  p.	  33).	  

2.1.1.	   Leeftijd	  

Van	  de	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  jongeren	  die	  toegang	  heeft	  tot	  het	  internet	  	  

(95%)	  blijkt	  dat	  slechts	  een	  op	  de	  vier	  jongeren	  op	  zoek	  gaat	  naar	  online	  health	  
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information.	  Maar	  wanneer	  we	  alle	  leeftijdsgroepen	  in	  acht	  nemen	  dan	  zijn	  er	  

meer	  health	  information	  seekers	  dan	  non-‐seekers.	  Wat	  niet	  stelt	  dat	  

internetzoekopdrachten	  niet	  besteed	  zijn	  aan	  jongeren.	  Een	  op	  de	  vier	  jongeren	  

tussen	  12	  en	  19	  jaar	  grijpt	  eerst	  naar	  dat	  internet	  in	  hun	  zoektocht.	  Er	  zijn	  

weinig	  andere	  bronnen	  die	  jongeren	  hieromtrent	  raadplegen.	  Volgens	  

bevindingen	  van	  Gray,	  Klein,	  Noyce	  e.a.	  (2005)	  blijkt	  dat	  60+’ers	  de	  

mogelijkheden	  van	  het	  internet	  nog	  niet	  volledig	  benut	  hebben.	  Een	  op	  de	  vier	  

60+er’s	  heeft	  ooit	  informatie	  over	  ziekte	  en	  gezondheid	  via	  die	  weg	  

geraadpleegd.	  

	  

Ybarra	  en	  Suman	  (2008)	  stellen	  dat	  het	  internet	  niet	  louter	  een	  

jongerentechnologie	  is	  aangezien	  er	  evenveel	  60+’ers	  als	  jongeren	  actief	  zijn	  op	  

het	  net	  wanneer	  het	  gaat	  over	  online	  health	  information.	  De	  internetgebruikers	  

die	  volgens	  Andreassen	  e.a.	  (2007)	  het	  meest	  health	  websites	  raadpleegt	  zijn	  de	  

30-‐44	  jarigen.	  

2.1.2.	   Cross	  cultural	  

Het	  gebruik	  van	  Internet	  health	  services	  verschilt	  ook	  van	  land	  tot	  land.	  Zo	  ligt	  

het	  gebruik	  hoger	  in	  Noord-‐Europese	  landen	  terwijl	  de	  Zuid-‐Europese	  landen	  

achteraan	  bengelen	  (Andreassen	  e.a,	  2007,	  p.	  1).	  Voor	  dit	  geografisch	  verschil	  

zien	  Andreassen	  e.a	  (2007)	  twee	  opvallende	  redenen.	  Enerzijds	  zijn	  er	  de	  

culturele	  verschillen	  zoals	  vooringenomenheid	  in	  zake	  ziekte	  en	  gezondheid	  in	  

combinatie	  met	  andere	  factoren	  zoals	  bijvoorbeeld:	  het	  aantal	  toegankelijke	  

websites	  in	  de	  taal	  van	  herkomst	  en	  de	  kwaliteit	  van	  en	  de	  toegankelijkheid	  van	  

de	  algemene	  gezondheidszorg.	  Anderzijds	  wordt	  er	  vermoed	  dat	  de	  groep	  

internetgebruikers	  in	  de	  zuidelijke	  landen	  vooral	  gedomineerd	  wordt	  door	  early	  

adopters.	  De	  belangstelling	  voor	  ziekte	  en	  gezondheid	  is	  lager	  in	  deze	  groep	  dan	  

bij	  de	  algemene	  bevolking.	  	  

2.2.	   Gezondheidsstatus	  

Ook	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  chronische	  ziekte	  of	  het	  dagelijks	  medicijngebruik	  

speelt	  een	  belangrijke	  rol.	  Volgens	  het	  onderzoek	  van	  Siliquini	  e.a.	  (2011)	  blijkt	  
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enerzijds	  dat	  respondenten	  die	  geen	  ziekten	  of	  kwaaltjes	  hebben	  veel	  minder	  

gebruik	  maken	  van	  online	  health	  information.	  Anderzijds	  blijken	  mensen	  die	  een	  

chronische	  ziekte	  hebben	  daar	  net	  wel	  meer	  gebruik	  van	  te	  maken.	  Andreassen	  

e.a	  (2007)	  merken	  echter	  een	  verschil	  op	  tussen	  patiëntengroepen.	  Zo	  hebben	  

diegenen	  die	  hun	  gezondheidstoestand	  als	  slecht	  bestempelen	  minder	  de	  neiging	  

om	  health	  informatie	  op	  te	  zoeken.	  Terwijl	  patiënten	  die	  frequent	  de	  huisarts	  

raadplegen,	  een	  langdurige	  ziekte	  hebben	  of	  een	  handicap	  hebben	  die	  neiging	  

net	  wel	  hebben.	  De	  eerstgenoemde	  groep	  is	  vaak	  te	  ziek	  of	  beschikt	  niet	  over	  de	  

nodige	  middelen	  om	  het	  internet	  te	  raadplegen	  over	  hun	  ziekte.	  

2.3.	   De	  factor	  angst	  

De	  mogelijke	  aanwezigheid	  van	  een	  aandoening	  of	  chronische	  ziekte	  is	  niet	  

meteen	  een	  vereiste	  om	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  allerhande	  gezondheidsinformatie.	  

Eastin	  en	  Guinsler	  (2006)	  ontdekten	  dat	  angst	  ook	  een	  belangrijke	  rol	  speelt	  in	  

de	  zoektocht	  naar	  zulke	  informatie	  en	  het	  maken	  van	  beslissingen.	  Onderzoek	  

van	  Baumgartner	  en	  Hartmann	  (2011)	  wees	  uit	  dat	  mensen	  met	  de	  angst	  om	  

ziek	  te	  worden	  meer	  op	  zoek	  gingen	  naar	  health	  information	  en	  dat	  zij	  op	  

medische	  fora	  meer	  en	  actiever	  health	  related	  informatie	  posten	  en	  vlugger	  

bereid	  zijn	  andere	  mensen	  te	  helpen.	  Bovendien	  zorgt	  die	  angst	  voor	  een	  

negatieve	  houding	  tegenover	  betrouwbare	  bronnen	  maar	  niet	  voor	  

onbetrouwbare	  bronnen.	  Dit	  suggereert	  dat	  de	  betrouwbaarheid	  van	  een	  online	  

bron	  de	  invloed	  van	  die	  angst	  bepaalt	  op	  negatieve	  gevoelens	  ten	  aanzien	  van	  de	  

online	  gevonden	  informatie.	  Angstige	  mensen	  zouden	  hierdoor	  in	  een	  zekere	  zin	  

immuun	  worden	  voor	  betrouwbare	  informatie.	  Dit	  wijst	  volgens	  Maumgartner	  

en	  Hartmann	  (2011)	  op	  een	  neerwaartse	  spiraal.	  
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3.	   De	  geraadpleegde	  informatie	  

Een	  Google-‐zoekopdracht	  naar	  het	  in	  2004	  uitgebroken	  SARS	  (Severe	  Acute	  

Respiratory	  Syndrome)	  was	  toen	  goed	  voor	  bijna	  6	  miljoen	  gevonden	  resultaten.	  

