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Samenvatting 

In het huidige onderzoek wordt gekeken naar de rol van specifiek taalgebruik in arts-

patiëntcommunicatie bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn. Het blijkt dat communicatie 

van grote invloed kan zijn op voorspellers van patiëntuitkomsten. Deze kunnen op hun beurt 

effecten hebben op de ontwikkeling van aspecifieke lagerugpijn. Daarom werd in het huidige 

onderzoek middels een experiment onderzocht wat de invloed van positief en negatief 

taalgebruik was op de volgende voorspellers: verwachtingen van herstel, bewegingsangst, 

intentie tot therapietrouw en boodschap evaluatie. In een tussenproefpersoonontwerp werd 

aan 115 analoge patiënten van 40 tot 80 jaar een op taalgebruik gemanipuleerde video 

getoond waarin een consult te zien was tussen arts en patiënt. Voordat de analoge patiënten de 

video te zien kregen, werd hen een tekst voorgelegd over de situatie van de patiënt. De 

proefpersonen moesten zich hierbij inleven in de tekst om vervolgens een aantal vragen in te 

vullen over verwachtingen van herstel en bewegingsangst. Voor deze twee variabelen gold 

dus een extra binnenproefpersoonfactor. Hiernaast werd gecontroleerd op mate van inleving 

in de video. Uit de resultaten is gebleken dat voor geen van de variabelen verschil bestond wat 

betreft taalgebruik. Een significant verschil tussen voor en na het kijken van de video met 

positief taalgebruik op bewegingsangst bleek echter wel aanwezig. Minder angst werd 

vertoond na het zien van de video dan hiervoor. Geen significant verschil werd gevonden voor 

negatief taalgebruik. Daarnaast werden voor twee van de drie items van verwachtingen van 

herstel (duur van de klacht en controle over de klacht) significante verschillen gevonden 

tussen voor en na het kijken van de video. Hierbij waren de verwachtingen van herstel na het 

kijken van de video hoger dan daarvoor. Dit gold voor beide versies van taalgebruik. Meer 

inzicht in de invloed van specifieke communicatie op patiëntuitkomsten helpt de huisarts bij 

het houden van zijn consult.  

 

 

 

 

  



3 
 

Introductie 

Aanleiding 

Arts-patiëntcommunicatie is iets dat in gezondheidsonderzoeken veel aandacht krijgt. Zo 

werd door Simpson et al. (1991) een statement gemaakt met als doel aandacht te creëren 

rondom het “communicatieprobleem” binnen de medische sector. Volgens hen is effectieve 

communicatie hetgeen dat centraal staat en onmisbaar is tussen arts en patiënt (Simpson et al., 

1991). Echter zouden zowel arts als patiënt niet over de juiste capaciteiten beschikken om te 

kunnen voldoen aan deze “effectieve communicatie” (Simpson et al., 1991). Dit zou 

vervolgens negatieve gevolgen kunnen hebben voor gezondheidsuitkomsten van de patiënt.  

 Het belang van de communicatie vanuit de arts blijkt ook uit onderzoek van Vliet, 

Dulmen, Mistiaen en Bensing (2016). Hierin werd gekeken naar het placebo-effect van goede 

communicatie. Placebo-effecten worden hier omschreven als effecten die worden veroorzaakt 

door de context en dus niet zo zeer door de feitelijke medicatie (Vliet et al., 2016). Deze 

effecten zouden vergelijkbaar zijn met de welbekende “placebo-pil”. Verschillende 

mechanismen kunnen leiden tot het placebo-effect waarvan verwachtingsmanipulatie er één is 

(Bensing & Verheul, 2010). Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat het uitspreken van 

verwachtingen door de arts aan zijn patiënt bijdraagt aan het dan wel of niet beter voelen van 

de patiënt, ondanks het feit dat hierbij geen medicijnen te pas zijn gekomen. 

 Om verdere inzichten te krijgen in de effecten van specifieke communicatie, zal in het 

huidige onderzoek gekeken worden naar de invloed van positief versus negatief taalgebruik in 

arts-patiëntcommunicatie bij analoge patiënten met aspecifieke lagerugpijn op voorspellers 

van patiëntuitkomsten. De klacht aspecifieke lagerugpijn wordt hierbij als case gebruikt, 

omdat blijkt dat maar liefst 60 tot 90 procent van de westerse bevolking minstens één keer in 

zijn leven last krijgt van aspecifieke lagerugpijn (Bons et al., 2017). Communicatie is van 

belang voor deze klacht wat blijkt uit het feit dat effectieve communicatie ervoor zou kunnen 

zorgen dat men minder angst heeft om te bewegen  (Verheul, Sanders en Bensing, 2010), 

sneller verwacht beter te worden (Myers et al., 2007) en het advies van de dokter probeert op 

te volgen (Zolnierek & DiMatteo, 2009). Deze zogenaamde voorspellers van 

patiëntuitkomsten zouden vervolgens positieve effecten kunnen hebben op de ontwikkeling 

van de rugpijn en het daadwerkelijke herstel van de patiënt, ofwel de patiëntuitkomst (Bons et 

al., 2017). 

Net als bij Burgers, Beukeboom en Sparks (2012) zullen in het huidige onderzoek 

geen echte patiënten, maar analoge patiënten meegenomen worden. Dit betekent dat gezonde 
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participanten zich middels inleving, verplaatsen in een situatie van een patiënt met aspecifieke 

lagerugpijn. Deze methode werd eerder al gevalideerd door Vliet et al. (2012).  

 

Theoretisch kader 

Huidige maatstaven voor arts-patiëntcommunicatie 

Wat artsen, in dit geval huisartsen, onder andere ter beschikking hebben om hun consulten 

goed te laten lopen zijn de zogenaamde NHG-Standaarden. Deze standaarden van het 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bieden huisartsen een houvast tijdens het houden 

van een consult met hun patiënten en vormen hiermee de basis voor een huisarts-

patiëntgesprek. Zo bestaat ook een NHG-Standaard Aspecifieke Lagerugpijn (Bons et al., 

2017). Hierin wordt uitgelegd wat aspecifieke lagerugpijn precies inhoudt, welke vormen 

bestaan en op welke manieren de problemen rondom deze klacht kunnen worden voorkomen 

of verminderd (Bons et al., 2017).  

Naast de algemene procedure van het aanpakken van het probleem van de patiënt 

wordt zo nu en dan ook vermeld wát een huisarts in bepaalde situaties zou moeten 

communiceren naar zijn patiënt. In de Standaard wordt gesproken over het adviseren aan de 

patiënten in beweging te blijven en door te gaan met de dagelijkse activiteiten. Ook zouden ze 

hen moeten uitleggen dat een behandeling is gericht op het omgaan met de klachten en niet op 

het verdwijnen van de pijn (Bons et al., 2017). Ondanks het feit dat communicatie van arts tot 

patiënt van groot belang lijkt te zijn, wordt hier verder niet ingegaan op hoe de arts het beste 

hierover kan communiceren.  

 

Communicatie en framing 

Informatie kan op talloze manieren overgebracht en gecommuniceerd worden waarbij blijkt 

dat hóe je iets zegt, vaak belangrijker is dan wát je zegt (Lipp et al., 2016). Een begrip dat 

centraal en onmisbaar is wanneer het gaat over communicatie en manieren van communiceren 

is framing. Het begrip framing wordt door Entman (1993) gedefinieerd als “het selecteren van 

bepaalde aspecten van een waargenomen werkelijkheid en die aspecten vervolgens op 

dusdanige wijze laten opvallen in een communicatieve tekst om een bepaalde evaluatie en 

interpretatie hiervan te bevorderen” (Entman, 1993, p. 52). Framing kan dus worden gezien 

als het aan het licht brengen van specifieke aspecten van een onderwerp en tegelijkertijd het 

buiten beschouwing laten van andere aspecten van ditzelfde onderwerp.  

Een bekend voorbeeld van framing is attribute framing. Bij deze vorm van framing 

wordt onderscheid gemaakt tussen het beschrijven van een bepaald onderwerp door middel 
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van het noemen van ofwel louter positieve kenmerken hiervan, ofwel negatieve kenmerken 

(Levin, Schneider & Gaeth., 1998) zonder hierbij inhoudelijk tegenstrijdige informatie te 

geven. Zo heeft de uitspraak “u heeft 70% kans op verbetering” uiteindelijk dezelfde inhoud 

als “u heeft 30% kans op verslechtering”. Toch lijken deze uitspraken duidelijk verschillend, 

doordat ze in een ander frame zijn geplaatst. Wat betreft attribute framing blijkt dat positief 

geframede berichten over het algemeen hoger gewaardeerd worden dan negatief geframede 

berichten (Levin & Gaeth, 1988). Ditzelfde blijkt ook uit onderzoek naar het gebruik van 

framing in gezondheidscommunicatie (Burgers, Beukeboom & Sparks, 2012).  

Uit een drietal experimenten uitgevoerd door Wilson, Kaplan en Schneiderman (1987) 

blijkt bijvoorbeeld dat de voorkeur voor een positief frame geldt wanneer keuzes gemaakt 

moeten worden wat betreft hypothetische medische situaties. Één van de drie experimenten 

toont aan dat wanneer werd gecommuniceerd dat een kans van 80% bestaat op overlijden 

tijdens de medische interventie minder participanten bereid zijn hieraan deel te nemen dan 

wanneer een overlevingskans van 20% werd vermeld (Wilson et al., 1987). Hierbij staat het 

eerste bericht in een negatief frame en het tweede in een positief frame. Daarnaast bleek uit 

datzelfde onderzoek dat de keuze van het wel of niet ondergaan van de medische interventie 

veranderde wanneer de interventie daadwerkelijk minder gevaarlijk werd en dus de kans op 

overleven groot was. Dat wil zeggen, doordat het uiteindelijke risico kleiner was, maakte men 

een rationelere keuze die minder tot niet gebaseerd was op de berichtgeving en het gebruik 

van verschillende frames daarin (Wilson et al., 1987). 

Hieruit blijkt dus dat niet alleen een verschil bestaat in reactie op het gebruik van 

verschillende frames, maar dat dit verschil ook genuanceerd kan worden of juist helemaal 

verdwijnt wanneer sprake is van een lager risico van de uiteindelijke keuze. Dit is direct te 

linken aan wat Kahneman en Tversky (1979) beschrijven in hun prospect theory. Deze theorie 

over het nemen van keuzes in een risicovolle context neemt winst en verlies als uitgangspunt 

en stelt daarbij het begrip waarde centraal. Er wordt beweerd dat men keuzes maakt op basis 

van de waarde die men hecht aan verlies en winst en minder op basis van de uiteindelijke 

uitkomst (Kahneman & Tversky, 1979). Hieruit komt naar voren dat de waarde die aan verlies 

wordt gehecht groter is dan die aan winst (Kahneman & Tversky, 1979). 

 

Specifiek taalgebruik vanuit de arts 

Het blijkt dat het gebruik van bepaalde specifieke woorden invloed kan hebben op 

bovengenoemde framing-effecten. Hierbij gaat het om het gebruik van affirmaties en negaties 

(Burgers et al., 2012). Deze termen kunnen worden uitgelegd aan de hand van de begrippen 
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directe- en indirecte communicatie. Zo staat directe communicatie gelijk aan een affirmatie, 

bijvoorbeeld “het gaat goed”. Daarentegen staat indirecte communicatie gelijk aan een 

negatie, zoals “het gaat niet slecht”. Beide uitdrukkingen impliceren hetzelfde en hebben 

dezelfde positieve inhoud, maar de bewoording hiervan is anders.  

Buiten het feit dat deze affirmaties en negaties op hetzelfde lijken neer te komen, blijkt 

toch een verschil in betekenis te bestaan tussen de twee, en wel in sterkte (Schul, 2011). Het 

gebruik van negaties wordt gezien als minder sterk dan het gebruik van affirmaties. Wanneer 

iets bijvoorbeeld “goed” is, is het dus krachtiger dit ook daadwerkelijk te benoemen als 

“goed” en zou dit minder krachtig overkomen wanneer dit geformuleerd zou worden als “niet 

slecht” (Schul, 2011). Wanneer je daarom een boodschap op een krachtige manier wil 

overbrengen, zou een affirmatie effectiever zijn dan een negatie. 

