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Abstract
In dit onderzoek stond de vraag centraal wat de invloed is van het gebruik van positief versus
negatief taalgebruik op voorspellers van patiëntuitkomsten bij analoge patiënten met
aspecifieke lagerugpijn. Voorspellers van patiëntuitkomsten zijn factoren die de gezondheid
van een patiënt kunnen beïnvloeden. Eerder onderzoek liet al zien dat verschillen in de stijl en
vorm van communicatie invloed hebben op verschillende voorspellers van patiëntuitkomsten
(zie bijvoorbeeld Schmid Mast, Kindlimann & Langewitz, 2005; Burgers, Beukeboom &
Sparks, 2012). Specifiek werd in dit onderzoek gekeken naar de invloed van taalgebruik op de
intentie tot therapietrouw, de mate van bewegingsangst, de verwachtingen van het herstel en
de boodschapsevaluatie. Bij positief taalgebruik stonden positieve bewoordingen centraal,
zowel als affirmatie als negatie, en bij negatief taalgebruik stonden negatieve bewoordingen
centraal.
Uit een video-vignet experiment blijkt dat taalgebruik geen invloed heeft op deze
voorspellers van patiëntuitkomsten. Wel nemen de verwachtingen van het herstel in het
algemeen toe door het kijken naar een video van een huisartsconsult en daalt de
bewegingsangst na het kijken van de video met positief taalgebruik. Het toenemen van de
verwachtingen van herstel zou verklaard kunnen worden door het empatisch handelen van de
arts in beide versies van de video.