In	  2012	  is	  dezelfde	  zoekopdracht	  goed	  voor	  27,5	  miljoen	  gevonden	  

zoekresultaten.	  Het	  is	  voor	  een	  doorsnee	  internetgebruiker	  niet	  eenvoudig	  om	  in	  

zo’n	  informatiestroom	  een	  betrouwbare	  selectie	  te	  maken	  (Morahan-‐Martin,	  

2004,	  p	  498).	  Heel	  wat	  medici	  zijn	  daarom	  enorm	  bezorgd	  om	  de	  kwaliteit	  van	  

de	  beschikbare	  informatie	  en	  hoe	  de	  gebruikers	  (patiënten)	  hiermee	  mogelijk	  

zullen	  omgaan.	  “Nagenoeg	  iedereen	  kan	  gelijk	  wat	  publiceren	  op	  het	  internet”,	  

waarschuwt	  Morahan-‐Martin	  (2004).	  

3.1.	   “Trust	  your	  physician,	  not	  a	  chat	  room”	  

Observatieonderzoek	  van	  Provost,	  Perri,	  Baujard,	  Boyer	  (2003)	  wees	  uit	  dat	  de	  

meerderheid	  van	  de	  zoektochten	  gebeurt	  via	  zoekmachines	  zoals	  Google,	  Yahoo,	  

enz.	  Observatieonderzoek	  hoe	  individuelen	  te	  werk	  gingen	  om	  health	  

information	  te	  bekomen	  kwam	  er	  nadat	  Eysenbach	  en	  Köhler	  (2002)	  16	  

participanten	  analyseerden.	  Zij	  kregen	  de	  opdracht	  om	  in	  een	  tijdspanne	  van	  20	  

minuten	  136	  medische	  vragen	  op	  te	  lossen	  aan	  de	  hand	  van	  het	  internet.	  Het	  

ging	  om	  vragen	  zoals:	  “Wat	  betekent	  overgewicht?”.	  De	  meeste	  deelnemers	  in	  dit	  

onderzoek	  vonden	  voor	  bijna	  alle	  vragen	  een	  antwoord.	  Er	  bleek	  geen	  verband	  

te	  zijn	  tussen	  de	  tijd	  die	  de	  deelnemers	  onderling	  nodig	  hadden	  en	  hun	  reeds	  

verworven	  internetervaring.	  Geen	  enkele	  participant	  gebruikte	  medische	  sites,	  

medische	  portaalsites,	  sites	  van	  medische	  verenigingen	  of	  medische	  bibliotheken	  

als	  vertrekpunt.	  	  Slechts	  weinigen	  onder	  hen	  maakten	  in	  de	  zoekmachine	  

gebruik	  van	  meerdere	  woorden	  en	  zelden	  klikten	  ze	  verder	  naar	  de	  tweede	  

pagina	  met	  gevonden	  resultaten.	  	  Nagenoeg	  alleen	  de	  eerste	  tien	  zoekresultaten	  

werden	  aangeklikt	  (Morahan-‐Martin,	  2004,	  p.	  498-‐499).	  Aangezien	  bedrijven	  en	  

organisaties	  aanzienlijke	  bedragen	  betalen	  aan	  zoekmachines	  om	  als	  eerste	  

zoekresultaat	  te	  verschijnen	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  de	  seekers	  in	  aanraking	  kwamen	  

met	  commercieel	  getinte	  informatie	  (Taylor	  &	  Leitman,	  2001).	  
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Gelijkaardig	  onderzoek	  door	  Hansen,	  Derry,	  Resnick	  &	  Richardson	  (2003)	  bij	  

adolescenten	  toonde	  aan	  dat	  veel	  participanten	  via	  trial-‐and-‐error	  naar	  

resultaten	  zochten.	  Een	  vierde	  van	  de	  zoektochten	  bleek	  spelfouten	  te	  bevatten	  

die	  bovendien	  zelden	  werden	  gecorrigeerd,	  zelfs	  indien	  de	  zoekmachine	  de	  juiste	  

schrijfwijze	  aangaf.	  Ook	  hier	  werd	  in	  de	  een	  meerderheid	  van	  de	  gevallen	  

(82,5%)	  gekeken	  naar	  de	  eerste	  tien	  zoekresultaten.	  Slechts	  een	  minderheid	  

klikte	  door	  naar	  de	  	  tweede	  (30%)	  of	  de	  derde	  pagina	  (14%).	  Bovendien	  werden	  

deze	  laatstgenoemden	  slechts	  systematisch	  geanalyseerd.	  Vaak	  ging	  het	  om	  

pagina’s	  die	  de	  missing	  link	  hadden	  of	  tekst	  bevatte	  die	  leidde	  naar	  het	  correcte	  

antwoord.	  

3.2.	   Omgang	  met	  (on-‐)betrouwbare	  bronnen	  

De	  meeste	  mensen	  reageren	  positief	  op	  online	  health	  information.	  De	  meesten	  

achten	  zich	  dan	  ook	  in	  staat	  om	  zulke	  informatie	  te	  vinden	  en	  achten	  de	  kwaliteit	  

van	  de	  gevonden	  informatie	  geloofwaardig	  en	  van	  goede	  kwaliteit.	  De	  overgrote	  

meerderheid	  (72%)	  is	  bijgevolg	  van	  mening	  dat	  zulke	  informatie	  te	  vertrouwen	  

is.	  Een	  kleine	  minderheid	  (28%)	  had	  al	  eens	  een	  ervaring	  met	  –	  naar	  hun	  mening	  

–	  onbetrouwbare	  informatie	  (Fox	  &	  Raine,	  2002).	  Dat	  de	  meeste	  zoekers	  de	  

inhoud	  zonder	  enig	  probleem	  menen	  te	  begrijpen	  is	  volgens	  Berland,	  Elliot,	  

Morales,	  Algazy,	  Kravitz,	  Broder,	  Kanouse,	  Munoz,	  Puyol,	  Lara,	  Watkins,	  Yang	  &	  

McGlynn	  (2001)	  opmerkelijk	  aangezien	  volgens	  hen	  onderzoek	  naar	  Engelse	  en	  

Spaanse	  gezondheidssites	  stuitte	  op	  een	  inhoud	  die	  zich	  meestal	  boven	  het	  

gemiddelde	  leesniveau	  van	  de	  gebruikers	  bevond.	  	  