 Een ander verschil dat bestaat tussen negaties en affirmaties is terug te vinden in wat 

Beukeboom, Finkenauer en Wigboldus (2010) introduceren in hun onderzoek als de 

zogenaamde negation bias. Deze bias verbindt het gebruik van negaties met verwachtingen en 

stereotype gedragingen van personen. Het houdt in dat mensen geneigd zijn gebruik te maken 

van negaties wanneer zij gedrag van andere mensen omschrijven dat tegen het stereotype 

gedrag van die persoon ingaat en dus inconsistent is met wat verwacht wordt van diegene 

(Beukeboom et al., 2010). Ter illustratie, wanneer een professor een domme opmerking zou 

maken, zou dit eerder aangeduid worden als “hij is niet slim”, terwijl dit bij een laagbegaafd 

persoon eerder “hij is dom” zou zijn. Dit omdat het gedrag van de docent inconsistent zou zijn 

met zijn stereotype en dat van de laagbegaafde persoon daarentegen juist consistentie zou 

laten zien.  

 Deze negation bias openbaart ook in de gezondheidscommunicatie. Wanneer 

bijvoorbeeld een arts een patiënt moet melden dat hij of zij gezond is en dit brengt als “u bent 

geheel vrij van klachten”, zou de patiënt hierbij het idee kunnen krijgen dat de arts wél in de 

veronderstelling was dat hij of zij klachten zou hebben (Burgers et al., 2012). Dit komt 

doordat het gebruik van negaties, volgens de negation bias, vaker voorkomt wanneer iets 

wordt vermeld dat tegen verwachting in is gebeurd. Bij “u bent geheel genezen” is geen 

enkele reden te denken dat een arts eigenlijk dacht dat de patiënt nog klachten zou ervaren. 

Hieruit blijkt dus nogmaals een verschil tussen affirmaties en negaties. 

Burgers et al. (2012) vonden een relatie tussen het gebruik van negaties en affirmaties 

en het frame waarin deze geplaatst zijn. Aan de hand van twee experimenten werd onderzocht 

of een verschil bestaat in het gebruik van negaties versus affirmaties en positieve versus 

negatieve framing op verschillende voorspellers van patiëntuitkomsten, zoals de waardering 
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van het bericht en de dokter, de verwachte levenskwaliteit en therapietrouw van de patiënt 

(Burgers et al., 2012). Dit laatste begrip kan daarbij gedefinieerd worden als “de mate waarin 

patiënten de aanbevelingen van hun arts opvolgen” (Zolnierek & DiMatteo, 2009, p. 827). De 

experimenten werden enerzijds uitgevoerd binnen een groep van 100 Engelse participanten en 

anderzijds binnen een groep van 115 Nederlandse participanten. Het voornaamste resultaat 

was hierbij dat negaties over het algemeen positievere effecten hadden op de voorspellers 

wanneer deze binnen een negatief frame stonden (“meerdere mensen vinden het niet 

makkelijk”). Het omgekeerde gold voor affirmaties. Die zorgden voor positievere effecten op 

de voorspellers van patiëntuitkomsten wanneer deze binnen een positief frame waren 

geplaatst (“meerdere mensen vinden het makkelijk”) (Burgers et al., 2012).  

 

Tabel 1. Het verschil tussen positief (groen)- en negatief (rood) taalgebruik 

 Affirmaties Negaties 

Positieve inhoud Goed  Niet slecht  

Negatieve inhoud Slecht  Niet goed 

 

 

Uit Burgers et al. (2012) blijkt dat een bepaalde link tussen affirmaties en negaties en het 

frame waarin deze staan, zorgt voor positievere effecten op patiëntuikomsten. Deze link 

vormt de basis van het huidige onderzoek. Zo zal onderscheid gemaakt worden tussen positief 

en negatief taalgebruik, zoals te zien in tabel 1. Hierbij kenmerkt positief taalgebruik zich niet 

per direct door een positieve inhoud, maar juist door het gebruik van positief geladen 

woorden, zoals “goed”, “makkelijk” en “bevorderen”. Negatief taalgebruik kenmerkt zich op 

zijn beurt door het gebruik van negatief geladen woorden, zoals “slecht”, “moeilijk” en 

“ongunstig”. Doordat de uiteindelijke boodschap in beide soorten taalgebruik hetzelfde blijft, 

komen er zowel negaties als affirmaties voor in de twee soorten taalgebruik. Zo zal 

bijvoorbeeld worden vermeld dat “bewegen niet slecht is” (negatief taalgebruik) of dat 

“bewegen goed is” (positief taalgebruik). De eerdere voorbeelden van taalgebruik uit Burgers 

et al. (2012) die zorgden voor positieve effecten op de gemeten patiëntuikomsten zouden in 

het huidige onderzoek vallen onder positief taalgebruik, omdat hierin de woorden “makkelijk” 

voorkomen.  
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Voorspellers van patiëntuitkomsten 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het verschil in taalgebruik en communicatie effect kan 

hebben op verschillende voorspellers van patiëntuitkomsten. Wanneer wordt gekeken naar het 

fenomeen aspecifieke lagerugpijn, bestaan de belangrijkste voorspellers uit verwachtingen 

van herstel, bewegingsangst, intentie tot therapietrouw en boodschapsevaluatie. 

 

Verwachtingen van herstel 

Uit de NHG-Standaard voor Aspecifieke Lagerugpijn blijkt dat een belangrijk onderdeel van 

de ontwikkeling van beginnende lagerugpijn naar chronische lagerugpijn bestaat uit de 

inschatting van de patiënt zelf of van de zorgverlener over het aanwezig blijven van de 

rugpijn (Bons et al., 2017. De verwachtingen van herstel spelen dus een belangrijke rol wat 

betreft de verbetering of verslechtering van rugklachten. Dit wordt bevestigd door Myers et al. 

(2007). Zij vonden een relatie tussen het hebben van hogere verwachtingen van herstel en 

daadwerkelijke functionele vooruitgang (Myers et al., 2007). Daarnaast bleek uit onderzoek 

van Verheul et al. (2010) dat een warme en empathische communicatiestijl gecombineerd met 

het geven van zekere en positieve verwachtingen ertoe leidde dat patiënten verwachten dat 

hun pijn sneller over gaat, ze meer controle over hun pijn hebben en ze meer vertrouwen in 

hun behandeling hebben. Bovendien bleek dat de kwaliteit van leven (verwachtingen van 

herstel) lager werd geschat door patiënten wanneer dokters negaties in plaats van affirmaties 

gebruikten in positief geframede berichten (Burgers et al., 2012).  

 

Bewegingsangst 

Uit onderzoek waaraan ruim 1500 participanten deelnamen, bleek dat een hoge mate van 

bewegingsangst gepaard gaat met het daadwerkelijk hebben van lagerugpijn (Picavet, 

Vlaeyen & Schouten, 2002). Hiernaast wordt in de Standaard vermeld dat blijven bewegen 

bevorderlijk is voor mensen met aspecifieke lagerugpijn (Bons et al., 2017). Bewegingsangst, 

ook wel kinesiofobie, wordt veroorzaakt doordat men zich niet durft te bewegen en dus 

beweging vermijdt (Goubert, Crombez, Vlaeyen & Houdenhove, 2000). Dit excessieve 

vermijden kan vervolgens ernstige klachten met zich meebrengen, waaronder een chronisch 

pijnprobleem (Goubert et al., 2000). Uit onderzoek van Verheul et al. (2010) bleek, net als 

voor verwachtingen van herstel, dat een warme en empathische communicatiestijl in 

combinatie met het suggereren van een positieve en zekere uitkomst ook leidde tot een 

significante afname van angst bij de patiënt. Een dergelijke bevinding werd eerder gedaan 

door Fogarty, Curbow, Wingard, McDonnell en Somerfield (1999). Zij vonden dat 
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meelevendheid vanuit de arts leidde tot significant minder angst bij de proefpersonen ten 

opzichte van de “gewone” arts (Fogarty et al., 1999). 

 

Intentie tot therapietrouw 

In de Standaard wordt meerdere keren gesproken over het adviseren van het volgen van een 

therapie aan mensen met aspecifieke lagerugpijn (Bons et al., 2017). Uit onderzoek naar de 

effectiviteit van diverse therapieën bij mensen met aspecifieke lagerugpijn bleek dat de 

intensiteit van de rugpijn afnam naar mate men meer behandelingen en therapieën onderging 

(Bons et al., 2017). Uit een meta-analyse van in totaal 127 verschillende onderzoeken bleek 

bovendien dat dokter-patiëntcommunicatie significant positief correleert met de mate van 

therapietrouw van de patiënt. Dit wil zeggen dat een 19% hoger risico is op niet-therapietrouw 

zijn wanneer artsen slecht en gebrekkig communiceren richting hun patiënten in vergelijking 

met wanneer artsen goed communiceren richting patiënten (Zolnierek & DiMatteo, 2009). 

Wat betreft specifiek taalgebruik, blijkt dat binnen een positief frame het gebruik van 

affirmaties zorgt voor hogere intentie tot therapietrouw, terwijl dit binnen een negatief frame 

juist geldt voor het gebruik van negaties (Burgers et al., 2012).  

 

Boodschap evaluatie 

Onder boodschap evaluatie kan worden verstaan: de mate waarin men een gegeven bericht 

informatief, begrijpelijk, duidelijk en hoopgevend vindt (Burgers et al., 2012). Een patiënt die 

advies krijgt van zijn arts over het uitvoeren van een therapie zou deze mogelijk niet kunnen 

begrijpen. Volgens het gedragsmodel van Fishbein en Yzer (2003) zou deze zogenaamde 

situationele omstandigheid belemmerend kunnen zijn voor het uit te voeren gedrag, de 

therapie. Dit lijkt bevestigd te worden door Burgers et al. (2012). Zij vonden significante, 

indirecte effecten van de boodschap evaluatie op de intentie tot therapietrouw. Dit betekent 

dat de interactie van framing en taalgebruik (affirmatie versus negatie) via de boodschap 

evaluatie een indirecte invloed heeft op intentie tot therapietrouw. Daarnaast vonden zij een 

zekere relatie tussen positieve frames, taalgebruik en de boodschap evaluatie. In deze frames 

werd namelijk de boodschap evaluatie negatiever wanneer er negaties werden gebruikt ten 

opzichte van wanneer er affirmaties werden gebruikt (Burgers et al., 2012). Dergelijke werden 

voor negatieve frames niet gevonden. 
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Onderzoeksvragen 

Uit de literatuur blijkt dus dat niet alleen het belang van arts-patiëntcommunicatie steeds meer 

erkend wordt (Vliet et al., 2016) voor bijvoorbeeld patiënten met aspecifieke lagerugpijn, 

maar is ook het probleem rondom de klacht zelf enorm groot (Bons et al., 2017). Zo kan arts-

patiëntcommunicatie invloed hebben op de verwachtingen van herstel van de patiënt (Myers 

et al., 2007) en kan het zorgen voor vermindering van angst bij de patiënt (Verheul et al., 

2010). Bovendien hangt communicatie sterk samen met intentie tot therapietrouw van een 

patiënt (Zolnierek & Dimatteo, 2009) en kan boodschap evaluatie hierop indirecte invloeden 

hebben (Burgers et al., 2012). Al deze zaken zijn vervolgens belangrijk wat betreft de 

ontwikkeling van de klacht rondom aspecifieke lagerugpijn (Bons et al., 2017). Hieruit volgt 

daarom de volgende hoofdvraag: 

 

Wat is de invloed van positief vs. negatief taalgebruik in arts-patiëntcommunicatie bij analoge 

patiënten met aspecifieke lagerugpijn op voorspellers van patiëntuitkomsten? 