2

1. Inleiding
Communicatie speelt een belangrijke rol bij elk huisartsconsult, maar zeker bij aspecifieke
lagerugpijn is een belangrijke communicatieve rol weggelegd voor de arts. Dit is een vorm
van lagerugpijn waarbij geen lichamelijke oorzaak aanwezig is voor de pijn (NHGWerkgroep Aspecifieke lagerugpijn, 2017). Het aantal patiënten met aspecifieke lagerugpijn
neemt toe met de leeftijd. Bij de behandeling ligt het accent op het geven van voorlichting en
advies. De arts communiceert dat de patiënt moet (blijven) bewegen, zodat chronische
klachten uitblijven (NHG-Werkgroep Aspecifieke lagerugpijn, 2017).
Aspecifieke lagerugpijn kan gepaard gaan met angst voor pijn en angst voor bewegen
(NHG-Werkgroep Aspecifieke lagerugpijn, 2017). Een hoge mate van bewegingsangst kan
zorgen voor een groter risico op lagerugpijn in de toekomst (Picavet, Valeyen & Schouten,
2012), waardoor het van belang is dat de arts communiceert dat de patiënt moet bewegen.
Het bovenstaande stuk toont aan dat het belangrijk is om onderzoek te verrichten naar
arts-patiëntcommunicatie bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn. De NHG-Werkgroep
Aspecifieke lagerugpijn (2017) stelt dat er op een goede manier gecommuniceerd moet
worden met patiënten met aspecifieke lagerugpijn, maar wat precies onder ‘goede
communicatie’ verstaan wordt, is onbekend. Onderzoek over gezondheidscommunicatie richt
zich voornamelijk op verschillen in de inhoud van communicatie (zie bijvoorbeeld Schmid
Mast, Kindlimann & Langewitz, 2005; Verheul, Sanders & Bensing, 2010). Echter, als de
inhoud van een boodschap verandert, wordt er ook andere informatie gecommuniceerd.
Hierdoor is het onduidelijk welke taalelementen in het algemeen als goede communicatie
worden beschouwd door patiënten. Kortom, er dient onderzoek verricht te worden naar
verschillen in de vorm van communicatie, waarbij het gaat over de manier waarop een arts
iets communiceert. In dit onderzoek zal daarom onderzocht worden wat de invloed van de
vorm van communicatie is op verschillende voorspellers van uitkomsten bij patiënten met
aspecifieke lagerugpijn. Dit zijn factoren die de gezondheid van de patiënt kunnen
beïnvloeden.
1.1. Het belang van goede gezondheidscommunicatie
Voordat de focus gelegd wordt op de vorm van communicatie bij aspecifieke lagerugpijn,
wordt uiteengezet wat het belang is van goede communicatie in de gezondheidszorg in het
algemeen. Ten eerste is aangetoond dat communicatie verschillende doelen kan dienen bij
verschillende doelen in de gezondheidszorg (Street Jr., Makoul, Arora & Epstein, 2009).
Communicatie kan verschillende aspecten van gezondheid op een positieve dan wel negatieve
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manier beïnvloeden, aangezien communicatie een directe of indirecte invloed kan uitoefenen
op de gezondheid. Zo kan communicatie onder andere zorgen voor een beter begrip en kennis
bij de patiënt en een hogere intentie tot therapietrouw (Street Jr. et al., 2009).
Indien communicatie op bepaalde manieren wordt ingezet, kan communicatie ook
leiden tot positieve placebo-effecten. Dit houdt in dat naast de feitelijke medicatie ook de
context, zoals de uitleg van de arts, effect heeft op de patiëntuitkomsten (Van Vliet, Van
Dulmen, Mistiaen & Bensing, 2016). Placebo-effecten kunnen zowel optreden bij een echte
behandeling of echte medicatie als bij een placebopil of een placebobehandeling (Van Vliet et
al., 2016).
Er zijn verschillende communicatiemechanismen die tot placebo-effecten kunnen
leiden. Het manipuleren van verwachtingen is ten eerste het bekendste mechanisme. De pijn
die een patiënt ervaart, kan verminderd worden wanneer de arts positieve verwachtingen
uitspreekt. Patiënten kunnen namelijk de pijn ervaren die zij verwachten te zullen ervaren
(Van Vliet et al., 2016). Zo laat onderzoek zien dat patiënten daadwerkelijk minder pijn
ervaren als een positieve verwachting was uitgesproken (‘Deze prik zal geen pijn gaan doen’),
dan als er een negatieve verwachting was uitgesproken (‘Deze prik zal steken en is het naarste
onderdeel van de behandeling’) (Varelmann, Pancaro, Cappiello & Camann, 2010).
Ten tweede kunnen empathische uitingen, zoals het maken van oogcontact, leiden tot
placebo-effecten, aangezien deze uitingen stress kunnen verlagen, wat zorgt voor minder
psychologische en fysieke spanning (Van Vliet et al., 2016). Uit onderzoek van Verheul et al.
(2010) blijkt dat de verwachtingen van patiënten over herstel toenemen als er op een warme
en empathische manier gecommuniceerd wordt, bijvoorbeeld door het vriendelijk begroeten
van de patiënt. Deze communicatiestijl kan het best gecombineerd worden met het schetsen
van positieve verwachtingen, in plaats van onzekere verwachtingen (Verheul et al., 2010).
Tot slot kan het geven van informatie over medische procedures zorgen voor placeboeffecten. Het gevoel van controle bij de patiënten wordt hierdoor vergroot en de patiënt krijgt
meer vertrouwen in wat er gaat komen. Deze twee componenten worden ook wel de mate van
self-efficacy genoemd (Van Vliet et al., 2016).
Naast het belang van goede communicatie in de gezondheidszorg in het algemeen,
blijkt uit onderzoek dat het hanteren van een specifieke communicatiestijl invloed kan hebben
op de manier waarop een patiënt de arts-patiëntcommunicatie evalueert (Schmid Mast et al.,
2005). Het hanteren van een patient-centered communicatiestijl, waarbij de focus ligt op de
behoeftes van de patiënt en een goede dosering en timing bij het brengen van informatie,
blijkt effectiever op zowel cognitief, evaluatief als emotioneel niveau bij het brengen van
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slecht nieuws in vergelijking met een disease-centered of emotion-centered
communicatiestijl. Bij deze twee laatste communicatiestijlen focust de arts minder op de
patiënt, maar op de ziekte of de emoties die daarbij komen kijken (Schmid Mast et al., 2005).
Op cognitief niveau houdt dit in dat artsen die de patient-centered communicatiestijl hanteren
als meest emotioneel en minst dominant worden gezien. Ook hebben patiënten bij deze
communicatiestijl meer hoop, evalueren zij de arts als meest beschikbaar en geeft de arts