	  

Fox	  &	  Raine	  (2002)	  kwamen	  aan	  de	  hand	  van	  interviews	  met	  focusgroepen	  tot	  

de	  conclusie	  dat	  een	  hoog	  leesniveau	  de	  geloofwaardigheid	  en	  het	  vertrouwen	  in	  

zo’n	  site	  alleen	  maar	  versterkt.	  Een	  geïnterviewde	  zei:	  “When	  I	  can	  only	  half	  

understand	  what	  they’re	  saying,	  I	  start	  to	  feel	  they’re	  competent.”	  (Fox	  &	  Raine,	  

2002).	  Health	  seekers	  geloven	  dat	  de	  online	  informatie	  cognitief	  consistent	  is,	  

d.w.z.	  dat	  het	  gaat	  om	  informatie	  die	  zij	  al	  reeds	  deels	  kennen.	  Slechts	  een	  derde	  

van	  de	  zoekers	  die	  relevante	  informatie	  vindt	  gaat	  hiermee	  naar	  een	  geneesheer	  

ter	  controle.	  Informatie	  dat	  op	  verschillende	  plaatsten	  terug	  te	  vinden	  is,	  blijkt	  
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de	  zoekers	  meer	  gerust	  te	  stellen	  en	  maakt	  de	  inhoud	  van	  zulke	  sites	  

geloofwaardiger.	  Dat	  sommige	  sites	  dezelfde	  inhoud	  weergeven	  komt	  onder	  

meer	  door	  Web	  syndication.	  Een	  fenomeen	  waardoor	  informatie	  beschikbaar	  

komt	  voor	  groot	  bereik	  van	  afnemers.	  De	  inhoud	  van	  een	  site,	  die	  beschikbaar	  

wordt	  gemaakt	  voor	  ander	  sites,	  internetgebruikers,	  fora	  en	  media	  (“Web	  

syndication”,	  z.d.)	  Dat	  komt	  omdat	  informatie	  van	  bijvoorbeeld	  the	  National	  

Institute	  of	  Health	  (NIH)	  –	  een	  instituut	  van	  de	  federale	  overheid	  van	  de	  

Verenigde	  Staten	  dat	  zich	  toelegt	  op	  geneeskundig	  onderzoek	  -‐	  vrij	  is	  van	  

auteursrecht.	  

	  

Een	  consumentenonderzoek	  door	  Consumer	  WebWatch	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  

verklaart	  dat	  80%	  van	  de	  internetgebruikers	  vooral	  de	  navigatie	  op	  een	  website	  

belangrijk	  vindt.	  Terwijl	  een	  goedkeuringsattest	  (18%)	  minder	  tot	  de	  

prioriteiten	  behoort.	  Te	  commerciële	  sites	  worden	  in	  de	  meeste	  gevallen	  

geweerd.	  	  

	  

Afhankelijk	  van	  hoe	  health	  information	  seekers	  de	  gevonden	  informatie	  

evalueerden,	  konden	  Fox	  &	  Raine	  (2002)	  drie	  profielen	  opstellen.	  Daarbij	  blijkt	  

de	  aanwezigheid	  van	  een	  chronische	  of	  aanslepende	  ziekte	  invloed	  te	  hebben	  op	  

het	  zoekgedrag.	  Het	  eerste	  profiel	  noemen	  ze	  the	  vigilant	  health	  seeker:	  het	  gaat	  

hier	  om	  25%	  van	  alle	  health	  information	  seekers.	  Deze	  gaan	  eerder	  methodisch	  te	  

werk.	  Ze	  vertrouwen	  zoekmachines	  tot	  op	  een	  bepaald	  niveau	  en	  zijn	  geneigd	  

om	  te	  klikken	  op	  herkenbare	  namen	  of	  merken.	  Deze	  groep	  internetgebruikers	  

spendeert	  veel	  tijd	  aan	  het	  zoeken	  en	  bezoeken	  hierdoor	  meer	  sites	  dan	  de	  

andere	  health	  information	  seekers.	  

	  

Het	  tweede	  profiel	  is	  dat	  van	  the	  concerned	  health	  seeker:	  Het	  gaat	  hier	  om	  25%	  

van	  alle	  health	  information	  seekers.	  Deze	  zoeken	  naar	  informatie	  omdat	  ze	  

geconfronteerd	  zijn	  met	  een	  aanslepende	  ziekte.	  Ze	  zijn	  minder	  ijverig	  in	  het	  

verifiëren	  van	  de	  gevonden	  informatie.	  Deze	  groep	  vertrouwt	  zoekmachines	  het	  

meest	  en	  concentreert	  zich	  eerder	  op	  de	  eerste	  10	  zoekresultaten	  in	  plaats	  van	  

verder	  te	  zoeken.	  Indien	  ze	  de	  bron	  van	  de	  informatie	  niet	  kunnen	  achterhalen	  
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dan	  gaan	  de	  meeste	  onder	  hen	  diezelfde	  informatie	  verwerpen.	  

	  

Tot	  slot	  zijn	  er	  nog	  the	  unconcerned	  health	  seekers.	  Het	  gaat	  hier	  om	  de	  helft	  van	  

alle	  mensen	  die	  op	  zoek	  gaan	  naar	  health	  information.	  Deze	  groep	  checkt	  in	  

vergelijking	  met	  de	  anderen	  minder	  de	  bron	  en	  datum	  van	  publicatie.	  

Opmerkelijk	  is	  dat	  meestal	  gaat	  om	  mensen	  die	  het	  minst	  in	  aanraking	  komen	  

met	  een	  chronische	  ziekte	  of	  het	  internet	  minder	  nodig	  hebben	  met	  het	  doel	  een	  

betere	  gezondheid	  verkrijgen.	  Ze	  gaan	  ook	  haastiger	  te	  werk	  in	  hun	  

zoekopdracht	  en	  bezoeken	  daardoor	  ook	  minder	  health	  information	  sites	  dan	  de	  

andere	  groepen.	  

	  

De	  meest	  opgesomde	  criteria	  in	  focusgroepen	  die	  de	  betrouwbaarheid	  van	  een	  

site	  bepalen	  zijn	  het	  officiële	  karakter	  van	  een	  site	  (een	  site	  van	  een	  

overheidsinstantie),	  een	  professionele	  lay-‐out,	  begrijpbare	  en	  professionele	  taal,	  

het	  gebruik	  van	  citaten	  en	  verwijzingen	  naar	  ander	  materiaal.	  Sommige	  

respondenten	  zien	  graag	  een	  foto	  van	  de	  sitebeheerder	  of	  de	  auteur	  van	  het	  

artikel.	  Indien	  de	  persoon	  op	  de	  foto	  er	  betrouwbaar	  uitziet	  dan	  is	  men	  meer	  

geneigd	  om	  hetzelfde	  te	  zeggen	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  informatie.	  Criteria	  zoals	  

de	  aannemelijkheid	  of	  het	  wetenschappelijk	  karakter	  van	  de	  tekst,	  de	  

mogelijkheid	  tot	  bijwerkingen	  van	  de	  behandeling,	  dat	  de	  artikels	  up-‐to-‐date	  zijn	  

of	  dat	  de	  site	  een	  erkend	  kwaliteitslabel	  heeft,	  werden	  minder	  opgegeven	  

(Eysenbach	  en	  Köhler,	  2002).	  