 

De hoofdvraag wordt hierbij opgesplitst in de verschillende voorspellers van 

patiëntuitkomsten, namelijk: 

1. Verwachtingen van herstel 

2. Bewegingsangst 

3. Intentie tot therapietrouw 

4. Boodschap evaluatie   
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Methode 

Materiaal 

Het materiaal van het huidige onderzoek bestond uit twee video’s waarin een huisartsconsult 

te zien was tussen een vrouwelijke huisarts en haar patiënte. De video’s waren gemaakt in 

samenwerking met het Radboud UMC ziekenhuis in Nijmegen waarbij geacteerd werd aan de 

hand van twee vaststaande scripts (zie bijlage 1 en 2). Deze waren gebaseerd op een echt 

consult, bestaande uit een anamnese, diagnose en behandeladvies (Bons et al., 2017). In de 

anamnese werd de patiënt bevraagd over zijn of haar voorgeschiedenis wat betreft de 

rugklachten. Vervolgens werd in de diagnose vastgesteld dat de patiënt aspecifieke 

lagerugpijn had. Aansluitend werd de patiënt voorlichting en advies meegegeven over het 

omgaan met de klacht. De video’s waren gemanipuleerd op taalgebruik. In de ene video was 

sprake van positief taalgebruik vanuit de arts en in de andere video van negatief taalgebruik. 

Positief taalgebruik kenmerkt zich door het gebruik van positief geladen woorden, zoals 

“goed” en “makkelijk”. In positief taalgebruik kunnen zowel affirmaties (het gaat goed) als 

negaties (het gaat niet goed) voorkomen. Voorbeelden van negatief geladen woorden binnen 

negatief taalgebruik zijn “slecht” en “moeilijk”. Ook hierin kwamen affirmaties (het is 

moeilijk) en negaties (het is niet moeilijk) voor. Zie tabel 2 voor een voorbeeld dat bestaat uit 

een deel van het gebruikte script. De boodschap die de arts in de video’s overbracht aan de 

patiënt was in beide versies hetzelfde, evenals de acteurs, de setting van de video-opname en 

het begin van de video (anamnese). Tijdens de diagnose en het behandeladvies werden de 

video’s gemanipuleerd op taalgebruik vanuit de arts. De video’s met positief en negatief 

taalgebruik duurden in totaal respectievelijk 6:32 en 6:27 minuten.  

 

Tabel 2. Voorbeeld van positief (groen) en negatief (rood) taalgebruik zoals gebruikt in het huidige 

onderzoek. 

Positief taalgebruik Negatief taalgebruik 

Ja ik weet dat het niet makkelijk is. Maar het is 

juist goed voor u om te bewegen. Beweging 

bevordert het herstel, en rust kan er juist voor 

zorgen dat u stijf wordt, waardoor de 

rugklachten erger kunnen worden.  

Ja ook al is dat moeilijk, het is niet slecht om te 

bewegen. Rusten kan juist ongunstig zijn voor 

het herstel en daardoor kunt u stijf worden en 

juist meer rugklachten krijgen. 

 

Opmerking: de negaties zijn onderstreept en de affirmaties cursief. Wat betreft negaties ging het alleen om syntactische 

ontkenningen. 
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Instrumentatie 

De voorspellers van patiëntuitkomsten waarop werd getoetst, bestonden uit verwachtingen 

van herstel, bewegingsangst, intentie tot therapietrouw en de evaluatie van het script,ook wel 

boodschapsevaluatie. Bovendien werd getoetst op de mate van inleving in de video. Deze 

variabele werd meegenomen als controlevariabele (zie figuur 1). Voor de exacte vragen die 

werden gehanteerd in het huidige onderzoek, zie bijlage 3 en 4. 

 De verwachtingen van het herstel gingen over de mate waarin de patiënt dacht dat hij 

of zij fysiek beter werd. Dit werd gemeten aan de hand van drie items op een tienpunts 

Likertschaal, net als Verheul et al. (2010). De vragen die werden gebruikt waren afkomstig 

van Broadbent et al. (2006) en voorbeelden daarvan waren “Hoe lang denkt u dat de rugpijn 

aan zal houden” (1= voor korte tijd; 10= voor altijd) (omgepoold) en “Hoeveel controle denkt 

u te hebben over de klachten” (1= helemaal geen controle; 10= volledige controle). Hierbij 

hoorde een hoge score bij hoge  verwachtingen van herstel. In tegenstelling tot adequate 

betrouwbaarheid van verwachtingen van herstel na het kijken van de video (α= .74), was de 

betrouwbaarheid van verwachtingen van herstel voor het kijken van video erg laag (α= .43). 

Het verwijderen van een item zorgde niet voor verhoging van de betrouwbaarheid. Om deze 

rede werden de drie items van verwachtingen van herstel, zowel voor als na het kijken van de 

video, apart geanalyseerd.  

Bewegingsangst werd gedefinieerd als “vrees voor beweging of letsel” (Goubert et al., 

2000) en geoperationaliseerd aan de hand van zeven items op een vierpunts Likertschaal, 

overgenomen van de Tampa Schaal voor Kinesiofobie (Miller, Kori & Todd, 1991; Vlaeyen 

et al., 1995) en aangepast aan analoge patiënten. Voorbeelden van vragen die werden gesteld 

om bewegingsangst te meten waren “Als ik de patiënt was, dan zou ik… bang zijn letsel op te 

lopen als ik bleef bewegen”, “erover nadenken om meer te bewegen” (omgepoold) en “geen 

lichaamsoefeningen moeten doen”. Hierbij gold voor alle vragen 1= helemaal niet en 4= 

helemaal wel, waarbij een hoge score correspondeerde met een hoge mate van 

bewegingsangst. Omdat de betrouwbaarheid voor bewegingsangst zowel voor het kijken van 

de video (α= .48) als na het kijken van de video (α= .59) laag was, werd voor deze variabele 

gekozen voor het gebruik van de sumscore. Bovendien werd het gebruik van deze totaalscore 

voor de interpretatie van de Tampa Schaal voor Kinesiofobie al voorgeschreven (Miller, Kori 

& Todd, 1991; Vlaeyen et al., 1995). De minimum en maximum waarde voor bewegingsangst 

waren in dit geval 7 en 28. 

De intentie tot therapietrouw refereerde naar de mate waarin de patiënt het advies van 

de arts op wilde volgen. Dit werd geoperationaliseerd aan de hand van vier items op een 
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zevenpunts Likertschaal, waarvan drie vertaald en overgenomen van Burgers et al. (2012) en 

één extra toegevoegd item afkomstig van McHorney et al. (2009). Voorbeelden van vragen 

waren “Ik vind het advies van de arts een goed idee” en “Ik zou proberen het advies op te 

volgen”, waarbij voor alle vragen gold 1= helemaal mee oneens en 7= helemaal mee eens. 

Een hoge eindscore ging ook hierbij samen met een hoge intentie tot therapietrouw. De 

betrouwbaarheid voor intentie tot therapietrouw was goed (α= .92). 

Boodschap evaluatie betrof de mate waarin men de gegeven boodschap informatief, 

begrijpelijk, duidelijk en hoopgevend vond (Burgers et al., 2012). Ook de vijf items die 

gebruikt werden om de boodschapsevaluatie te meten, waren gebaseerd op Burgers et al. 

(2012). Hiervan werden vier items vertaald en overgenomen. Daarnaast werd één item toe 

gevoegd aan het huidige onderzoek. Voorbeelden van gebruikte items waren “Het consult dat 

ik zojuist gezien heb was… informatief”, “duidelijk” en “realistisch”. Voor alle stellingen 

gold een zevenpunts Likertschaal (1= helemaal mee oneens en 7= helemaal mee eens) en 

concordeerde een hoge uitkomst met een positieve boodschap evaluatie. De betrouwbaarheid 

voor boodschap evaluatie was adequaat (α= .79). 

De controlevariabele, inleving in de video, omvatte de mate waarin men zich in kon 

leven in de getoonde video. Deze werd gemeten aan de hand van vijftien items op een 

zevenpunts Likerschaal van de Video Engagement Scale (VES) vertaald en overgenomen van 

Visser et al. (2016) en aangepast aan de analoge patiënt. Dat wil zeggen dat de patiënt de 

hoofdpersoon was in de video, omdat de proefpersonen zich hierin moesten inleven. 

Voorbeelden van vragen over de mate van inleving waren “Tijdens de video was ik volkomen 

geconcentreerd op de video” en “Ik kon me goed verplaatsen in de patiënt in de video”. Ook 

hierbij gold 1= helemaal mee oneens en 7= helemaal mee eens en kwam een hoge score 

bovendien overeen met een hoge mate van inleving in de video. De betrouwbaarheid voor 

inleving in de video was goed (α= .92). 
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Figuur 1. Analysemodel: de relatie tussen de te onderzoeken  

variabelen (meetniveau). 

 

 

 

 

 

 

   Onafhankelijke variabele     Afhankelijke variabelen 

 

Proefpersonen 

Vanwege het feit dat de meeste gevallen van lagerugpijn voorkwamen binnen de 

leeftijdscategorie van 40 tot 80 jaar (Bons et al., 2017), werd gekozen op basis hiervan 

proefpersonen te includeren of te excluderen in het huidige onderzoek. Van het totaal aantal 

deelnemers aan het huidige onderzoek van 115 personen hadden de jongste en de oudste 

participant een leeftijd van respectievelijk 40 en 80 jaar. De proefpersonen hadden een 

gemiddelde leeftijd van 56.33 jaar (SD = 7.59). In totaal namen 55 vrouwen en 60 mannen 

deel aan het onderzoek en zagen 58 participanten de video met positief taalgebruik en 57 

participanten die met negatief taalgebruik. De meeste proefpersonen, namelijk 34%, gaven 

aan over hoger beroepsonderwijs als opleidingsniveau te beschikken, gevolgd door 

middelbaar onderwijs (27%) en lager beroepsonderwijs (23%). Van het totaal aantal 

proefpersonen hadden 97 op het moment van het invullen van het onderzoek een baan (zowel 

vrijwillig als betaald) en 18 personen niet. Daarnaast was het overgrote deel van de 

proefpersonen samenwonend of getrouwd (88%). Uit een drietal χ2-toetsen bleek geen 

significant verschil tussen de versies van de video gebaseerd op geslacht (χ2 (1) = .22, p = 

.638), opleidingsniveau (χ2 (3) = .27, p = .996) en het hebben van werk (χ2 (1) = .22, p = 

.636). Ook uit de onafhankelijke t-toets van leeftijd op versie van de video bleek geen 

significant verschil (t (113) = 1.08, p=.283). 

Taalgebruik: 
positief/negatief 

(Nominaal)

Intentie tot therapietrouw

(Interval)

Bewegingsangst

(Interval)

Verwachting van herstel

(Interval)

Boodschap evaluatie

(Interval)

Controlevariabele: Video 
Engagement Scale 

(Interval) 
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 De meeste participanten gaven aan vaker dan drie keer per week lichamelijk actief te 

zijn (42%) en op dit moment geen last te hebben van rugpijn (79%). Het grootste deel gaf 

echter wel aan in het verleden soms last te hebben gehad van rugpijn, namelijk 57 personen. 

Anderen gaven aan regelmatig (23%), vaak (10%) of nooit (18%) last te hebben gehad van 

rugpijn. Van de 97 personen die aangaven wel eens rugpijn te hebben gehad, hield dit bij de 

meerderheid korter dan 6 weken aan (77%). Meer dan de helft van de proefpersonen (55%) 

gaf aan naar de huisarts te zijn gegaan voor zijn of haar klachten, waarvan men over het 

algemeen vond dat de huisarts hen bij hun klachten hielp (4,78 op schaal van 1 tot 7). Uit een 

χ2-toets bleek geen significant verschil tussen de versies van de video gebaseerd op eerdere 

ervaring met rugklachten (χ2 (3) = 4.99, p = .172).  