volgens hen op de meest juiste manier informatie. Op evaluatief niveau houdt dit in dat men
het meest tevreden is over het consult indien de arts deze communicatiestijl gebruikt.
Tenslotte houdt het emotioneel niveau in dat participanten zich het minst boos of depressief
voelen na het zien van een arts die deze communicatiestijl gebruikt (Schmid Mast et al.,
2005). Het hanteren van de juiste communicatiestijl is daarmee van belang bij het brengen
van een slecht nieuws bericht.
Kortom, het belang van goede communicatie en/of de juiste communicatiestijl bij
patiënten is in diverse onderzoeken aangetoond. Interessant is dat goede communicatie erg
belangrijk is bij het behandelen van aspecifieke lagerugpijn (NHG-Werkgroep Aspecifieke
lagerugpijn, 2017). Het is daarom van belang om aan te tonen hoe ‘goede communicatie’
precies vormgegeven dient te worden, waardoor gekeken moet worden naar de vorm van
communicatie.
1.2. Framing in gezondheidscommunicatie
Verschillen in de vorm van communicatie zijn vaak gebaseerd op het gebruik van
verschillende soorten frames. Er zijn, afhankelijk van de invalshoek die wordt gekozen, tal
van definities van framing (Cacciatore, Scheufele & Iyengar, 2016). In dit onderzoek wordt
framing gedefinieerd als het selecteren van bepaalde aspecten van de realiteit, waardoor
bepaalde interpretaties, evaluaties en/of aanbevelingen gestimuleerd worden (Entman, 1993).
In de gezondheidscommunicatie wordt vaak nadruk gelegd op de positieve uitkomsten
van het vertonen van gezond gedrag (winstframe) of op de negatieve uitkomsten van het
vertonen van ongezond gedrag (verliesframe) (Zhao, Villagran, Kreps & McHorney, 2012).
Als een arts een boodschap framet in termen van winst, is de patiënt geneigd risicomijdend
gedrag te vertonen. Patiënten zullen voor de optie kiezen die winst garandeert. Indien een arts
zijn boodschap framet in termen van verlies, is de patiënt juist geneigd om risico op te
zoeken. Patiënten kiezen de optie die het grootste verlies vermijdt, ook al is deze gekozen
optie onzeker (Tversky & Kahneman, 1981). Zo wordt eerder gekozen voor een boodschap
dat 200 van de 600 mensen zullen overleven, in plaats van de boodschap dat er 1/3 kans is dat
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iedereen het overleefd. Echter, als de boodschap is dat 400 van de 600 mensen zullen sterven,
wordt juist gekozen voor de onzekere boodschap dat er 1/3 kans is dat iedereen het overleefd
(Tversky & Kahneman, 1981). Tversky en Kahneman (1981) vatten het vertonen van
risicomijdend of risicozoekend gedrag door het framen van de boodschap samen in de
prospect theory. Deze theorie is vooral effectief bij mensen die weinig ervaring hebben met
het product of de dienst waarvoor geframed wordt (List, 2004).
Het gebruik van een winst- of verliesframe kan gekoppeld worden aan detectie- en
preventiegedrag. Detectiegedrag is het vertonen van gedrag waarmee een bepaald
gezondheidsprobleem geïdentificeerd kan worden. Bij preventiegedrag daarentegen wordt
gedrag vertoond dat gezondheidsproblemen kan voorkomen (Rothman & Salovey, 1997).
Detectiegedrag is risicovoller dan preventiegedrag, aangezien bij dit gedrag een ziekte
geïdentificeerd kan worden. Preventiegedrag is niet risicovol, aangezien het hier gaat om het
volhouden van gezond gedrag (Rothman & Salovey, 1997). Hieruit kan afgeleid worden dat
het gebruiken van een winstframe nuttiger is bij preventiegedrag en dat een arts juist een
verliesframe moet gebruiken om detectiegedrag te stimuleren (Zhao et al., 2012). Deze
hypothese wordt ondersteund in verschillende onderzoeken (O’Keefe & Jensen, 2006, 2007,
2009).
Hoewel het onderscheid tussen detectie- en preventiegedrag en de gassocieerde
framingeffecten hierbij al veelvuldig zijn onderzocht, is er nog weinig onderzoek verricht
naar de effectiviteit van framing en therapietrouw, wat een vorm is van preventiegedrag (Zhao
et al., 2012; Rothman & Salovey, 1997). Het is van belang om de invloed van framing op de
intentie tot therapietrouw van patiënten te onderzoeken, aangezien therapietrouwe patiënten
vaker positieve gezondheidsuitkomsten ervaren dan patiënten die zich niet houden aan de
therapie (DiMatteo, Giordani, Lepper & Groghan, 2002). Rothman en Salovey (1997) stellen
dat therapietrouw een vorm is van herstellend gedrag, waardoor dit gezien kan worden als een
vorm van preventiegedrag. Deze hypothese wordt tevens aangenomen door Zhao et al.
(2012). Herstellend gedrag gaat namelijk over het herstellen van de gezondheid en het
voorkomen van risico’s in de toekomst (Rothman & Salovey, 1997). Bij aspecifieke
lagerugpijn is het van belang dat de arts het (blijven) bewegen promoot. Het (blijven)
bewegen is daarmee een vorm van herstellend gedrag, aangezien hiermee de aspecifieke
lagerugpijn verholpen kan worden (NHG-Werkgroep Aspecifieke lagerugpijn, 2017).
Hierdoor kan voorspeld worden dat een winstframe (waarin de voordelen van blijven
bewegen worden benadrukt) effectiever werkt dan een verliesframe (waarin de nadelen van
rusten worden benadrukt) bij het communiceren over aspecifieke lagerugpijn.
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Aangezien bij detectie- en preventiegedrag de effectiviteit van het gebruik van een
winst- of verliesframe is aangetoond (O’Keefe & Jensen, 2006, 2007, 2009), zal ook in dit
onderzoek gebruik gemaakt worden van communicatie met positieve inhoud (winstframe)
versus communicatie met negatieve inhoud (verliesframe). Hierbij wordt ook het gebruik van
een ander type framing meegenomen, namelijk affirmaties versus negaties, aangezien het
gebruik hiervan in combinatie met winst- en verliesframing nog weinig is onderzocht.
Concreet worden deze twee vormen van framing gecombineerd tot positief en negatief
taalgebruik.
1.3. Het gebruik van negaties versus affirmaties
Voordat het gebruik van positief en negatief taalgebruik wordt besproken, wordt uiteengezet
wat het gebruik van affirmaties versus negaties inhoudt. Bij een affirmatie wordt een
boodschap direct gebracht (bijvoorbeeld: dit nieuws is slecht), terwijl bij het gebruik van
negaties het bericht indirect wordt gebracht (bijvoorbeeld: dit nieuws is niet goed) (Burgers,
Beukeboom & Sparks, 2012).
De effecten van negaties zijn afhankelijk van de inhoud van het bericht. Zo kunnen