	  

In	  observatieonderzoek	  daarentegen	  hebben	  Eysenbach	  en	  Köhler	  	  (2002)	  

nagegaan	  of	  die	  opgesomde	  criteria	  wel	  degelijk	  zo	  belangrijk	  zijn.	  Vreemd	  

genoeg	  bleek	  niemand	  in	  het	  observatieonderzoek	  na	  te	  gaan	  wie	  achter	  de	  

informatie	  zat	  en	  ook	  het	  aanwezige	  kwaliteitslabel	  werd	  niet	  opgemerkt.	  Verder	  

bleken	  ook	  heel	  wat	  mensen	  problemen	  te	  hebben	  met	  het	  inschatten	  van	  de	  

geldigheid	  van	  de	  informatie	  in	  hun	  staat	  of	  land.	  Ook	  disclaimers	  –	  of	  

vrijwaringsclausules	  –	  werden	  door	  niemand	  gelezen.	  Toch	  wordt	  dit	  nonchalant	  

gedrag	  genuanceerd	  door	  Morahan-‐Martin	  en	  Schumacher	  (2004)	  omdat	  deze	  

resultaten	  tot	  stand	  kwamen	  door	  middel	  van	  een	  opgelegde	  taak.	  Namelijk,	  het	  

zoeken	  van	  informatie	  dat	  al	  dan	  niet	  van	  toepassing	  is	  voor	  de	  persoon	  en	  dat	  
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binnen	  een	  opgelegde	  tijdslimiet.	  In	  onderzoek	  van	  Morahan-‐Martin	  en	  

Schumacher	  (2004)	  blijkt	  dat	  health	  information	  seekers	  wel	  voorzichtiger	  te	  

werk	  gaan	  wanneer	  ze	  op	  zoek	  gaan	  naar	  informatie	  dat	  betrekking	  heeft	  op	  hun	  

eigen	  gezondheid.	  

	  

Zoals	  eerder	  aangegeven	  heeft	  95%	  van	  de	  jongeren	  toegang	  tot	  het	  internet.	  

Toch	  doet	  slechts	  een	  vierde	  van	  die	  jongeren	  tussen	  12	  en	  19	  aan	  online	  health	  

information	  seeking.	  Volgens	  Fox	  en	  Rainnie	  (2002)	  zijn	  jongeren	  vlugger	  

geneigd	  om	  zo’n	  site	  achterwege	  te	  laten	  wegens	  het	  onprofessioneel	  design	  van	  

de	  site.	  Oudere	  mensen	  daarentegen	  zullen	  zich	  meer	  focussen	  op	  de	  informatie.	  

3.3.	   Beperkingen	  

Niet	  alle	  zoekopdrachten	  leiden	  naar	  het	  gewenste	  resultaat.	  Zo	  kunnen	  we	  een	  

genderkloof	  waarnemen	  op	  vlak	  van	  algemene	  computer-‐	  en	  internetervaring.	  

Vrouwen	  blijken	  afwijzender	  en	  negatiever	  te	  staan	  t.o.v.	  nieuwe	  

communicatietechnologieën.	  Een	  lange	  computerervaring	  (de	  tijd	  van	  

computergebruik	  en	  de	  subjectieve	  ervaring)	  bij	  vrouwen	  staat	  niet	  altijd	  garant	  

voor	  een	  positieve	  houding	  t.o.v.	  computers	  en	  internet	  in	  het	  algemeen.	  Los	  van	  

de	  ervaring	  blijkt	  ook	  hun	  angst	  voor	  de	  technologie	  groter	  te	  zijn.	  Bij	  mannen	  

daarentegen	  is	  de	  vergelijking	  positief.	  Hoe	  meer	  computerervaring,	  hoe	  

positiever	  de	  houding	  tegenover	  de	  hele	  technologie.	  Mannen	  blijken	  meer	  open	  

te	  staan	  voor	  nieuwe	  media,	  hebben	  meer	  zelfvertrouwen	  in	  het	  

computergebruik	  en	  passen	  zich	  vlugger	  aan	  (Broos,	  2005,	  p.	  29-‐30).	  Een	  studie	  

van	  Ybarra	  en	  Suman	  (2008)	  naar	  health	  information	  seeking	  wees	  uit	  dat	  

vrouwen	  in	  vergelijking	  met	  mannen	  vlugger	  toegaven	  dat	  hun	  zoektocht	  meer	  

moeite	  en	  tijd	  nodig	  had.	  

	  

Naast	  de	  genderkloof	  blijkt	  ook	  leeftijd	  een	  verschil	  te	  maken.	  In	  vergelijking	  met	  

jonge	  internetgebruikers	  blijken	  ouderen	  meer	  moeite	  te	  hebben	  om	  informatie	  

op	  te	  zoeken.	  Een	  op	  de	  vijf	  oud-‐volwassenen	  vond	  dat	  de	  zoektocht	  bijzonder	  

moeilijk	  verliep	  (Ybarra	  en	  Suman,	  2008,	  p.	  520).	  
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Toch	  betekent	  het	  niet	  dat	  wie	  beschikt	  over	  veel	  computerervaring	  tevens	  

beschikt	  over	  de	  computervaardigheden.	  Van	  Deursen	  (2011)	  maakt	  een	  

onderscheid	  tussen	  vier	  soorten	  vaardigheden.	  De	  eerste	  is	  de	  operational	  

Internet	  skill.	  Deze	  vaardigheid	  bepaalt	  de	  basisvaardigheden,	  zoals	  bijvoorbeeld	  

het	  openen	  van	  een	  website,	  het	  gebruik	  van	  bookmarks,	  het	  kunnen	  opslaan	  van	  

bestanden,	  …	  De	  tweede	  vaardigheid	  is	  the	  formal	  Internet	  skill.	  Deze	  heeft	  

betrekking	  op	  het	  oriëntatievermogen	  en	  het	  navigatievermogen	  van	  de	  

internetgebruiker.	  Voorbeelden	  die	  hierbij	  worden	  geassocieerd:	  niet	  

gedesoriënteerd	  geraken	  wanneer	  er	  verschillende	  tabbladen	  openstaan,	  het	  

gebruik	  van	  hyperlinks	  in	  verschillende	  menu’s	  en	  lay-‐outs,	  …	  De	  derde	  

vaardigheid	  is	  information	  Internet	  skill.	  Deze	  vaardigheid	  vraagt	  een	  gefaseerde	  

aanpak	  in	  het	  verklaren	  van	  de	  acties	  die	  men	  neemt	  om	  de	  informatiehonger	  te	  

stillen.	  Het	  verklaren	  van	  de	  zoekopties	  en	  queries	  en	  het	  evalueren	  van	  de	  

gevonden	  informatie	  zijn	  hier	  enkele	  voorbeelden	  van.	  Tot	  slot	  is	  er	  nog	  de	  

strategic	  Internet	  skill.	  Deze	  laatste	  vaardigheid	  gaat	  nog	  een	  stap	  verder	  en	  

verwijst	  naar	  de	  mogelijkheid	  om	  met	  de	  juiste	  beslissingen	  en	  handelingen	  het	  

internet	  te	  gebruiken	  om	  een	  bepaald	  doel	  te	  verwezenlijken.	  