 Uit een onafhankelijke t-toets van verwachtingen van herstel (T0) op versie van de 

video bleek geen significant verschil te bestaan voor duur van de klacht (t (113) = .49, 

p=.629), controle over de klacht (t (113) = 1.18, p=.243) en effectiviteit van de behandeling (t 

(112) = .07, p=.944). Uit de onafhankelijke t-toets van bewegingsangst (T0) op versie van de 

video bleek echter wel een significant verschil aanwezig (t (111) = 2.09, p= .039). Hierbij 

ervoeren de proefpersonen van de versie met positief taalgebruik (M = 16.70, SD = 3.84) meer 

bewegingsangst dan de proefpersonen van de versie met negatief taalgebruik (M =15.39, SD = 

2.74). 

 Zoals eerder vermeld, betrof het huidige onderzoek een experiment waarin geen echte, 

maar analoge patiënten deelnamen. Dit betekent dat van gezonde participanten werd gevraagd 

zich via de video in te leven in een patiënt die kampte met problemen rondom aspecifieke 

lagerugpijn. Uit een meta-analyse naar de validiteit van het gebruik van de analoge patiënt in 

video-vignette onderzoeken bleek namelijk dat deze patiënten representatief zijn voor de 

klinische patiënt wat betreft het ervaren van emoties (Vliet et al., 2012) en mag deze methode 

dus als valide gezien worden. 

 

Onderzoeksontwerp 

Het onderzoek betrof een tussenproefpersoonontwerp met twee groepen. Ieder proefpersoon 

werd aan één niveau van de onafhankelijke variabele blootgesteld, namelijk óf aan de versie 

met positief taalgebruik, óf aan de versie met negatief taalgebruik. Daarnaast werden de 

vragen over verwachtingen van herstel en bewegingsangst zowel vóór als na het tonen van de 

video bevraagd, waardoor er in dat specifieke geval sprake was van een voor- en nameting en 

dus van een binnenproefpersoonfactor. Er werd geen gebruik gemaakt van een controlegroep.  

 



16 
 

Procedure 

De individuele afname van het onderzoek begon met een korte mondelinge uitleg. In deze 

korte uitleg werd niet vermeld dat het onderzoek ging om de invloed van positief en negatief 

taalgebruik, maar over arts-patiëntcommunicatie in het algemeen. Na de korte uitleg werd het 

eerste deel van de vragenlijst uitgedeeld. Na het lezen van de korte introductietekst die hierop 

vermeld stond, moesten de deelnemers de toestemmingsverklaring voor deelname aan het 

onderzoek doorlezen en ondertekenen (zie bijlage 5). Vervolgens werd gestart met het eerste 

deel van de vragenlijst dat bestond uit algemene vragen over demografische gegevens. Hierna 

werd de proefpersonen een korte tekst voorgelegd. In deze tekst werd een situatie geschetst 

van een patiënt die last had van rugklachten. Hierbij werd de proefpersonen gevraagd zich in 

te leven in de patiënt uit de beschreven situatie om vervolgens de vragen over intentie tot 

therapietrouw en bewegingsangst in te vullen. Nadat de proefpersonen hiermee klaar waren, 

werd het eerste deel van de vragenlijst ingenomen en werd de video getoond. Na het bekijken 

van de video werd het tweede deel van de vragenlijst uitgedeeld en konden de proefpersonen 

deze invullen. Hierin werden vragen gesteld over de gemeten voorspellers van 

patiëntuitkomsten. De gehele afname van het onderzoek duurde ongeveer 20 tot 30 minuten 

per proefpersoon en vond plaats in een rustige omgeving, zodat de proefpersoon met zekere 

mate van concentratie kon kijken naar de video en de vragen kon beantwoorden. De 

onderzoeker was tijdens de gehele afname aanwezig bij de proefpersonen om het proces van 

afname te controleren. Na afname van het onderzoek konden de proefpersonen vragen stellen 

over het doel van het onderzoek. 

 

Statistische toetsing 

Om antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen, werd per afhankelijke variabele een 

onafhankelijke t-toets gebruikt. Hiernaast werd ook voor de controle variabele (inleving in de 

video) een onafhankelijke t-toets uitgevoerd. Voor verwachtingen van herstel en 

bewegingsangst werd bovendien nog een afhankelijke t-toetsen uitgevoerd, om te kijken naar 

het verschil in uitkomst van deze variabelen voor en na het kijken van de video. Wat betreft 

verwachtingen van herstel, werden zowel de onafhankelijke t-toets als de afhankelijke t-toets 

uitgevoerd per item. Bovendien werden een aantal correlaties uitgevoerd (zowel Spearman als 

Pearson) om te kijken of verbanden tussen bevraagde demografische gegevens en de gemeten 

variabelen aanwezig waren. 
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Resultaten 

Voor het analyseren van de resultaten werd gecontroleerd op outliers door voor iedere 

variabele een boxplot te maken. Er werden geen outliers gevonden. 

 

Tabel 3. De gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) van de drie items van verwachtingen van 

herstel (duur van de klacht, controle over de klacht en effectiviteit van behandeling), bewegingsangst, 

intentie tot therapietrouw, boodschapsevaluatie en mate van inleving voor (T0) en/of na (T1) het 

kijken van de video wat betreft positief en negatief taalgebruik. 

 Positief Taalgebruik Negatief Taalgebruik 

 T0 T1 T0 T1 

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Verwachtingen van herstel 

(duur van de klacht)* 

6.29 (2.37) 

n = 58 

7.41 (2.33) 

n = 58 

6.49 (1.99) 

n = 57 

7.51 (1.58) 

n = 57 

Verwachtingen van herstel 

(controle over de klacht) 

5.21 (2.08) 

n = 58 

6.19 (2.35) 

n = 58 

4.75 (2.06) 

n = 57 

5.88 (2.20) 

n = 57 

Verwachtingen van herstel 

(effectiviteit van behandeling) 

6.26 (2.13) 

n = 58 

6.72 (2.30) 

n = 58 

6.23 (1.87) 

n = 57 

6.88 (2.07) 

n = 57** 

Bewegingsangst 16.70 (3.84) 

n = 56 

15.16 (4.08) 

n = 57*** 

15.45 (2.75) 

n = 55 

15.25 (3.40) 

n = 55 

Intentie tot therapietrouw  5.74 (1.60) 

n = 58 

 5.97 (0.94) 

n = 57 

Boodschap evaluatie  5.63 (1.22) 

n = 58 

 5.74 (0.92) 

n = 57 

Mate van inleving in de video  4.12 (1.20) 

n = 58 

 4.33 (1.26) 

n = 57 

Opmerking: voor verwachtingen van herstel werd een tienpuntsschaal gebruikt en voor bewegingsangst gold een minimum 

en maximum waarde van 7 en 28. Voor de overige variabelen gold een zevenpuntsschaal.  

* Deze vraag werd omgepoold en moet als volgt geïnterpreteerd worden: hoe hoger de uitkomst, hoe korter men dacht dat 

de klacht zou duren. ** De waarden uit de tabel zijn afkomstig van de onafhankelijke t-toets. Één proefpersoon werd niet 

meegenomen in de afhankelijke t-toets wegens het oningevuld laten van een vraag. De waarden voor deze toets wijken dus af 

van de waarden in de tabel (M =6.84, SD =2.07, n = 56) *** De waarden uit de tabel zijn afkomstig van de onafhankelijke t 

toets. Één proefpersoon werd niet meegenomen in de afhankelijke t-toets wegens het oningevuld laten van een vraag. De 

waarden voor deze toets wijken dus af van de waarden in de tabel (M =14.93, SD =3.73, n = 56). 

 

Positief versus negatief taalgebruik 

Uit een onafhankelijke t-toets van taalgebruik op het eerste item van verwachtingen van 

herstel (duur van de klacht) bleek geen significant verschil te bestaan tussen positief en 

negatief taalgebruik (t (100.47) = .26, p = .799). Hierbij moet vermeld worden dat voor dit 

item niet aan de assumptie van gelijke varianties werd voldaan (p = .001). Wat betreft 
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verwachtingen van herstel, bleek ook geen significant verschil te bestaan tussen positief en 

negatief taalgebruik voor de items over controle over de klacht (t (113) = .74, p = .464) en de 

effectiviteit van de behandeling (t (113) = .38, p = .709). Hiernaast bleek evenmin een 

significant verschil voor te komen tussen positief en negatief taalgebruik wat betreft 

bewegingsangst (t (110) = .14, p = .892). Bovendien resulteerden geen significante verschillen 

tussen positief en negatief taalgebruik op intentie tot therapietrouw (t (92.47) = .97, p = .336). 

Ook hierbij moet vermeld worden dat niet aan de assumptie van gelijke varianties werd 

voldaan (p = .003). Uit de onafhankelijke t-toets van taalgebruik op boodschap evaluatie 

bleek wederom geen significant verschil aanwezig tussen positief en negatief taalgebruik (t 

(105.60) = .54, p =.588). De assumpties van gelijke varianties werd ook voor boodschap 

evaluatie niet voldaan (p = .032). Daarnaast bleek ook voor de controlevariabele, de mate van 

inleving in de video, geen significant verschil tussen positief en negatief taalgebruik te 

bestaan (t (113) = .93, p = .352).  

 

Voor versus na het kijken van de video 

Uit een afhankelijke t-toets voor het eerste item van verwachtingen van herstel (duur van de 

klacht) bleek een significant verschil aanwezig te zijn tussen voor en na het kijken van de 

video. Dit gold voor zowel de versie met positief taalgebruik  (t (57) = 2.90, p = .005) als die 

met negatief taalgebruik (t (56) = 3.80, p = <.001). Wat betreft positief taalgebruik, 

verwachtten de participanten dat hun klacht korter aan zou houden na het zien van de video 

(M = 7.41, SD = 2.33) dan voor het zien van de video (M = 6.29, SD = 2.37). Hetzelfde gold 

voor negatief taalgebruik, waarbij de duur van de klacht ook korter werd verwacht na het zien 

van de video (M = 7.51, SD = 1.58) ten opzichte van voor het zien van de video (M = 6.49, SD 

= 1.99). Wat betreft het item van verwachtingen van herstel dat ging over de controle over de 

klacht bleken ook significante verschillen te bestaan tussen voor en na het kijken van de 

video. Ook dit gold voor zowel de versie met positief taalgebruik (t (57) = 2.54, p = .014) als 

die met negatief taalgebruik (t (56) = 3.25, p = .002). De participanten verwachtten meer 

controle over de klacht te hebben na het zien van de video met positief taalgebruik (M = 6.19 , 

SD = 2.35) dan voor het zien van deze video (M = 5.21, SD = 2.08). Ook voor de versie met 

negatief taalgebruik was de verwachte controle over de klacht hoger na het zien van de video 

(M = 5.88, SD = 2.20) dan voor het zien van de video (M = 4.75, SD = 2.06). Wat betreft het 

laatste item van verwachtingen van herstel (effectiviteit van behandeling) werden echter geen 

significante verschillen gevonden tussen voor en na het kijken van de video. Dit gold voor 

zowel de versie met positief taalgebruik (t (57) = 1.23, p = .225) als de versie met negatief 



19 
 

taalgebruik (t (55) = 1.98, p = .053). Uit de afhankelijke t-toets voor bewegingsangst bleek 

een significant verschil te bestaan tussen voor en na het kijken van de video met positief 

taalgebruik (t (55) = 2.75, p = .008). De bewegingsangst was hierbij na het kijken van de 

video (M = 14.93, SD = 3.73) lager dan voor het kijken van de video (M = 16.70, SD = 3.84). 

Significante verschillen tussen voor het na het kijken van de video op bewegingsangst bleken 

echter niet aanwezig voor de versie met negatief taalgebruik (t (54) = .50, p = .620). De 

beschrijvende statistieken van de variabelen zijn weergegeven in tabel 3. 