negaties bij slecht nieuws of nieuws met een negatieve inhoud ingezet worden om dit nieuws
te verzachten en om beleefd te zijn (Fraenkel & Schul, 2008). Sprekers geven daarom een
voorkeur aan het gebruik van negaties, aangezien ze hiermee een meer verzachtende
boodschap communiceren. Ook wordt een negatie door de sprekers geïnterpreteerd als een
verzachtend middel (Giora, Balaban, Fein & Alkabets, 2005).
Het gebruik van negaties kan echter ook averechtste effecten hebben: het kan het idee
opwekken bij de patiënt dat de arts onbetrouwbaar is en het daadwerkelijke bericht
achterhoudt (Burgers et al., 2012). Het gebruik van negaties in combinatie met een positieve
beschrijving van een persoon geeft namelijk de indruk dat de spreker een negatiever beeld
heeft van de persoon dan bij het gebruik van affirmaties. Dit kan verklaard worden door het
feit dat bij het gebruik van negaties impliciete stereotypische verwachtingen gecommuniceerd
worden (Beukeboom, Finkenauer & Wigboldus, 2010). Dit betekent dat de boodschap ‘je gaat
niet dood’ in plaats van ‘je blijft leven’ impliciet aangeeft dat de arts wel verwacht, of in ieder
geval overwogen heeft, dat de patiënt dood gaat (Burgers et al., 2012). Het gebruik van
negaties geeft daarmee impliciete ideeën over de verwachtingen van de arts (Beukeboom et
al., 2010).
Onderzoek over de vraag of het gebruik van negaties gevolgen heeft voor het begrip
van patiënten geeft tegenstrijdige resultaten. Zo geven Del Vento, Bavelas, Healing, MacLean
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en Kirk (2009) aan dat er geen verschil is in begrip tussen een slechte boodschap met of
zonder negaties. Aan de andere kant blijkt uit Burgers, Beukeboom, Sparks en Diepeveen
(2015) dat medische informatieteksten met negaties zorgen voor reductie van begrip bij de
lezers en afname van de intentie tot therapietrouw.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat negaties vaak voorkomen in artspatiëntcommunicatie (Chapman, Bridewell, Hanbury, Cooper & Buchanan, 2001; Dalianis &
Velupillai, 2010). Zeker bij het brengen van een slechte boodschap zijn artsen geneigd
indirect taalgebruik te gebruiken (Del Vento et al., 2009). Tevens komen negaties ook voor in
andere communicatievormen (Mehl & Pennebaker, 2003), maar eerder onderzoek naar de
invloed van communicatie in de gezondheidszorg heeft zich voornamelijk gefocust op
slechtnieuwsgesprekken (Burgers et al., 2012; Schmid Mast et al., 2005). Artspatiëntcommunicatie kan echter ook andere vormen aannemen. Zo kan een gesprek bij de
huisarts ook de vorm aannemen van een ‘uitslaggesprek’, waarin de patiënt informatie krijgt
over zijn klachten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aspecifieke lagerugpijn.
Een uitslaggesprek heeft meestal een typische opbouw van het consult, waarbij de
communicatie tussen arts en patiënt centraal staat. Allereerst vraagt de arts aan de patiënt wat
er aan de hand is. Vervolgens vindt de anamnese plaats, waarin de klachten verder
ondervraagd worden. Op basis hiervan verricht de arts een lichamelijk onderzoek, waarna
vervolgens een diagnose gesteld wordt (NHG-Werkgroep Aspecifieke lagerugpijn, 2017). Het
is nog onbekend of dit type arts-patiëntcommunicatie (uitslaggesprek) tot dezelfde uitkomsten
leidt wat betreft de invloed van communicatie op verschillende voorspellers van
patiëntuitkomsten.
1.4. Positief versus negatief taalgebruik bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn
Op basis van bovenstaande literatuur kan geconcludeerd worden dat goede communicatie van
belang is bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn (NHG-Werkgroep Aspecifieke lagerugpijn,
2017). Om te bepalen wat precies goede communicatie is voor patiënten met aspecifieke
lagerugpijn, wordt in dit onderzoek onderzocht wat de verschillen tussen positief versus
negatief taalgebruik zijn. In positief taalgebruik staan positieve taaluitingen centraal. Dit zijn
zowel affirmaties met positieve inhoud (bijvoorbeeld ‘het nieuws is goed’) als negaties met
negatieve inhoud (bijvoorbeeld ‘het nieuws is niet goed’). Onder negatief taalgebruik wordt
taalgebruik met negatieve bewoordingen verstaan. Dit kan uit zowel affirmaties met negatieve
inhoud (bijvoorbeeld ‘het nieuws is slecht’) als negaties met positieve inhoud (bijvoorbeeld
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‘het nieuws is niet slecht’) bestaan. Kortom, taalgebruik wordt onderzocht als een combinatie
tussen het winst- versus verliesframe enerzijds en affirmaties versus negaties anderzijds.
Burgers et al. (2012) hebben vergelijkbaar onderzoek verricht naar deze vorm van
taalgebruik in arts-patiëntcommunicatie. Hieruit bleek dat patiënten die positieve informatie
ontvingen met een affirmatie een hogere intentie tot therapietrouw en meer positieve
verwachtingen over de kwaliteit van het leven hebben, dan patiënten die dezelfde informatie
met een negatie ontvingen. Voor het ontvangen van negatieve informatie werd juist een
omgekeerd effect gevonden (Burgers et al., 2012). Ook bleek dat het taalgebruik van artsen
invloed heeft op de evaluatie van het bericht: het positief geframede bericht met negaties werd
negatiever beoordeeld dan het positief geframede bericht met affirmaties (Burgers et al.,
2012). Kortom, het taalgebruik van artsen lijkt invloed te hebben op het herstel van mensen
en de manier waarop zij de arts-patiëntcommunicatie beoordelen. Burgers et al. (2012) laten
hiermee zien dat kleine linguïstische variaties van belang kunnen zijn in artspatiëntcommunicatie.
In dit onderzoek wordt gekeken of deze linguïstische variaties ook van invloed zijn in
arts-patiëntcommunicatie bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn, aangezien goede artspatiëntcommunicatie voor deze patiënten van belang is (NHG-Werkgroep Aspecifieke
lagerugpijn, 2017). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van analoge patiënten, wat gezonde
participanten zijn die zich door middel van het kijken van een video inleven in een situatie
waarin een patiënt aspecifieke lagerugpijn heeft. Deze patiënten bekeken een video, waardoor
dit onderzoek een video-vignet studie is. Alles samengenomen leidt tot de volgende
hoofdvraag:
Hoofdvraag:

‘Wat is de invloed van het gebruik van positief versus negatief
taalgebruik op voorspellers van patiëntuitkomsten in artspatiëntcommunicatie bij analoge patiënten met aspecifieke
lagerugpijn?’

Uit de besproken literatuur blijkt dat de invloed van taalgebruik op therapietrouwheid nog
nauwelijks is onderzocht (Zhao et al., 2012). Wel is bekend dat therapietrouwe patiënten meer
positieve gezondheidsuitkomsten ervaren dan niet-therapietrouwe patiënten (DiMatteo et al.,
2002). Derhalve is de volgende deelvraag opgesteld:
Deelvraag 1:

‘Hoe beïnvloedt het taalgebruik in arts-patiëntcommunicatie de
intentie om therapietrouw te blijven bij analoge patiënten met
aspecifieke lagerugpijn?’
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Ook dient in het geval van aspecifieke lagerugpijn gekeken te worden naar de invloed van
taalgebruik op bewegingsangst (NHG-Werkgroep Aspecifieke lagerugpijn, 2017; Picavet,
Valeyen & Schouten, 2002). De tweede deelvraag luidt derhalve als volgt:
Deelvraag 2:

‘Hoe beïnvloedt het taalgebruik in arts-patiëntcommunicatie de
bewegingsangst van analoge patiënten met aspecifieke lagerugpijn?’

Verder kan goede communicatie positieve invloed hebben op de verwachtingen van herstel
die patiënten hebben (Verheul et al., 2010). Het is specifiek van belang dat patiënten met
rugpijn positieve verwachtingen hebben over het herstel, aangezien patiënten met acute
lagerugpijn meer verbetering tonen als zij hogere verwachtingen hebben over het herstel
(Myers et al., 2008). Derhalve luidt de derde deelvraag als volgt:
Deelvraag 3:

‘Hoe beïnvloedt het taalgebruik in arts-patiëntcommunicatie de
verwachtingen van herstel van analoge patiënten met aspecifieke
lagerugpijn?’

Tot slot blijkt uit de besproken literatuur dat het hanteren van een bepaalde communicatiestijl
en linguïstische variaties in het taalgebruik van artsen invloed kan hebben op de manier
waarop patiënten de arts-patiëntcommunicatie evalueren (Schmid Mast et al., 2005; Burgers
et al., 2012). Derhalve luidt de laatste deelvraag als volgt:
Deelvraag 4:

‘Hoe beïnvloedt het taalgebruik in arts-patiëntcommunicatie de
evaluatie van het gesprek door analoge patiënten met aspecifieke
lagerugpijn?’
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2. Methode
Om bovengenoemde onderzoeksvraag te beantwoorden is een experiment uitgevoerd.
2.1. Materiaal
Voor dit onderzoek zijn twee versies van een video gebruikt, waardoor dit onderzoek een
video-vignet studie is. De video’s zijn opvraagbaar bij Radboud Universiteit Nijmegen. Er is
gekozen voor een video-vignet studie, aangezien meta-analyse aantoont dat analoge patiënten
representatief zijn voor echte patiënten bij het kijken van een video (Van Vliet et al., 2012).
Daarnaast kunnen participanten betrouwbare oordelen geven over communicatie als zij kijken
naar een gesprek op video (Ambady & Rosenthal, 1992) en in eerder onderzoek naar artspatiëntcommunicatie is ook gebruik gemaakt van video’s (zie Schmid Mast et al., 2005;
Martins & Carvalho, 2013).
In de video’s is een onderscheid gemaakt tussen positief en negatief taalgebruik. Het
verschil tussen positief en negatief taalgebruik is weergeven in tabel 1. De groene woorden
staan voor positief taalgebruik en de rode woorden staan voor negatief taalgebruik. Een
voorbeeld van positief taalgebruik in het script is: ‘Aspecifieke lagerugpijn is een onschuldige
aandoening’. Een voorbeeld van negatief taalgebruik in de video is: ‘Aspecifieke lagerugpijn
is geen kwaadaardige aandoening’.
De video’s startten met een anamnese, waarin de klachten van de patiënt besproken
werden. Vervolgens gaf de arts haar diagnose en het advies. In versie 1 van de video bevatte
deze diagnose en het advies positief taalgebruik, in versie 2 bestond dit uit negatief
taalgebruik. De anamnese werd niet gemanipuleerd qua taalgebruik, maar was wel
opgenomen in de video, aangezien dit de arts-patiëntcommunicatie zo realistisch mogelijk
maakt. De complete scripts van de beide gesprekken zijn opgenomen als Bijlage A en B.
Tabel 1