	  

Deze	  vier	  vaardigheden	  werden	  gemeten	  bij	  88	  deelnemers.	  Van	  Deursen	  (2011)	  

ontdekte	  dat	  er	  bij	  de	  eerste	  twee	  opgenoemde	  vaardigheden	  (the	  operational	  

Internet	  skills	  en	  the	  formal	  Internet	  skills)	  weinig	  problemen	  ondervonden	  

werden.	  Veeleer	  oudere	  internetgebruikers	  en	  de	  lager	  opgeleiden	  worstelden	  er	  

mee.	  Zo	  was	  het	  openen	  en	  opslaan	  van	  een	  PDF-‐bestand	  een	  van	  de	  grootste	  

operational	  problemen.	  Geen	  onbelangrijk	  probleem	  aangezien	  veel	  

gezondheidsinstanties	  hun	  informatie	  via	  PDF-‐brochures	  verspreiden.	  Ook	  een	  

gebrek	  aan	  navigatie-‐	  en	  oriëntatievaardigheden	  dook	  bij	  deze	  twee	  groepen	  op.	  

Bij	  de	  information	  en	  strategic	  Internet	  skills	  bleken	  de	  problemen	  veel	  groter	  te	  

zijn.	  Bijna	  alle	  deelnemers	  deden	  slechts	  op	  de	  eerste	  drie	  resultaten	  van	  de	  

zoekmachine	  een	  beroep.	  Hier	  bleek	  opleidingsniveau	  een	  heel	  grote	  rol	  te	  

spelen.	  De	  oudere	  deelnemers	  bleken	  verrassend	  genoeg	  veel	  minder	  aandacht	  

te	  schenken	  aan	  irrelevante	  en	  onbetrouwbare	  bronnen	  dan	  de	  jongeren.	  Dit	  

toont	  aan	  dat	  de	  digital	  generation	  de	  information	  skills	  niet	  noodzakelijk	  beter	  

onder	  knie	  heeft.	  Bij	  de	  strategic	  Internet	  skills	  waren	  de	  problemen	  van	  dezelfde	  
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aard.	  Het	  gebruik	  van	  website	  door	  middel	  van	  een	  doordachte	  aanpak	  bleek	  

problematisch	  voor	  heel	  wat	  deelnemers.	  Vooral	  laaggeschoolden	  bleken	  niet	  te	  

weten	  waar	  ze	  moesten	  starten,	  hadden	  weinig	  structuur	  in	  hun	  aanpak	  en	  

maakten	  veeleer	  gebruik	  van	  dezelfde	  website.	  Met	  als	  gevolg	  dat	  daardoor	  de	  

foute	  beslissingen	  werden	  genomen.	  Van	  Deursen	  (2011)	  stelt	  zich	  daarom	  de	  

retorische	  vraag	  of	  de	  gemiddelde	  internetgebruiker	  nog	  wel	  in	  staat	  is	  om	  

online	  health	  information	  op	  te	  zoeken,	  te	  gebruiken	  en	  te	  interpreteren.	  Vooral	  

bij	  de	  jongere	  generaties,	  waarvan	  aangenomen	  werd	  dat	  ze	  goede	  

internetvaardigheden	  hebben,	  bleken	  deze	  problematisch	  te	  zijn.	  Tot	  slot	  is	  van	  

Deursen	  (2011)	  van	  mening	  dat	  de	  beschikbare	  informatie	  en	  begeleiding	  online	  

nauwelijks	  beschikbaar	  is	  voor	  diegene	  die	  ze	  het	  hardst	  nodig	  hebben.	  Namelijk	  

de	  laaggeschoolden	  en	  de	  ouderen.	  
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4.	   Gedrag	  na	  de	  zoektocht	  

Omdat	  vrouwen	  meer	  met	  hun	  lichaam	  bezig	  zijn	  en	  dus	  meer	  gebruik	  van	  

online	  health	  information,	  zijn	  zij	  volgens	  Siliquini	  e.	  a.	  (2011)	  ook	  meer	  

beïnvloed	  door	  e-‐gezondheid	  dan	  mannen	  wanneer	  er	  keuzes	  moeten	  worden	  

gemaakt.	  Het	  aantal	  gebruikers	  dat	  hun	  gezondheidsgedrag	  wijzigtop	  basis	  van	  

de	  gevonden	  informatie	  is	  volgens	  hun	  conclusie	  hoog	  en	  opmerkelijk.	  Vooral	  bij	  

mensen	  met	  een	  chronische	  ziekte.	  Dit	  is	  niet	  onbelangrijk	  aangezien	  dergelijk	  

gedrag	  gevaarlijk	  kan	  zijn,	  vooral	  als	  er	  keuzes	  worden	  gemaakt	  op	  basis	  van	  

onbetrouwbare	  informatie.	  

4.1.	   Relatie	  dokter-‐patiënt	  (vanuit	  perspectief	  patiënt)	  

Europees	  onderzoek	  

Volgens	  de	  Europese	  studie	  van	  Andreassen	  e.a	  (2007)	  houdt	  een	  op	  de	  drie	  

internetgebruikers	  er	  na	  de	  zoektocht	  op	  het	  internet	  een	  gerustgesteld	  gevoel	  

aan	  over.	  Terwijl	  15%	  net	  angstgevoelens	  kreeg.	  Een	  opmerkelijke	  kleine	  

minderheid,	  namelijk	  vier	  op	  de	  tien	  health	  information	  seekers,	  vond	  het	  

internet	  een	  belangrijke	  bron.	  Terwijl	  face-‐to-‐face	  contact	  met	  de	  geneesheer	  

bijna	  het	  dubbele	  van	  vertrouwen	  krijgt	  (79%).	  Volgens	  Andreassen	  (2007)	  zal	  

het	  in	  6%	  van	  de	  gevallen	  leiden	  tot	  een	  nieuwe	  afspraak	  of	  een	  afgezegde	  

afspraak.	  Men	  concludeert	  dan	  ook	  dat	  het	  internet	  hier	  gebruikt	  wordt	  als	  een	  

aanvullend	  middel	  en	  niet	  als	  een	  vervanger	  voor	  de	  bestaande	  medische	  

diensten.	  Toch	  zorgt	  dit	  voor	  een	  zware	  beïnvloeding	  van	  de	  relatie	  geneesheer-‐

patiënt.	  	  De	  gevonden	  informatie	  dient	  in	  een	  derde	  van	  de	  gevallen	  vooral	  als	  

achtergrondinformatie	  voor	  een	  behandeling	  of	  afspraak.	  Patiënten	  worden	  

mondiger	  en	  geven	  in	  dit	  geval	  zelf	  bepaalde	  suggesties	  voor	  de	  behandeling	  of	  

stellen	  meer	  vragen	  over	  de	  diagnose.	  