 

Correlaties 

Uit een correlatie voor de leeftijd van de proefpersoon en de intentie tot therapietrouw bleek 

een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .19, p = .040). Naarmate proefpersonen 

ouder waren, bleken zij hogere intentie tot therapietrouw te hebben. Hiernaast bleek uit een 

correlatie voor leeftijd van de proefpersonen en boodschap evaluatie wederom een significant, 

positief verband aanwezig (r (115) = .22, p = .016). Naarmate proefpersonen ouder waren, 

bleken zij de boodschap positiever te evalueren. Uit een andere correlatie, en wel die voor 

leeftijd van de proefpersonen en inleving in de video resulteerde ook een significant, positief 

verband (r (115) = .27, p = .004). Naarmate proefpersonen ouder waren, bleken zij zich beter 

in te kunnen leven in de video. Wat betreft de correlatie voor mate van eerdere hulp van de 

huisarts (hulp huisarts) en verwachtingen van herstel (controle over de klacht) bleek ook een 

significant, positief verband te bestaan (r (55) = .34, p = .010). Naarmate participanten meer 

door hun huisarts werden geholpen bij hun klachten, bleken zij meer controle over hun klacht 

te verwachten. Uit een correlatie voor het hebben van werk (werkzaam) en inleving in de 

video bleek eveneens een significant, positief verband te bestaan (rs (115) = .30, p = .001). 

Naarmate proefpersonen aangaven geen werk te hebben, bleken zij zich beter in te kunnen 

leven in de video. Daarnaast resulteerde uit een correlatie voor eerdere ervaring met 

rugklachten (verleden last van rugpijn) en inleving in de video ook een significant, positief 

verband (rs (115) = .21, p = .027). Naarmate proefpersonen aangaven in het verleden vaker 

last te hebben gehad van rugpijn, bleken zij zich meer in te kunnen leven in de video. Uit een 

correlatie voor het eerder bezoeken van een huisarts (huisarts bezocht) en inleving in de video 

bleek een significant, negatief verband te bestaan (rs (98) = -.24, p = .020). Naarmate 

proefpersonen aangaven een huisarts te hebben bezocht voor hun klachten, bleken zij zich 

meer in te kunnen leven in de video. Deze correlaties zijn, evenals de niet-significante 

correlaties, weergegeven in tabel 4 en 5 (zie bijlage 6).   
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Conclusie en discussie 

Conclusie 

In het huidige onderzoek is middels een experiment gekeken naar de invloed van positief en 

negatief taalgebruik in arts-patiëntcommunicatie bij analoge patiënten met aspecifieke 

lagerugpijn op voorspellers van patiëntuitkomsten. Uit de resultaten is gebleken dat geen 

significant verschil blijkt te bestaan wat betreft het gebruik van positief en negatief 

taalgebruik voor verwachtingen van herstel, bewegingsangst, intentie tot therapietrouw en 

boodschapsevaluatie na de video. Op bewegingsangst werden echter wel significante 

verschillen gevonden tussen voor en na het kijken van de video met positief taalgebruik. 

Participanten ervoeren minder angst om te bewegen na het zien van de video dan voor het 

zien van de video. Dit verschil bestond niet voor de versie met negatief taalgebruik. Hiernaast 

werden voor twee items van verwachtingen van herstel (duur van de klacht en controle over 

de klacht) significante verschillen gevonden in voor het na het kijken van de video. Dit bleek 

voor zowel de versie met positief taalgebruik als de versie met negatief taalgebruik. De 

proefpersonen verwachtten dat de klacht minder lang aan zou houden en verwachtten 

bovendien meer controle over de klacht na het kijken van de video dan voor het kijken van de 

video. Significante verschillen tussen voor en na het kijken van de video bleken voor het 

derde item van verwachtingen van herstel (effectiviteit van behandeling) niet aanwezig.  

 

Discussie 

Mogelijke verklaringen voor de gevonden resultaten 

Eerder vonden Burgers et al. (2012) positieve effecten van positief taalgebruik (affirmatie in 

positief frame of negatie in negatief frame) op onder andere intentie tot therapietrouw, 

boodschap evaluatie en verwachte levenskwaliteit (verwachtingen van herstel). 

Desalniettemin, resulteerde geen significante invloed van (positief) taalgebruik op deze 

variabelen in het huidige onderzoek.  

Een mogelijke verklaring voor deze verschillen in uitkomsten zou kunnen zitten in de 

achtergrond van beide onderzoeken en de ernst van het gegeven bericht. In het huidige 

onderzoek werd advies gegeven vanuit de arts aan een patiënt die kampte met problemen 

rondom aspecifieke lagerugpijn. In het onderzoek van Burgers et al. (2012) stond het geven 

van slecht nieuws centraal en werd aan analoge patiënten gecommuniceerd dat zij 

gediagnostiseerd waren op een bepaalde ziekte. Het ontvangen van slecht nieuws kan op zich 

al zorgen voor stress, angst en een shock bij de patiënt (Fallowfield & Jenkins, 2004). 
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Hierdoor zou de boodschap van Burgers et al. (2012) eventueel meer impact kunnen hebben 

dan een “normale” boodschap, waardoor in het geval van Burgers et al. (2012) meer waarde 

werd gehecht vanuit de patiënt aan de communicatie van de boodschap. 

Bovendien zouden de zogenaamde “achtergrondvariabelen” van de patiënten in beide 

onderzoeken kunnen verschillen (Ong, De Haes, Hoos & Lammes, 1995). Zo heeft de patiënt 

die in Burgers et al. (2012) centraal staat een andere aandoening dan de patiënt van het 

huidige onderzoek. Dit zou kunnen zorgen voor uiteenlopende communicatiebehoeften van de 

patiënten (Ong et al., 1995) waardoor zij dus bij voorbaat al verschillende voorkeuren voor 

taalgebruik zouden kunnen hebben. Dit zou op zijn beurt kunnen leiden tot verschillende 

uitkomsten van taalgebruik in beide onderzoeken. 

Hiernaast bleek uit onderzoek van Burgers et al. (2012) een zeker verschil te bestaan 

tussen de gebruikte onderzoeksmethoden. Zo hanteerde zij enerzijds een script en anderzijds 

een video die beiden gemanipuleerd waren op taalgebruik. Hieruit bleken verschillen in 

uitkomsten aanwezig. Zekere effecten van taalgebruik op bijvoorbeeld de verwachtingen van 

herstel werden alleen gevonden in het experiment met het script en bleven afwezig in het 

experiment met de video (Burgers et al., 2012).  

Een vergelijkbaar verschil werd ook gevonden door Verheul et al. (2010). Net als in 

Burgers et al. (2012) bestond ook het experiment van Verheul et al. (2010) uit twee 

onderdelen. Participanten namen in dit onderzoek eerst deel aan een gescript consult en zagen 

vervolgens een video-opname van datzelfde consult. Hierbij bleek dat gevonden positieve 

effecten van een bepaalde communicatiestijl op onder andere verwachtingen van herstel en 

angst van de patiënt groter waren na het deelnemen aan het gescripte consult dan na het zien 

van de video (Verheul et al., 2010). Deze verschillen in onderzoeksmethoden zouden een 

mogelijke verklaring kunnen zijn voor het uitblijven van significante resultaten van het 

huidige onderzoek.  

Wat betreft bewegingsangst bleek in de voor en nameting van de video met positief 

taalgebruik een significant verschil aanwezig. De angst na het kijken van deze video was 

significant afgenomen ten opzichte van voor het kijken hiervan. Voor negatief taalgebruik 

bleken deze verschillen niet aanwezig. Hierdoor zou het aannemelijk zijn dit te verklaren aan 

de hand van verschil in taalgebruik. Eerder bleek echter dat de bewegingsangst van de 

proefpersonen die de versie met positief taalgebruik zouden zien voorafgaand aan het kijken 

van deze video al significant hoger was dan de in andere groep. Dat bewegingsangst in de 

groep met positief taalgebruik wel significant is afgenomen en in de andere groep niet, zou 
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mogelijk verklaard kunnen worden door het feit dat deze proefpersonen sowieso al hogere 

mate van bewegingsangst hadden voor het zien van de video.  

Voor twee items van verwachtingen van herstel bleken daarnaast ook significante 

verschillen in voor en na het kijken van de video. Voor deze items (duur van de klacht en 

controle over de klacht) bleken de verwachtingen van herstel na het kijken van de video hoger 

dan voor het kijken van de video. Dit gold echter voor beide versies van de video’s. Mogelijk 

zou dit kunnen komen doordat de participanten na het kijken van de video, ongeacht het soort 

taalgebruik, beschikking hadden over meer en uitgebreidere informatie over de inhoud en de 

ernst van aspecifieke lagerugpijn. Deze informatie zou vervolgens kunnen leiden tot meer 

controle en een kortere verwachte duur van de klacht. Dit is in lijn met eerdere bevindingen 

dat men over het algemeen geruster is na een huisartsbezoek en dat de geruste patiënt zijn 

klacht na het bezoek niet langer als ernstig ziet (Laakso, Niemi, Grönroos & Karlsson, 2008).  

 

Sterke en zwakke punten van het huidige onderzoek 

Voor het huidige onderzoek is een aantal sterke punten te noemen. Allereerst bleek uit de 

resultaten naar de vragen over de controlevariabele, ofwel de inleving in de video, dat hierop 

geen significante verschillen tussen beide versies van de video aanwezig waren. Dat wil 

zeggen dat men zich niet op een andere manier inleefde bij de verschillende condities. Dit 

maakt dat de video’s onderling vergelijkbaar zijn en komt daarmee de interne validiteit ten 

goede. Daarnaast is de externe validiteit van dit onderzoek als sterk punt te noemen. Eerder 

bleek dat de analoge patiënt representatief is voor de klinische patiënt wat betreft het ervaren 

van emoties (Vliet et al., 2012). Bovendien gaf het grootste deel van de proefpersonen aan 

wel eens ervaring te hebben gehad met rugpijn en hadden de participanten een minimum en 

maximum leeftijd van 40 en 80 jaar. Dit is de leeftijdscategorie waarin de meeste mensen last 

hebben van aspecifieke lagerugpijn (Bons et al., 2017). Dit maakt de proefpersonen 

representatief voor de patiënt met aspecifieke lagerugpijn. 

 Hiernaast zijn echter ook een aantal beperkingen van het huidige onderzoek te 

noemen. Zo is het gemanipuleerde deel van de video’s in verhouding tot de gehele video vrij 

kort en bevond deze zich aan het eind van de video. Ongeveer de laatste 2 minuten van beide 

video’s, die gemiddeld 6,5 minuut duurde, werden gemanipuleerd op taalgebruik. Dit is 

minder dan 1/3 van de totale video. Het probleem hiervan zou kunnen zijn dat taalgebruik te 

weinig opviel of dat men gedurende de video afgeleid raakte en zijn of haar aandacht al had 

verloren voordat de manipulatie op taalgebruik werd toegepast. Daarnaast zou de manipulatie 

misschien niet zuiver genoeg zijn. Om de gesproken teksten van beide versies van de video zo 
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natuurlijk mogelijk te laten klinken, werd af en toe gekozen zinnen anders te verwoorden dan 

volgens de operationalisatie zou moeten. Hierdoor kwam positief taalgebruik voor in de versie 

met negatief taalgebruik en andersom. Op deze manier werd op bepaalde punten ook 

gemanipuleerd op inhoud. Daarnaast, zorgt de ongelijke verdeling van de proefpersonen wat 

betreft bewegingsangst voor een lastige interpretatie van de resultaten van deze variabele.  

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Om de mogelijke verklaringen tussen de verschillen in uitkomsten van Burgers et al (2012) en 

het huidige onderzoek te toetsen, zou in de toekomst gekeken kunnen worden naar de invloed 

van taalgebruik op voorspellers patiëntuikomsten bij verschillende boodschap soorten. Dit zou 

kunnen middels het gebruik van diverse berichten die elk een ander soort situatie van een 

patiënt schetsen, met daarin verschillende versies van taalgebruik. Hiernaast zou het 

interessant zijn net als Verheul et al. (2010) en Burgers et al. (2012) analoge patiënten op 

diverse manieren deel te laten nemen aan het onderzoek. Hierbij zou gekeken kunnen worden 

naar de verschillen op voorspellers van patiëntuikomsten tussen analoge patiënten die 

deelnemen aan een gescript consult, die een script lezen of die een video bekijken.  