Positief versus negatief taalgebruik
Positief

Negatief

Affirmatie

Goed

Slecht

Negatie

Niet slecht

Niet goed
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2.2. Proefpersonen
Aan dit experiment hebben analoge patiënten deelgenomen, aangezien uit meta-analyse blijkt
dat de percepties van communicatie van analoge patiënten in grote mate overeenkomt met de
percepties van klinische patiënten (Van Vliet et al., 2012). Het experiment is afgenomen
onder participanten tussen de 40 en 80 jaar, vanwege het feit dat de incidentie van lagerugpijn
het hoogste is bij deze groep. In totaal is het experiment afgenomen onder 115 participanten,
waarvan 55 vrouw was en 60 man. De gemiddelde leeftijd van de participanten was 56 jaar
(SD = 7.59, range = 40). Het grootste deel van de participanten heeft hoger beroepsonderwijs
afgerond (33.9%), 13% heeft een universitaire opleiding beëindigt, 22,6% heeft lager
beroepsonderwijs afgerond en 27% heeft middelbaar onderwijs afgemaakt. In totaal heeft
80.8% van de participanten momenteel een vrijwillige of betaalde baan. Op dit moment geven
91 respondenten aan geen last van rugpijn te hebben, 24 respondenten hebben dit wel. Wel
hebben de meeste proefpersonen in het verleden soms (47.5%), regelmatig (21.7%) of vaak
(9.2%) te maken gehad met rugpijn. Slechts 21 respondenten (17.5%) geven aan nooit last
gehad te hebben van rugpijn.
De kenmerken van de proefpersonen verschilden niet per versie van de video. Uit een
χ2- toets bleek dat er geen significant verband was tussen de participanten die de versie met
positief taalgebruik hadden gezien en de participanten die de versie met negatief taalgebruik
hadden gezien voor geslacht (χ2 (1) = .22, p = .710), opleidingsniveau (χ2 (3) = .27, p = .996),
het wel/niet hebben van rugpijn (χ2 (1) = .25, p = .652) en het in het verleden wel/niet hebben
van rugpijn (χ2 (3) = 4.99, p = .172). Uit een onafhankelijke t-toets voor leeftijd bleek er geen
significant verschil te zijn tussen de participanten die de versie met positief taalgebruik
hadden gezien en de participanten die de versie met negatief taalgebruik hadden gezien
(t(113) = 1.08, p = 0.283).
2.3. Onderzoeksontwerp
Elke participant heeft slechts één versie van het script gelezen en hier vragen over
beantwoord. Er was daarom sprake van een tussenproefpersoonsontwerp. In totaal bekeken 58
participanten de video met positief taalgebruik tegenover 57 participanten die de video met
negatief taalgebruik bekeken.
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2.4. Instrumentatie
Er zijn vier voorspellers van patiëntuitkomsten onderzocht door middel van een vragenlijst.
Elke voorspeller werd met meerdere items bevraagd. De complete vragenlijst is opgenomen
als Bijlage C.
Ten eerste is onderzocht of de verwachtingen van herstel beïnvloed worden door het
gebruik van positief versus negatief taalgebruik. Hierbij gaat het om de mate waarin de
participanten verwachten dat de aspecifieke lagerugpijn zal verbeteren. Dit is gemeten aan de
hand van drie items: verwachte aanhouding van pijn, verwachte controle over pijn en
verwacht effect van de behandeling (Verheul et al., 2010). Deze items zijn gemeten met een
tienpunts Likertschaal en waren afkomstig uit The Brief Illness Perception Questionnaire
(Broadbent, Petrie, Main & Weinman, 2006). Een hogere score staat hierbij voor hogere
verwachtingen van herstel. Deze variabele is onderzocht met behulp van een voor- en
nameting. De betrouwbaarheid van ‘verwachting van herstel voor de video’ bestaande uit drie
items was slecht: α = .43. De betrouwbaarheid van ‘verwachting van herstel na de video’
bestaande uit drie items daarentegen was adequaat: α = .74. De variabele is voor consistentie
over het gehele onderzoek los gemeten.
Bewegingsangst is een irrationele, overmatige angst om te bewegen wat resulteert in
het vermijden van activiteiten. Dit wordt veroorzaakt door angst voor pijnlijke verwondingen
of letsel (Kori, Miller & Todd, 1990). Items zijn gebaseerd op de ‘Tampa Scale for
Kinesiophobia’ (Miller, Kori & Todd, 1991), waarbij ze aangepast zijn voor de video-vignet
studie. Bewegingsangst is zowel voor als na het kijken van de video bevraagd. In totaal waren
er beide keren zeven items opgenomen over bewegingsangst die allen bestonden uit een
vierpunts Likertschaal. Hoe lager de score, hoe lager de bewegingsangst van de participant
was. De betrouwbaarheid van ‘bewegingsangst voor de video’ bestaande uit zeven items was
slecht: α = .48. Daarnaast was betrouwbaarheid van ‘bewegingsangst na de video’ bestaande
uit zeven items ook slecht: α = .59. Gezien de lage interne consistentie van de items en het feit
dat bewegingsangst wordt berekend met behulp van een totaalscore (Miller et al., 1991) is de
totaalscore berekend voor de samengevoegde items, in plaats van het gemiddelde
(minimumscore = 7, maximumscore = 28, range = 21).
Intentie tot therapietrouw is de mate waarin participanten aangeven de neiging te
hebben om het advies van de arts in het script op te volgen. Dit is onderzocht aan de hand van
vier items, opgesteld uit onderzoek van Burgers et al. (2012) en Mc Horney (2009). Een
voorbeelditem was of de participant het advies van de arts een goed idee vond. Alle items
bestonden uit een zevenpunts Likertschaal, waarbij een hogere score stond voor een hogere
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intentie tot therapietrouw. De betrouwbaarheid van ‘intentie tot therapietrouw’ bestaande uit
vier items was goed: α = .92.
De evaluatie van de boodschap betreft de mate waarin de participanten het script als
positief of negatief beoordelen (Burgers et al., 2012). Items zijn opgesteld aan de hand van
onderzoeken van Burgers et al. (2012) en Zhao et al. (2012). Hierbij is bevraagd hoe
informatief, duidelijk en begrijpelijk het bericht van de arts was (Burgers et al., 2012) en hoe
ontmoedigend en realistisch het bericht was. Deze items werden bevraagd met een zevenpunts
Likertschaal, waarbij een hogere score voor een meer positieve evaluatie van de boodschap
staat. De betrouwbaarheid van ‘evaluatie van de boodschap’ bestaande uit vijf items was
adequaat: α = .79.
Een eerste controlevariabele is de mate van angst die de participanten hadden tijdens
het invullen van de vragenlijst. Het is namelijk mogelijk dat de mate van angst die de
proefpersonen hadden, invloed had op de voorspellers van patiëntuitkomsten. Deze variabele
is bevraagd met behulp van de zes items van de Spielberger State-Trait Anxienty Inventeroy
(STAI) (Van der Bij, de Weerd, Cikot, Steegers & Braspenning, 2003). Er werd bijvoorbeeld
gevraagd hoe kalm en gespannen de participanten zich voelden. De zes items bestonden uit
een vierpunts Likertschaal, waarbij een hogere score stond voor een hogere mate van angst.
De betrouwbaarheid van ‘angst’ bestaande uit zes items was goed: α = .83.
Een andere controlevariabele is de mate van inleving in de video. Er is gebruik
gemaakt van de Video Engagement Scale (Visser, Hillen, Verdam, Bol, De Haes & Smets,
2016). De Video Engagement Scale is in zijn geheel overgenomen en bestond uit vijftien
items over de mate van attentie, het opgaan in een narratieve wereld, identificatie, empathie
en emoties. De items bestonden uit een zevenpunts Likertschaal waarbij een hogere score
stond voor een hogere mate van inleving in de video. De betrouwbaarheid van ‘inleving in de
video’ bestaande uit vijftien items was goed: α = .93.
2.5. Procedure
Het onderzoek is individueel afgenomen en alle participanten vulden de vragenlijst op papier
in. De vragenlijst startte met een korte introductie. Hiermee werd getracht de procedure voor
iedere participant zo gelijk mogelijk te houden. Deze introductie bevatte onder andere uitleg
over het onderzoek en de participanten werden in de introductie bedankt voor hun deelname
aan dit onderzoek. Na het lezen van de introductie werd aan alle participanten gevraagd om
een toestemmingsverklaring door te lezen en te ondertekenen. Hierna startte het eerste deel
van het onderzoek. De participanten vulden hun algemene gegevens in, lazen een inleidende
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tekst over een patiënt met rugpijn en vulden vervolgens vragen in over deze tekst. Dit waren
items over de mate van bewegingsangst en verwachtingen van herstel. Aangezien het doel van
dit onderzoek is om te kijken of het taalgebruik van de huisarts invloed heeft op de
voorspellers van patiëntuitkomsten, zijn deze twee voorspellers van patiëntuitkomsten met
behulp van een voor- en nameting onderzocht. Hiermee kon onderzocht worden of de
verwachtingen van het herstel en de mate van bewegingsangst verschilt voor en na het kijken
van de video, oftewel voor en na de manipulatie van het taalgebruik. Voor de variabele
intentie tot therapietrouw is dit niet gedaan, aangezien de introductietekst geen informatie
bevatte over de behandeling die de patiënt moet volgen. Ook de variabele
boodschapsevaluatie is niet meegenomen, aangezien de boodschap geen conversatie bevatte
tussen een arts en een patiënt.
Na het invullen van deze eerste vragen, werd de vragenlijst ingenomen en bekeken de
participanten een van de twee versies van de video. Na het bekijken van de video kregen zij
het tweede deel van de vragenlijst overhandigd en vulden zij de vragen in. Deze vragen
bestonden uit items om de vier voorspellers van patiëntuitkomsten te meten.
2.6. Statistische toetsing
Er zijn onafhankelijke t-testen gebruikt om de verschillen tussen de variabelen te toetsen. Ook
zijn er afhankelijke t-testen uitgevoerd om de verschillen voor en na het kijken van de video
te meten. Voor verdere inspectie van de data zijn correlatietoetsen uitgevoerd.
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3. Resultaten
Allereerst worden de resultaten besproken van de vier voorspellers van patiëntuitkomsten
naar aanleiding van het kijken van de video met positief of negatief taalgebruik. Vervolgens
worden de resultaten gerapporteerd van de mogelijke verschillen voor en na het kijken van de
video voor de variabelen bewegingsangst en verwachtingen van herstel. Tot slot worden de
resultaten van aanvullende analyses besproken.
3.1. Resultaten voorspellers van patiëntuitkomsten na de video
De verschillen tussen de gemiddeldes van de vier voorspellers van patiëntuitkomsten zijn
getoetst en weergeven in tabel 2.
Tabel 2