Amerikaans	  onderzoek	  

Het	  Amerikaans	  onderzoek	  van	  Ybarra	  en	  Suman	  (2008)	  toont	  een	  heel	  ander	  

beeld.	  Zo	  stellen	  zij	  dat	  40%	  zelf	  de	  diagnose	  zal	  proberen	  maken	  en	  dat	  33%	  zal	  

proberen	  het	  probleem	  zelf	  op	  te	  lossen.	  Iets	  meer	  dan	  de	  helft	  is	  van	  plan	  om	  

met	  de	  gevonden	  informatie	  naar	  de	  dokter	  te	  stappen.	  Als	  we	  kijken	  naar	  
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verschillen	  tussen	  de	  geslachten	  dan	  blijkt	  dat	  mannen	  en	  jongvolwassenen	  in	  

het	  algemeen	  (49%)	  vlugger	  zelf	  een	  diagnose	  zullen	  stellen	  en	  indien	  mogelijk	  

zullen	  proberen	  het	  probleem	  zelf	  op	  te	  lossen.	  Vrouwen	  (34%)	  daarentegen	  

zullen	  eerder	  hulp	  van	  derden	  zoeken.	  	  70%	  zegt	  tevreden	  te	  zijn	  met	  het	  

resultaat	  maar	  net	  als	  de	  Europese	  studie	  van	  Andreassen	  e.a.	  (2007)	  prefereert	  

ook	  de	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  Amerikaanse	  zoekers	  (70%)	  informatie	  

van	  hun	  geneesheer	  boven	  online	  informatie.	  Ybarra	  en	  Suman	  (2008)	  stellen	  

dat	  health	  information	  seeking	  de	  relatie	  patiënt-‐geneesheer	  in	  de	  meeste	  

gevallen	  dan	  ook	  versterkt.	  	  

	  

Eysenbach	  en	  Köhler	  (2002)	  stellen	  vast	  dat	  health	  information	  seekers	  het	  

internet	  ook	  gebruiken	  om	  te	  controleren	  wat	  hun	  dokter	  constateerde.	  

Omgekeerd	  wil	  het	  overgrote	  deel	  van	  de	  zoekers	  de	  gevonden	  informatie	  ook	  

controleren	  bij	  hun	  dokter.	  Ze	  stellen	  vast	  dat	  het	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  meer	  de	  

gewoonte	  is	  om	  de	  gevonden	  informatie	  te	  bespreken	  met	  de	  arts	  dan	  dat	  het	  in	  

Europa	  het	  geval	  is.	  Chen	  en	  Siu	  (2001)	  ontdekten	  dat	  de	  meeste	  patiënten	  

(88%)	  de	  indruk	  hadden	  dat	  die	  dokter	  bereid	  was	  te	  luisteren.	  De	  meeste	  

Amerikaanse	  seekers	  (61%)	  en	  een	  grote	  minderheid	  van	  de	  Europese	  seekers	  

(45%)	  vonden	  dat	  de	  informatie	  bijdroeg	  tot	  een	  constructief	  gesprek	  me	  de	  

arts.	  	  

	  

De	  patiënt	  is	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  geëvolueerd	  van	  passieve	  ontvanger	  naar	  

actieve	  consument	  van	  health	  information.	  Die	  verschuiving	  wordt	  verklaard	  

door	  Anderson	  (2004)	  aan	  de	  hand	  van	  volgende	  factoren.	  Ten	  eerste	  heeft	  de	  

vooruitgang	  in	  de	  geneeskunde	  veel	  onrealistische	  verwachten	  gecreëerd	  bij	  de	  

patiënten.	  Ten	  tweede	  vervreemdt	  de	  patiënt	  van	  zijn	  dokter.	  Meer	  en	  meer	  

ervaart	  hij	  de	  medici	  als	  onpersoonlijk	  en	  afstandelijk.	  Ten	  derde	  gebeurt	  het	  

vaker	  dat	  patiënten	  achter	  blijven	  met	  een	  gevoel	  van	  frustratie	  wegens	  

onvoldoende	  overleg	  met	  de	  arts.	  Tenslotte	  hebben	  patiënten	  meer	  dan	  vroeger	  

een	  database	  aan	  informatie	  ter	  beschikking	  die	  hen	  in	  staat	  stelt	  zelf	  

alternatieven	  te	  zoeken	  voor	  hun	  behandeling.	  
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Wanneer	  we	  specifieker	  kijken	  naar	  een	  bepaalde	  ziekte	  dan	  blijkt	  dat	  van	  alle	  

kankerpatiënten	  40%	  ooit	  het	  internet	  gebruikte	  om	  meer	  te	  weten	  te	  komen	  

over	  hun	  ziekte.	  Enerzijds	  vond	  een	  op	  de	  drie	  cancer	  information	  seekers	  de	  

informatie	  overweldigend.	  Toch	  hielp	  het	  voor	  bijna	  alle	  seekers	  (91%)	  om	  met	  

hun	  dokter	  te	  praten	  over	  de	  ziekte.	  Anderzijds	  kwam	  maar	  liefst	  76%	  in	  contact	  

met	  tegenstrijdige	  medische	  informatie	  over	  hun	  kankerbehandeling.	  In	  een	  

kwart	  van	  de	  gevallen	  zorgde	  deze	  tegenstrijdige	  informatie	  voor	  een	  verwarde	  

houding	  tegenover	  hun	  behandeling	  (Eysenbach,	  2003).	  

4.2.	   Relatie	  dokter-‐patiënt	  (vanuit	  perspectief	  dokter)	  

Volgens	  McMullan	  (2006)	  kunnen	  professionele	  hulpverstrekkers	  op	  deze	  trend	  

op	  drie	  verschillende	  manieren	  op	  reageren.	  In	  het	  eerste	  scenario	  kan	  de	  arts	  

zich	  bedreigd	  voelen	  door	  de	  informatie	  die	  de	  patiënt	  aanbrengt.	  Vooral	  artsen	  

met	  gebrekkige	  IT-‐vaardigheden	  kunnen	  dit	  ervaren	  als	  een	  aanval	  op	  hun	  

autoriteit.	  Zij	  zullen	  bijgevolg	  defensief	  reageren	  en	  zullen	  tijdens	  de	  consultatie	  

vooral	  proberen	  de	  informatie	  van	  de	  patiënt	  te	  sturen	  (Hart,	  Henwood	  en	  