 Om verdere inzichten te geven in eventuele verschillen tussen positief en negatief 

taalgebruik zou het ook lonen in de toekomst te zorgen voor een completere en zuiverdere 

manipulatie. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld een groter deel van de boodschap te 

manipuleren waardoor taalgebruik meer centraal komt te staan of door een vast framework te 

ontwikkelen voor beide soorten taalgebruik. Dit laatste zou zorgen voor meer consistentie in 

het onderscheiden van taalgebruik. Bovendien zou vervolgonderzoek zich kunnen focussen op 

de plaats van de gemanipuleerde tekst in het onderzoek. Hierbij zou onderzocht kunnen 

worden of het daadwerkelijk van belang is op welke plaats woorden of zinnen worden 

gemanipuleerd door ze voor- of achteraan in de tekst of video te plaatsen. 

 Uit het huidige onderzoek bleken daarnaast een aantal correlaties te bestaan. Zo 

correleerde leeftijd met intentie tot therapietrouw, boodschap evaluatie en inleving in de 

video. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het verschil in leeftijd en de 

gemeten variabelen, zodat taalgebruik aangepast zou kunnen worden naar de wensen van een 

bepaalde leeftijdsklasse. Bovendien bestonden een aantal correlaties met inleving in de video, 

zoals eerdere ervaring met rugklachten, eerder bezoek aan een huisarts en het hebben van 

werk. Vervolgonderzoek zou kunnen kijken of persoonlijke verschillen bestaan in mate van 

inleving in de video waardoor de video eventueel afgestemd zou kunnen worden op de 

persoon die de video bekijkt.  
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Gezien het feit dat arts-patiëntcommunicatie erg belangrijk is en er, zoals blijkt, 

genoeg ruimte zal blijven voor nuttig vervolgonderzoek, wordt sterk aangemoedigd dit te 

blijven doen en hiermee de kennis over de invloed van communicatie en specifiek taalgebruik 

te vergroten. Dit zou huisartsen kunnen helpen bij het houden van hun consult met de patiënt. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Het script voor positief taalgebruik 

(H = huisarts, P = patiënt) 
 

Tekst  Handeling  

ANAMNESE   

H: Goedemorgen, ik ben dokter de Jong  Geven hand  

P: Goedemorgen, Mirte van Bremen   

H: Gaat u zitten. Wat kan ik voor u doen, mevrouw van Bremen?  
Gaan zitten (Patiënt gaat 

moeilijk zitten; rugpijn)  

P: Nou, ik ben gisterenochtend wakker geworden met verschrikkelijke last 

van mijn rug. Ik heb er echt zo’n last van dat ik dacht: ik bel meteen voor 

een afspraak. Dus nu zit ik hier.  

 

H: Hmm hmm. Heeft u enig idee wat het zou kunnen zijn; die rugpijn?   

P: Ik moet steeds aan een hernia denken. Ik hoop natuurlijk dat dat het niet 

is…  
 

H: Hmm hmm, en kunt u de pijn voor mij omschrijven? Is het een doffe 

pijn, of een scherpe pijn? Of heeft u last van steken?  
 

P: Nou, ik zou niet zeggen: scherp. Maar ook niet dof… Lastig.  

H: Geen specifiek last van steken ergens?   

P: Nee, geen steken nee.   

H: Kunt u aangeven waar de pijn precies zit?   

P: Ja, hier. Echt helemaal in mijn onderrug.  “Hier” hand op onderrug  

H: Dus over de hele breedte van de rug?    

P: Ja.   

H: En heeft u daarbij ook last van urineverlies?   

P: Nee, gelukkig niet.   

H: En straalt de pijn uit naar uw been?   

P: Eehh, nee.   

H: Heeft u een koud of doof gevoel in uw rug of ergens anders?   

P: Nee, dat zou ik ook niet zeggen nee.   

H: Heeft u nog gewoon gevoel in uw benen?   

P: Ja hoor, ja.   

H: En heeft u nog moeten hoesten of niezen? Heeft dat invloed op de pijn?   

P: Hoesten hoef ik gelukkig niet, maar ik heb wel geniesd, dat is niet fijn.   

H: Maar de pijn wordt niet erger door het niezen?   

P: De rugpijn bedoelt u?   

H: Ja, de rugpijn.   

P: Nee, dat niet.   

H: Heeft u koorts gehad de afgelopen dagen?   

P: Nee dat denk ik niet.   

P: Nee, nooit zo heftig.   

H: En dit is gistermorgen begonnen…  
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P: Ja   

H: Is er iets specifieks gebeurd waardoor de pijn zou kunnen worden 

veroorzaakt?  
 

P: Nee, daar heb ik wel even nagedacht. Maar ik ben gewoon de dag ervoor 

wezen werken. Ik ben niet gevallen of zo, maar ’s morgens werd ik wakker 

en was het zo.  

 

H: Aha, en wat voor werk doet u?   

P: Ik ben administratief medewerker bij een verzekeringsmaatschappij.   

H: Hmm hmm. De pijn is dus gisterenmorgen begonnen… Wat heeft u in 

de loop van de dag gedaan?  
 

P: Eehm. Ik ben opgestaan met zulke pijn. Toen dacht ik al: zo kan ik niet 

naar het werk. Ik ga altijd met de auto naar mijn werk, dus ik heb meteen 

gebeld. Vervelend voor mijn collega’s, maar ik moest mijn werk afzeggen. 

Ik kreeg niet eens mijn sokken aan, zo veel pijn doet het…  

 

H: U kreeg uw sokken niet aan zegt u. Heeft u nog pijn in andere 

houdingen?  
 

P: Nou, niet specifieke houdingen, maar meer als ik iets wil gaan doen.   

H: Dus als ik het goed begrijp is het niet echt mogelijk om de alledaagse 

dingen te doen op dit moment.  
 

P: Nee. Ik heb rustig aan gedaan; ik heb haast niks gedaan eigenlijk. Toen 

ik ging slapen heb ik wat paracetamol genomen en toen ging het slapen wel 

een beetje, dus ik heb gelukkig wel een paar uurtjes slaap genomen.  

 

H: Hmm hmm. Dus u heeft zelf al een paracetamol genomen tegen de pijn. 

Hoeveel paracetamol heeft u toen genomen?  
 

P: Twee tabletten van 500mg geloof ik.   

H: En heeft u nog andere dingen geprobeerd om te pijn te verminderen?   

P: Ik heb een warme douche genomen, want ik dacht dat ik iets verrekt had 

of zo. Maar dat hielp ook niet.  
 

H: Aha, dus eigenlijk is paracetamol het enige dat helpt?   

P: Ja, toen heb ik ieder geval een paar uurtjes kunnen slapen.  

H: Oke. Dus als ik het goed begrijp heeft u sinds gisterenmorgen 

onderrugpijn, paracetamol is eigenlijk het enige dat op dit moment helpt. 

Warm douchen heeft geen zin, maar de pijnstilling heeft wel effect gehad.  

Typt gegevens in en kijkt 

daarna naar patiënt  

P: Ja.   

DIAGNOSE   

H: Op basis van wat u mij verteld heeft, denk ik aan iets anders dan een 

hernia, de specifieke klachten die daarbij horen zoals uitstraling van de pijn 

naar de benen en de steken ontbreken bij u. Waar de klachten wel bij 

passen is aspecifieke lage rugpijn.  

 

P: Aspecifieke lage rugpijn? Wat houdt dat dan in?   

H: Aspecifieke lage rugpijn is een onschuldige aandoening. Het samenspel 

van spieren, banden en botten functioneert minder goed. Wat precies de 

oorzaak is, is onbekend. Wat we wel weten is dat bewegen het herstel kan 

bevorderen. De heftigste pijn duurt meestal maar enkele dagen en neemt 

daarna af.  

 

P: Ok.  

ADVIES  

H: U vertelde mij dat u rust heeft genomen, maar ik wil u aanraden om juist 

meer te gaan bewegen.  
 

P: Oke… Ook al krijg ik daar meer pijn van?  
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H: Ja ik weet dat het niet makkelijk is. Maar het is juist goed voor u om te 

bewegen. Beweging bevordert het herstel, en rust kan er juist voor zorgen 

dat u stijf wordt, waardoor de rugklachten erger kunnen worden. Daarom 

raad ik u aan om zoveel mogelijk de activiteiten zowel thuis als op het werk 

weer op te pakken.  

 

P: Hmm, dat wordt wel moeilijk denk ik.   

H: Als dat moeilijk wordt, kunt u altijd even rust nemen. Dit kunt u voor 

een paar uurtjes doen, en dan weer uw normale activiteiten herpakken. 

Probeer in ieder geval zoveel mogelijk te bewegen. U kunt ook paracetamol 

gebruiken, zoals u al deed, dat is aan te bevelen voor een korte periode. 

Neem vier maal daags twee tabletten van 500 mg. Daarmee bouwt u een 

voldoende hoge spiegel op en voorkomt u dat steeds weer die pijn ontstaat. 

Na vier dagen moet u dit gaan afbouwen en telkens één tablet minder 

nemen.  

 

P: Ok. Ik ga het proberen. En als de pijn nu niet minder wordt?   

H: Laten we afspreken dat als de pijn niet minder wordt, en langer dan een 

week aanhoudt, dat u dan weer een afspraak met mij maakt. Maar de 

verwachting is, dat de pijn minder wordt.  

 

P: Oké, dat is goed.   

H: Heeft u verder nog vragen voor mij?   

P: Nee ik geloof het niet.  

H: Prima, dan was dat het voor nu.  
Einde van zin: staat op en 

geeft hand  

P: Ja, bedankt.  
Staat moeizaam op en geeft 

hand  

H: Tot ziens, dag.   

P: Dag.  Loopt weg  
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Bijlage 2. Het script voor negatief taalgebruik 

(H = huisarts, P = patiënt) 
 

Tekst  Handeling  

ANAMNESE   

H: Goedemorgen, ik ben dokter de Jong  Geven hand  

P: Goedemorgen, Mirte van Bremen   

H: Gaat u zitten. Wat kan ik voor u doen, mevrouw van Bremen?  
Gaan zitten (Patiënt gaat 

moeilijk zitten; rugpijn)  

P: Nou, ik ben gisterenochtend wakker geworden met verschrikkelijke last 

van mijn rug. Ik heb er echt zo’n last van dat ik dacht: ik bel meteen voor 

een afspraak. Dus nu zit ik hier.  

 

H: Hmm hmm. Heeft u enig idee wat het zou kunnen zijn; die rugpijn?   

P: Ik moet steeds aan een hernia denken. Ik hoop natuurlijk dat dat het niet 

is…  
 

H: Hmm hmm, en kunt u de pijn voor mij omschrijven? Is het een doffe 

pijn, of een scherpe pijn? Of heeft u last van steken?  
 

P: Nou, ik zou niet zeggen: scherp. Maar ook niet dof… Lastig.  

H: Geen specifiek last van steken ergens?   

P: Nee, geen steken nee.   

H: Kunt u aangeven waar de pijn precies zit?   

P: Ja, hier. Echt helemaal in mijn onderrug.  “Hier” hand op onderrug  

H: Dus over de hele breedte van de rug?    

P: Ja.   

H: En heeft u daarbij ook last van urineverlies?   

P: Nee, gelukkig niet.   

H: En straalt de pijn uit naar uw been?   

P: Eehh, nee.   

H: Heeft u een koud of doof gevoel in uw rug of ergens anders?   

P: Nee, dat zou ik ook niet zeggen nee.   

H: Heeft u nog gewoon gevoel in uw benen?   

P: Ja hoor, ja.   

H: En heeft u nog moeten hoesten of niezen? Heeft dat invloed op de pijn?   

P: Hoesten hoef ik gelukkig niet, maar ik heb wel geniesd, dat is niet fijn.   

H: Maar de pijn wordt niet erger door het niezen?   

P: De rugpijn bedoelt u?   

H: Ja, de rugpijn.   

P: Nee, dat niet.   

H: Heeft u koorts gehad de afgelopen dagen?   

P: Nee dat denk ik niet.   

P: Nee, nooit zo heftig.   

H: En dit is gistermorgen begonnen…  

P: Ja   
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H: Is er iets specifieks gebeurd waardoor de pijn zou kunnen worden 

veroorzaakt?  
 