Wyatt,	  2004).	  Het	  tweede	  scenario	  is	  meer	  patiëntgericht	  en	  hier	  staat	  vooral	  de	  

samenwerking	  tussen	  de	  twee	  centraal.	  Veel	  patiënten	  hebben	  in	  tegenstelling	  

tot	  hun	  arts	  niet	  alleen	  de	  tijd	  maar	  ook	  de	  motivatie	  om	  naar	  informatie	  te	  

zoeken.	  Hun	  zoektocht	  is	  namelijk	  gericht	  op	  een	  bepaalde	  aandoening.	  Artsen	  

hebben	  minder	  de	  tijd	  om	  zo	  nauwkeurig	  te	  zoeken	  maar	  beschikken	  wel	  over	  de	  

vaardigheid	  en	  kennis	  om	  de	  aangebrachte	  informatie	  te	  analyseren	  en	  te	  

beoordelen.	  In	  plaats	  van	  geïntimideerd	  te	  reageren	  doen	  artsen	  er	  volgens	  

Anderson	  (2004)	  dan	  ook	  goed	  aan	  om	  het	  probleem	  te	  erkennen	  en	  samen	  met	  

de	  patiënt	  naar	  de	  beste	  oplossing	  te	  zoeken.	  Sommige	  geneesheren	  beschikken	  

echter	  niet	  altijd	  over	  voldoende	  tijd	  om	  de	  aangebrachte	  informatie	  te	  

bespreken.	  In	  een	  derde	  en	  laatste	  scenario,	  dat	  door	  Gerber	  en	  Eiser	  (2001)	  

“Internet	  prescription”	  wordt	  genoemd,	  is	  het	  de	  taak	  van	  de	  geneesheer	  om	  de	  

patiënt	  te	  leiden	  naar	  betrouwbare	  informatie	  op	  het	  internet.	  Daarvan	  is	  het	  

uitermate	  belangrijk	  dat	  die	  geneesheer	  niet	  alleen	  op	  de	  hoogte	  is	  van	  de	  

correcte	  informatie	  maar	  ook	  weet	  waar	  die	  te	  vinden	  is.	  Zo	  zijn	  er	  bijvoorbeeld	  

betrouwbare	  en	  kwalitatieve	  databases	  zoals	  “The	  National	  Library	  for	  Health”	  
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of	  “NHS	  Direct	  Online”.	  Eysenbach	  (2003)	  voegt	  daar	  aan	  toe	  dat	  artsen	  hun	  

patiënten	  ook	  kunnen	  opleiden	  en	  trainen	  hoe	  ze	  informatie	  kunnen	  filteren.	  	  Dit	  

is	  alleen	  mogelijk	  indien	  de	  arts	  in	  kwestie	  ook	  voldoende	  ervaring	  heeft	  op	  dat	  

vlak.	  	  

	  

Murray,	  Lo,	  Pollack,	  Donelan,	  Catania,	  Lee,	  Zapert	  en	  Turner	  (2003)	  gingen	  na	  

welke	  ervaringen	  Amerikaanse	  dokters	  hebben	  met	  de	  online	  health	  information	  

seekers	  in	  hun	  patiëntengroep.	  Zo	  bleek	  dat	  de	  overgrote	  meerderheid	  van	  alle	  

Amerikaanse	  dokters	  (85%)	  ooit	  zo’n	  patiënt	  over	  de	  vloer	  heeft	  gekregen.	  Drie	  

op	  de	  vier	  geneesheren	  reageert	  dan	  ook	  positief	  op	  de	  toename	  van	  beschikbare	  

online	  health	  information.	  Een	  zelfde	  aantal	  artsen	  moedigde	  patiënten	  aan	  om	  

naar	  informatie	  te	  zoeken	  en	  slechts	  35%	  verwees	  de	  patiënt	  door	  naar	  een	  

bepaalde	  website.	  De	  meerderheid	  van	  de	  patiënten	  zou	  volgens	  de	  survey	  van	  

Murray	  e.a.	  (2003)	  vooral	  op	  zoek	  zijn	  naar	  een	  tweede	  mening.	  Andere	  zaken	  

die	  patiënten	  vragen	  zijn:	  een	  verandering	  van	  medicatie	  (31%),	  een	  test	  (26%)	  

of	  een	  doorverwijzing	  naar	  een	  specialist	  (13%).	  Amerikaanse	  huisartsen	  zitten	  

in	  zulke	  gevallen	  vaak	  in	  een	  moeilijk	  parket.	  Enerzijds	  is	  het	  de	  taak	  van	  de	  arts	  

om	  de	  patiënt	  te	  beschermen	  tegen	  onbetrouwbare	  informatie.	  	  Anderzijds	  kan	  

die	  weigering	  een	  negatieve	  invloed	  hebben	  op	  de	  tevredenheid	  van	  de	  patiënt.	  

Murray	  e.a.	  (2003)	  benadruken	  dat	  de	  arts	  in	  zo’n	  geval	  niet	  mag	  ingaan	  op	  

dergelijke	  ongepaste	  verzoeken	  die	  enkele	  leiden	  tot	  een	  stijging	  van	  de	  kosten	  

van	  de	  gezondheidszorg.	  Slechts	  een	  op	  de	  vier	  huisartsen	  gaat	  in	  op	  die	  vraag	  

terwijl	  een	  grote	  meerderheid	  (59%)	  dat	  slechts	  gedeeltelijk	  doet.	  Slechts	  een	  

minderheid	  van	  de	  artsen	  beoordeelt	  de	  aangebrachte	  informatie	  als	  

bevorderlijk	  voor	  de	  relatie	  patiënt-‐geneesheer	  terwijl	  meer	  dan	  de	  helft	  (54%)	  

er	  eerder	  een	  neutrale	  houding	  aan	  overhoudt.	  Voor	  meer	  dan	  een	  op	  drie	  artsen	  

was	  het	  gesprek	  met	  de	  patiënt	  tijdsverlies	  en	  17%	  merkte	  dat	  de	  patiënt	  hun	  

autoriteit	  aan	  het	  testen	  was.	  Een	  grote	  meerderheid	  (75%)	  onder	  hen	  is	  er	  dan	  

ook	  van	  overtuigd	  dat	  de	  informatie	  de	  uiteindelijke	  behandeling	  nauwelijks	  

beïnvloed	  heeft.	  Een	  op	  de	  vijf	  artsen	  zag	  wel	  een	  positief	  effect	  op	  de	  

behandeling.	  	  
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Murray	  e.a.	  (2003)	  concluderen	  enerzijds	  dat	  de	  meeste	  huisartsen	  nauwkeurige	  

en	  relevant	  aangebrachte	  informatie	  van	  patiënten	  nuttig	  vinden	  en	  met	  open	  

armen	  ontvangen.	  Anderzijds	  zijn	  diezelfde	  artsen	  van	  mening	  dat	  onjuiste	  

informatie	  nadelig	  kan	  zijn	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  de	  zorg,	  gezondheid	  en	  de	  

relatie	  arts-‐patiënt.	  Een	  verbetering	  van	  de	  nauwkeurigheid	  en	  de	  relevantie	  van	  

de	  online	  informatie	  is	  zowel	  in	  het	  belang	  van	  de	  zorgverleners	  als	  van	  de	  

patiënten.	  	  
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5.	   Conclusie	  en	  aanbevelingen	  

Het	  gebruik	  van	  het	  internet	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  alleen	  maar	  gestegen	  alsook	  

het	  gebruik	  ervan	  voor	  gezondheidsgerelateerde	  informatie.	  Vooral	  de	  toevloed	  

aan	  informatie,	  de	  beschikbaarheid	  en	  de	  snelheid	  zijn	  de	  belangrijkste	  redenen	  

daarvoor.	  Deze	  factoren	  maken	  dat	  het	  internet	  intussen	  de	  grootste	  medische	  

bibliotheek	  ter	  wereld	  is.	  De	  toevloed	  en	  beschikbaarheid	  van	  informatie	  hebben	  

naast	  voordelen	  ook	  nadelen.	  