P: Nee, daar heb ik wel even nagedacht. Maar ik ben gewoon de dag ervoor 

wezen werken. Ik ben niet gevallen of zo, maar ’s morgens werd ik wakker 

en was het zo.  

 

H: Aha, en wat voor werk doet u?   

P: Ik ben administratief medewerker bij een verzekeringsmaatschappij.   

H: Hmm hmm. De pijn is dus gisterenmorgen begonnen… Wat heeft u in 

de loop van de dag gedaan?  
 

P: Eehm. Ik ben opgestaan met zulke pijn. Toen dacht ik al: zo kan ik niet 

naar het werk. Ik ga altijd met de auto naar mijn werk, dus ik heb meteen 

gebeld. Vervelend voor mijn collega’s, maar ik moest mijn werk afzeggen. 

Ik kreeg niet eens mijn sokken aan, zo veel pijn doet het…  

 

H: U kreeg uw sokken niet aan zegt u. Heeft u nog pijn in andere 

houdingen?  
 

P: Nou, niet specifieke houdingen, maar meer als ik iets wil gaan doen.   

H: Dus als ik het goed begrijp is het niet echt mogelijk om de alledaagse 

dingen te doen op dit moment.  
 

P: Nee. Ik heb rustig aan gedaan; ik heb haast niks gedaan eigenlijk. Toen 

ik ging slapen heb ik wat paracetamol genomen en toen ging het slapen wel 

een beetje, dus ik heb gelukkig wel een paar uurtjes slaap genomen.  

 

H: Hmm hmm. Dus u heeft zelf al een paracetamol genomen tegen de pijn. 

Hoeveel paracetamol heeft u toen genomen?  
 

P: Twee tabletten van 500mg geloof ik.   

H: En heeft u nog andere dingen geprobeerd om te pijn te verminderen?   

P: Ik heb een warme douche genomen, want ik dacht dat ik iets verrekt had 

of zo. Maar dat hielp ook niet.  
 

H: Aha, dus eigenlijk is paracetamol het enige dat helpt?   

P: Ja, toen heb ik ieder geval een paar uurtjes kunnen slapen.  

H: Oke. Dus als ik het goed begrijp heeft u sinds gisterenmorgen 

onderrugpijn, paracetamol is eigenlijk het enige dat op dit moment helpt. 

Warm douchen heeft geen zin, maar de pijnstilling heeft wel effect gehad.  

Typt gegevens in en kijkt 

daarna naar patiënt  

P: Ja.   

  

DIAGNOSE  

H: Op basis van wat u mij zojuist heeft verteld, denk ik niet aan een hernia. 

De specifieke klachten zoals verminderd gevoel en uitstraling van de pijn 

naar de benen treden bij u niet op. De klachten die u heeft zoals de pijn in 

de lage rug, zonder bijkomende klachten passen meer bij aspecifieke lage 

rugpijn. 

 

P: Aspecifieke lage rugpijn, wat houdt dat in?  

H: Aspecifieke lage rugpijn is een niet-ernstige aandoening. Het is het 

tijdelijk slecht functioneren van spieren, banden en botten in de rug, 

waardoor de pijn wordt veroorzaakt. Wat precies de oorzaak is, is niet aan 

te geven. Wel weten we dat rust ongunstig kan zijn voor het herstel. De 

heftigste pijn duurt meestal niet langer dan enkele dagen; daarna neemt het 

af. 

 

P: Oké.  
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ADVIES 

H: U vertelde mij dat u rust heeft genomen, maar ik raadt u juist aan om 

weer te gaan bewegen. 
 

P: Bewegen… Maar ik krijg daar juist extra veel pijn van…  

H: Ja, ook al is dat moeilijk. Het is niet slecht om te bewegen. Rusten kan 

juist ongunstig zijn voor het herstel, en daardoor kunt u stijf worden en juist 

meer rugklachten krijgen. Dus ik raadt u aan om juist uw activiteiten weer 

op te pakken, zowel thuis als op het werk. 

 

P: Oké. Ik denk wel dat dat moeilijk wordt.  

H: Als dat echt moeilijk wordt, kunt u altijd niet bewegen voor een paar 

uur, maar probeer daarna uw activiteiten weer op te pakken. Probeer 

gewoon zoveel mogelijk te bewegen. Daarnaast kunt u, zoals u nu al doet, 

paracetamol gebruiken. Dat is niet schadelijk voor een korte periode. U 

kunt vier maal daags twee tabletten van 500 mg gebruiken. Daarmee bouwt 

u voldoende hoge spiegel op zodat de pijn niet steeds terugkeert. Na vier 

dagen moet u dit weer afbouwen en kunt u elke keer één tablet minder 

nemen. 

 

P: Ok. Ik ga het proberen. En als het nu niet minder wordt?  

H: Laten we afspreken dat als het niet minder wordt, en de pijn langer dan 

een week aanhoudt, dat u dan weer een afspraak maakt en dat we dan even 

verder kijken. Maar de verwachting is, dat de pijn niet zal aanhouden. 

 

P: Oké, dat is duidelijk.  

H: Heeft u verder nog vragen voor mij?  

P: Nee ik geloof het niet.  

H: Prima, dan laten we het hierbij. 
Einde van zin: staat op en 

geeft hand 

P: Ja, bedankt. 
Staat moeizaam op en geeft 

hand 

H: Tot ziens.  

P: Dag. Loopt weg 
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Bijlage 3. De vragenlijst, deel 1. 

 

 

 

 

 

Beste deelnemer, 

 

 

Fijn dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek! Wij zijn studenten Communicatie- en 

Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit onderzoek voeren we uit 

in het kader van onze bachelorscriptie en zal gaan over arts-patiëntcommunicatie.   

 

Allereerst beantwoordt u een paar algemene vragen. Vervolgens krijgt u een korte situatieschets 

te lezen. Voor het beantwoorden van de vragen die daarop volgen is het belangrijk dat u zich 

gedurende het hele onderzoek inleeft in de patiënt uit de geschetste situatie. Daarna zult u 

dezelfde patiënt te zien krijgen in een videofragment. Probeert u zich zo veel mogelijk in haar 

te verplaatsen (wat zij denkt en voelt) en beantwoordt op basis daarvan de vragen die aan u 

worden voorgelegd. Wij vragen u daarom om de video aandachtig te bekijken.  

 

Deelname aan het onderzoek zal ongeveer 15 tot 20 minuten duren. Bij het beantwoorden van 

de vragen zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk; het gaat om uw mening. De gegevens 

die we in dit onderzoek verzamelen, zullen door wetenschappers gebruikt worden voor artikelen 

en presentaties. Natuurlijk maken we deze gegevens volledig anoniem. Tevens zullen uw 

gegevens nooit aan derden worden verstrekt. U doet vrijwillig mee aan dit onderzoek en kunt 

op elk moment tijdens het invullen van de vragenlijst uw deelname stopzetten.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze begeleidster drs. Inge Stortenbeker 

(i.stortenbeker@let.ru.nl). 

 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:i.stortenbeker@let.ru.nl
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Hieronder volgen eerst een paar algemene vragen over uw persoonlijke situatie. Schrijf 

alstublieft uw antwoord op het lijntje, kruis aan wat op u van toepassing is of omcirkel 

het getal dat op u van toepassing is. Let op: U kunt maar één antwoord per vraag invullen 

of omcirkelen. Verder is het de bedoeling dat u geen vragen overslaat, tenzij dit wordt 

aangegeven.    

 

1. Wat is uw geslacht? 

0 Vrouw 

0 Man 

 

2. Wat is uw leeftijd? 

 

_____ jaar 

 

3. Wat is uw opleidingsniveau?   

Als u momenteel met een studie bezig bent, kruis deze dan aan. 

0 Geen onderwijs 

0 Basisschool 

0 Middelbaar onderwijs 

0 Lager beroepsonderwijs 

0 Hoger Beroepsonderwijs (HBO) 

0 Universitair (WO) 

0 Anders namelijk; ___________ 

 

4. Wat is uw burgerlijke staat? 

0 Alleenstaand 

0 In een relatie 

0 Samenwonend of getrouwd 

0 Gescheiden 

0 Weduwnaar/Weduwe  

 

5. Werkt u momenteel (betaald of vrijwillig)?  

0 Ja, ik werk als; ______________________________________ 

0 Nee  

Als u deze vraag met nee beantwoordt, ga dan door naar vraag 7.  

 

6. Hoeveel uur per week werkt u gemiddeld? 

 

________ uur per week  

 

 

7. In hoeverre vindt u uw werk (betaald of vrijwillig) fysiek zwaar? 

Helemaal niet zwaar 1 2 3 4 5 6 7 Heel erg zwaar 
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8. Hoe vaak bent u lichamelijk actief?  

Denk bijvoorbeeld aan sporten, fietsen, wandelen 

0 Nooit 

0 1 keer per week 

0 2-3 keer per week 

0 Vaker dan 3 keer per week 

 

9. Heeft u op dit moment last van rugpijn? 

0 Ja 

0 Nee 

 

10. Heeft u in het verleden last gehad van rugpijn? 

0 Nee, nooit 

0 Ja, soms 

0 Ja, regelmatig 

0 Ja, vaak 

Als u vraag 9 en 10 met ‘nee’ heeft beantwoord, ga dan verder naar de tekst onder aan deze pagina.  

 

11. Hoe lang houdt de rugpijn aan, of hoe lang heeft deze aangehouden? 

0 Korter dan 6 weken 

0 Tussen de 6 en 12 weken 

0 Langer dan 12 weken 

 

12. Heeft u de huisarts bezocht voor uw klachten? 

0 Ja 

0 Nee  

Als u deze vraag met ‘nee’ beantwoordt, sla dan vraag 13 over.  

 

13. De huisarts hielp mij bij mijn klachten. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

 

Voordat u verder gaat met het onderzoek, is het belangrijk dat u zich inleeft in de 

volgende situatie. Leest u deze alstublieft aandachtig door:  

 

“Sinds gisterochtend heeft u last van heel erge rugpijn, onderin uw rug. U weet niet wat het 

precies is, u denkt dat het misschien wel een hernia kan zijn. U heeft de pijn nog nooit eerder 

gevoeld en u weet niet wat de oorzaak van de klachten is. Uw dagelijkse activiteiten worden 

sterk belemmerd, omdat u erge pijn ervaart wanneer u beweegt. U heeft zich hierdoor ziek 

gemeld op werk. Met een warme douche, door te rusten en door het nemen van paracetamols 

heeft u geprobeerd de pijn te verminderen. Helaas namen deze maatregelen de pijn niet weg. 

Daarom heeft u besloten een afspraak te maken bij de huisarts.” 
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Voor het beantwoorden van de vragen die hierna volgen, is het belangrijk dat u zich goed 

kunt inleven in de situatie omschreven op de vorige pagina. Lees daarom, indien nodig, 

de situatie nogmaals door. Beantwoord daarna de onderstaande vragen vanuit die 

situatie.   

 

 

14. Hoe lang denkt u dat de rugpijn aan zal houden? 

Voor korte tijd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voor altijd 

 

15. Hoeveel controle denkt u te hebben over de klachten? 

Helemaal geen controle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volledige controle 

 

16. In hoeverre denkt u dat de behandeling zal helpen tegen de rugpijn? 

Helemaal niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helemaal wel 

 

 

Als ik de patiënt was, dan zou ik…  

 

17. bang zijn letsel op te lopen als ik bleef bewegen.  

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

18. waarschijnlijk minder pijn ervaren als ik lichamelijk actief zou zijn. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

19. erover nadenken om meer te bewegen. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

20. bang zijn om na het doen van lichaamsoefeningen pijn te hebben. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

21. verwachten dat mijn pijn erger wordt als ik me over de rugklachten heen zou zetten.  

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

22. niet geloven dat het gevaarlijk is als ik ergens veel pijn door krijg. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

23. geen lichaamsoefeningen moeten doen. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 



38 
 

Voordat u de video gaat bekijken, vragen wij u aan te geven hoe goed u zich kon inleven 

in de beschrijving van de situatie van de patiënt.  

 

24. Tijdens het lezen van de tekst was ik volkomen geconcentreerd op de tekst. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

25. Ik kon me goed verplaatsen in de situatie van de patiënt. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

26. Ik voelde mee met de patiënt. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

 

Dit was het eerste deel van de vragenlijst.  

 

U krijgt nu een video te zien van een consult bij de huisarts. Het consult gaat over een 

patiënt die last heeft van rugpijn. Probeert u zich in te beelden dat u in de stoel van de 

patiënt zit. Kijk en luister goed naar het consult en probeert u zich zo goed mogelijk in te 

leven in de situatie van de patiënt. Na het kijken van de video volgt het tweede deel van 

de vragenlijst.  

 

U kunt dit deel nu inleveren waarna u het tweede deel van de vragenlijst ontvangt.   
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Bijlage 4. De vragenlijst, deel 2. 

 

 

 

 

U heeft zojuist een video gezien van een gesprek tussen een huisarts en patiënt. Probeert 

u zich ook bij het invullen van deze vragen zo goed mogelijk in te leven in de patiënt.   

 

27. Hoe lang denkt u dat de rugpijn aan zal houden? 

Voor korte tijd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voor altijd 

 

28. Hoeveel controle denkt u te hebben over de klachten? 

Helemaal geen controle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volledige controle 

 

29. In hoeverre denkt u dat de behandeling zal helpen tegen de rugpijn? 

Helemaal niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helemaal wel 

                     

 

Als ik de patiënt was, dan zou ik…  

 

30. bang zijn letsel op te lopen als ik bleef bewegen.  

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

31. waarschijnlijk minder pijn ervaren als ik lichamelijk actief zou zijn. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

32. erover nadenken om meer te bewegen. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

33. bang zijn om na het doen van lichaamsoefeningen pijn te hebben. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

34. verwachten dat mijn pijn erger wordt als ik me over de rugklachten heen zet.  

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

35. niet geloven dat het gevaarlijk is als ik ergens veel pijn door krijg. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

 

36. geen lichaamsoefeningen moeten doen. 
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Helemaal niet 1 2 3 4 Helemaal wel 

De volgende vragen gaan over het gevoel dat u had tijdens het kijken van de video.  

 

Terwijl ik de video keek…  

 

37. voelde ik me kalm. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Heel erg 

 

38. voelde ik me gespannen. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Heel erg 

 

39. was ik van streek.  

Helemaal niet 1 2 3 4 Heel erg 

 

40. was ik ontspannen. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Heel erg 

 

41. voelde ik me tevreden.  

Helemaal niet 1 2 3 4 Heel erg 

 

42. was ik bezorgd. 

Helemaal niet 1 2 3 4 Heel erg 

 

 

De volgende vragen gaan over het advies van de arts. 

 

43. Ik vind het advies van de arts een goed idee. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

44. Ik vind dat het advies van de arts wijs is. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

45. Ik denk dat het advies van de arts een positief effect zal hebben op de rugpijn. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

46. Ik zou proberen het advies op te volgen.  

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 
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De volgende vragen gaan over de arts zelf.       

             

47. De arts heeft veel aandacht voor de behoeften van de patiënt en stelt deze voorop.  

Helemaal niet 1 2 3 4 5 Helemaal wel 

 

48. Ik twijfel of arts echt om de patiënt geeft. 

Helemaal niet 1 2 3 4 5 Helemaal wel 

 

49. Ik vertrouw de arts dermate dat ik het advies op zou volgen.  

Helemaal niet 1 2 3 4 5 Helemaal wel 

 

50. Ik vertrouw erop dat de arts de medische behoeften op de eerste plaats zet bij behandeling 

van de patiënt.  

Helemaal niet 1 2 3 4 5 Helemaal wel 

 

51. Ik vertrouw erop dat de arts het zou vertellen als er een fout in de behandeling gemaakt 

wordt. 

Helemaal niet 1 2 3 4 5 Helemaal wel 

 

 

De volgende vragen gaan het over het gesprek tussen de arts en patiënt. 

 

Het consult dat ik zojuist gezien heb, was… 

 

52. informatief. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

53. duidelijk.  

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

54. begrijpelijk. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

55. ontmoedigend. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

56. realistisch. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 
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Tot slot volgt er een aantal vragen over de mate waarin u zich kon inleven in de video.   

 

57. Tijdens de video was ik volkomen geconcentreerd op de video. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

58. Tijdens de video leek het alsof ik aanwezig was bij de gebeurtenissen die plaats vonden in 

de video. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

59. Toen ik de video aan het bekijken was, waren mijn gedachten volkomen bij de video. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

60. Nadat de video afgelopen was, had ik het gevoel dat ik terugkwam in de realiteit. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

61. Toen ik al een tijdje naar de video gekeken had, leek het alsof ik één werd met de patiënt 

in de video. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

62. Ik kon me goed verplaatsen in de patiënt in de video. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

63. De video heeft me geraakt. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

64. Tijdens het kijken naar de video, was ik in de wereld van de video. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

65. Tijdens het kijken van de video, voelde ik dezelfde emotie als de patiënt. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

66. Ik vond de video indrukwekkend. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

67. Ik voelde mee met de patiënt in de video. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 
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68. Tijdens het kijken van de video, was ik me niet bewust van de ruimte om me heen. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

69. Tijdens het kijken van de video had ik het gevoel dat ik hetzelfde meemaakte als wat de 

patiënt meemaakte. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

70. In mijn gedachten leek het alsof ik de patiënt in de video was. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

71. Door het kijken van de video, ervoer ik diverse emoties.  

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens 

 

 

Dit is het einde van het onderzoek. Hartelijk bedankt voor uw deelname! 
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Bijlage 5. De toestemmingsverklaring. 

 

 

 

TOESTEMMINGSVERKLARING  
 
 
 
 
 
Naam onderzoek: Arts-patiënt communicatie bij lage rugpijn 
Verantwoordelijke onderzoeker: drs. I.A. Stortenbeker 
 
 
 
Verklaring deelnemer 
Ik heb uitleg gekregen over het doel van het onderzoek. Ik heb vragen mogen stellen over het 

onderzoek. Ik neem vrijwillig aan het onderzoek deel. Ik begrijp dat ik op elk moment tijdens het 

onderzoek mag stoppen als ik dat wil. Ik begrijp hoe de gegevens van het onderzoek bewaard zullen 

worden en waarvoor ze gebruikt zullen worden. Ik stem in met deelname aan het onderzoek. 

 
 

Naam: …………………………………………………………......... Geboortedatum: ………………………………………....  
 
Handtekening: ............................................. .......... Datum: ………………………………………................... 
 
 
 

 
 
 

Verklaring uitvoerend onderzoeker 
Ik verklaar dat ik de hierboven genoemde persoon juist heb geïnformeerd over het onderzoek  en dat ik 
mij houd aan de richtlijnen voor onderzoekers zoals verwoord in het protocol van de Ethische 
Toetsingscommissie Geesteswetenschappen  

 

 
Naam: …………………………………………………………...... …..  
 
Handtekening: ......................................................... Datum:………………………………...................... 
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Bijlage 6. Correlatietabellen. 

 

Tabel 4. Correlaties (r) tussen een aantal achtergrondvariabelen (leeftijd, aantal uur per week werk, 

werk fysiek zwaar en hulphuisarts) en de afhankelijke- en controle variabelen. 

Variabele Leeftijd Aantal uur per 

week werk 

Werk fysiek 

zwaar 

Hulp huisarts 

Leeftijd     

Aantal uur per week werk -.05    

Werk fysiek zwaar -.09 .32**   

Hulp huisarts .38** -.05 .15  

Verwachtingen van herstel 

duur van de klacht 

.04 -.05 -.13 .03 

Verwachtingen van herstel:  

controle over de klacht  

.14 -.12 -.02 .34* 

Verwachtingen van herstel:  

effectiviteit van behandeling 

.03 -.09 -.12 .02 

Bewegingsangst -.00 -.12 .15 .21 

Intentie tot therapietrouw .19* -.09 -.04 -.04 

Boodschap evaluatie .22* -.11 .01 .12 

Inleving in de video .27** -.02 .13 .12 

*  p < .050, ** p < .010 

 

  



 

Tabel 5. Correlaties (rs) tussen achtergrondvariabelen (geslacht, opleidingsniveau, burgerlijke staat, werkzaam, hoe vaak lichamelijk actief, op dit moment last 

van rugpijn, verleden last van rugpijn, duur van de rugpijn en huisarts bezocht) en de afhankelijke- en controle variabelen. 

Variabele Geslacht Opleidings- 

niveau 

Burgerlijke 

staat 

Werkzaam Hoe vaak 

lichamelijk 

actief 

Op dit 

moment last 

van rugpijn 

Verleden 

last van 

rugpijn 

Duur van de 

rugpijn 

Huisarts 

bezocht 

Geslacht          

Opleidingsniveau .10         

Burgerlijke staat -.45 -.10        

Werkzaam -.07 -.07 .14       

Hoe vaak lichamelijk actief -.15 .02 -.06 .18      

Op dit moment last van 

rugpijn 

.07 .02 -.20* .05 .07     

Verleden last van rugpijn .08 -.15 .04 .27** -.05 -.40**    

Duur van de rugpijn -.02 -.03 .24* -.14 .00 -.56** .36**   

Huisarts bezocht  -.12 .08 -.13 -.00 .13 .32** -.44** -.40**  

Verwachtingen van herstel: 

duur van de klacht  

.07 .13 -.07 .06 .13 .17 .01 .06 .02 

Verwachtingen van herstel: 

controle over de klacht  

-.06 -.04 .04 .09 .08 .09 -.12 .09 -.11 

Verwachtingen van herstel: 

effectiviteit behandeling 

-.07 -.04 .04 .07 -.01 .03 -.02 .07 -.07 

Bewegingsangst -.03 -.09 -.10 .08 .10 .05 .06 -.04 .04 

Intentie tot therapietrouw -.02 -.02 .16 .11 .14 -.16 .00 .09 .00 

Boodschap evaluatie .05 -.02 .03 .14 .11 -.09 .09 .16 -.13 

Inleving in de video .03 -.07 -.03 .30** .13 .01 .21* -.09 -.24* 

*  p < .050, ** p < .010                                                                                                



 

Bijlage 7. Verklaring geen fraude en plagiaat. 

 

Print en onderteken dit Verklaring geen fraude en plagiaat formulier en voeg dit 

formulier als laatste bijlage toe aan de eindversie van de bachelorscriptie die in papieren 

versie wordt ingeleverd bij de eerste begeleider. 

 

 

Ondergetekende 

[Voornaam, achternaam en studentnummer], 

 

 

.................................................................................. 

 

 

Bachelorstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Letterenfaculteit 

van de Radboud Universiteit Nijmegen, verklaart met ondertekening van dit formulier 

het volgende: 

 

 

a. Ik verklaar hiermee dat ik kennis heb genomen van de facultaire handleiding 

(www.ru.nl/stip/regels-richtlijnen/fraude-plagiaat), en van artikel 16 “Fraude en 

plagiaat” in de Onderwijs- en Examenregeling voor de BA-opleiding Communicatie- en 

Informatiewetenschappen. 

 

b. Ik verklaar tevens dat ik alleen teksten heb ingeleverd die ik in eigen woorden 

geschreven heb en dat ik daarin de regels heb toegepast van het citeren, parafraseren en 

verwijzen volgens het Vademecum Rapporteren. 

 

c. Ik verklaar hiermee ook dat ik geen teksten heb ingeleverd die ik reeds ingeleverd heb 

in het kader van de tentaminering van een ander examenonderdeel van deze of een 

andere opleiding zonder uitdrukkelijke toestemming van mijn scriptiebegeleider. 

 

d. Ik verklaar dat ik de onderzoeksdata, of mijn onderdeel daarvan, die zijn beschreven 

in de BA-scriptie daadwerkelijk empirisch heb verkregen en op een wetenschappelijk 

verantwoordelijke manier heb verwerkt. 

 

 

 

Plaats + datum ................................................ 

 

 

 

Handtekening ................................................ 

 

 

 

 

 
47 