	  

	  
Reclame	  voor	  de	  website	  gezondheid.be	  in	  De	  Standaard.	  

(9	  mei	  2012).	  “Waarom	  plassen	  mannen	  beter	  zittend?”.	  De	  Standaard,	  p.	  39.	  

	  

Het	  risico	  bestaat	  dat	  health	  information	  seekers	  nonchalant	  te	  werk	  gaan	  in	  hun	  

zoektocht.	  Zo	  blijken	  heel	  wat	  internetgebruikers	  zich	  slechts	  te	  beperken	  tot	  de	  

eerst	  gevonden	  resultaten,	  die	  vaak	  commerciële	  en	  minder	  betrouwbare	  

informatie	  kunnen	  bevatten.	  De	  vaardigheden	  om	  een	  correcte	  zoekopdracht	  uit	  

te	  voeren	  werden	  zelfs	  niet	  gevonden	  bij	  de	  jongere	  generaties.	  De	  overgrote	  

meerderheid	  van	  de	  health	  information	  seekers	  lijkt	  uiteindelijk	  de	  gevonden	  

informatie	  te	  vertrouwen.	  Maar	  het	  kan	  toch	  in	  bepaalde	  situaties	  voor	  

verwarring	  zorgen.	  Zo	  klagen	  heel	  wat	  kankerpatiënten	  vaak	  over	  tegenstrijdige	  

informatie	  over	  hun	  behandeling.	  Het	  gevaar	  dreigt	  wanneer	  de	  patiënt-‐
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internetgebruiker	  zelf	  de	  diagnose	  gaat	  stellen	  en	  de	  rol	  van	  de	  dokter	  

uitschakelt.	  Verder	  blijkt	  de	  informatie	  ook	  gebruikt	  te	  worden	  om	  de	  verkregen	  

informatie	  van	  de	  dokter	  te	  controleren	  en	  te	  verduidelijken	  of	  om	  op	  zoek	  te	  

gaan	  naar	  alternatieve	  behandelingen.	  Algemeen	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  de	  

patiënt	  geëvolueerd	  is	  van	  passieve	  ontvanger	  naar	  actieve	  consument	  van	  

health	  information.	  De	  huisarts	  mag	  dan	  nog	  het	  meeste	  vertrouwen	  winnen	  in	  

vergelijking	  met	  het	  internet,	  de	  drang	  naar	  informatie	  hieromtrent	  was	  nog	  

nooit	  zo	  groot	  en	  hierdoor	  lijkt	  het	  web	  een	  verleidelijke	  bron	  om	  die	  

informatiehonger	  te	  stillen.	  De	  health	  information	  seeker	  wil	  meer	  betrokken	  

worden	  wanneer	  er	  een	  beslissing	  wordt	  genomen	  voor	  de	  behandeling	  van	  een	  

ziekte.	  	  

	  

Toch	  ligt	  het	  probleem	  niet	  zozeer	  bij	  het	  internet	  en	  is	  het	  bijgevolg	  niet	  zinvol	  

om	  het	  te	  bestempelen	  als	  vijandig.	  Om	  te	  beginnen	  zou	  de	  overheid	  de	  patiënt-‐

internetgebruiker	  (meer)	  moeten	  sensibiliseren	  en	  wijzen	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  

web	  in	  zulke	  thema’s.	  Het	  internet	  als	  aanvullende	  bron	  is	  nuttig	  en	  zinvol.	  Het	  

betrekt	  de	  mensen	  meer	  bij	  de	  keuzes	  die	  voor	  hen	  worden	  gemaakt	  en	  het	  kan	  

positief	  zijn	  voor	  de	  dokter-‐patiëntrelatie.	  Als	  vervangende	  bron	  van	  medische	  

informatie	  is	  het	  gevaar	  reëel	  en	  lijken	  tussenkomsten	  vanuit	  de	  medische	  

wereld	  en	  de	  overheid	  aangewezen.	  Zo	  zou	  de	  vertrouwensrol	  van	  de	  (huis-‐)	  arts	  

meer	  in	  de	  verf	  kunnen	  worden	  gezet	  en	  zou	  de	  toevlucht	  naar	  het	  web	  voor	  

belangrijke	  medische	  kwesties	  moeten	  worden	  afgeraden.	  Verder	  is	  een	  

interventie	  uit	  de	  medische	  wereld	  ook	  opportuun.	  De	  huisarts	  zou,	  al	  dan	  niet	  

op	  vraag	  van,	  de	  patiënt	  moeten	  kunnen	  doorverwijzen	  naar	  betrouwbare	  

medische	  sites.	  Op	  deze	  manier	  komt	  het	  internet	  niet	  naast	  maar	  tussen	  de	  

dokter-‐patiëntrelatie.	  Een	  betere	  communicatie	  met	  de	  patiënt	  omtrent	  

gevonden	  informatie	  moet	  de	  (on-‐)betrouwbaarheid	  van	  de	  bronnen	  

bespreekbaar	  maken.	  Hoewel	  het	  internet	  controleren	  onbegonnen	  werk	  lijkt,	  

zou	  de	  medische	  sector	  in	  samenwerking	  met	  de	  overheden	  een	  controleorgaan	  

inzake	  zulke	  health	  sites	  kunnen	  ontwikkelen.	  Een	  keurmerk	  dat	  op	  een	  

duidelijke	  en	  verstaanbare	  manier	  de	  kwaliteit	  van	  de	  informatie	  bepaalt,	  moet	  

de	  patiënt	  beschermen	  tegen	  onbetrouwbare	  websites.	  Ten	  slotte	  kan	  ook	  het	  

onderwijs	  zijn	  steentje	  bijdragen	  door	  niet	  alleen	  te	  investeren	  in	  informatica	  
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maar	  ook	  in	  de	  computervaardigheden.	  De	  internet	  skills	  blijken	  zowel	  bij	  

jongeren	  als	  volwassenen	  onvoldoende	  te	  zijn	  ontwikkeld	  om	  een	  onderscheid	  te	  

kunnen	  maken	  tussen	  betrouwbare	  en	  onbetrouwbare	  bronnen.	  Ook	  de	  

vaardigheden	  omtrent	  het	  efficiënt,	  correct	  en	  doelmatig	  werken	  met	  

zoekmachines	  verdienen	  dus	  meer	  aandacht.	  
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