De gemiddeldes en standaardafwijkingen van de voorspellers van
patiëntuitkomsten in functie van taalgebruik van de huisarts (verschillende
schalen zijn gebruikt) (n = 115)
Schaal

Positief taalgebruik
M (SD)

Negatief taalgebruik
M (SD)

Intentie tot
therapietrouw

1-7

5.74 (1.60)

5.97 (.94)

Bewegingsangst

1-4

15.16 (4.08)

15.25 (3.40)

Verwachtingen van
herstel
Controle over klachten

1-10

6.19 (2.35)

5.88 (2.20)

Verwachtingen van
herstel
Tijd aanhouden rugpijn

1-10

7.41 (2.33)

7.51 (1.58)

Verwachtingen van
herstel
Helpen van de
behandeling

1-10

6.72 (2.30)

6.88 (2.07)

Evaluatie van de
boodschap

1-7

5.63 (1.22)

5.74 (.92)

Uit een onafhankelijke t-toets van taalgebruik van de huisarts op de intentie tot therapietrouw
bleek er geen significant verschil te zijn tussen positief en negatief taalgebruik wat betreft de
intentie tot therapietrouw (t (92.47) = .97, p = .336). Aangezien er niet werd voldaan aan de
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assumptie van gelijke varianties (p = .003) is de t-toets gerapporteerd van ‘equal variances
not assumed’.
Uit een onafhankelijke t-toets van taalgebruik van de huisarts op de bewegingsangst
bleek er ook geen significant verschil te zijn tussen positief en negatief taalgebruik wat betreft
de bewegingsangst (t (110) = .14, p = .892).
Tevens bleek uit een onafhankelijke t-toets van taalgebruik van de huisarts op de
verwachte controle over de klachten dat er geen significant verschil is tussen positief en
negatief taalgebruik wat betreft de verwachte controle over de klachten (t (113) = .74, p =
.464). Ook bleek uit een onafhankelijke t-toets van taalgebruik van de huisarts op de
verwachte tijd van het aanhouden van de rugpijn dat er geen significant verschil is tussen
positief en negatief taalgebruik wat betreft de verwachte tijd van het aanhouden van de
rugpijn (t (100.47) = .26, p = .799). Aangezien er niet werd voldaan aan de assumptie van
gelijke varianties (p = .001) is de t-toets gerapporteerd van ‘equal variances not assumed’.
Daarnaast bleek uit een afhankelijke t-toets van taalgebruik van de huisarts op het verwachte
effect van de behandeling dat er geen significant verschil is tussen positief en negatief
taalgebruik wat betreft het verwachte effect van de behandeling (t (113) = .38, p = .709).
Tot slot bleek uit een onafhankelijke t-toets van taalgebruik van de huisarts op de
evaluatie van de boodschap dat er geen significant verschil is tussen positief en negatief
taalgebruik wat betreft de evaluatie van de boodschap (t (105.60) = .54, p = .588). Aangezien
er niet werd voldaan aan de assumptie van gelijke varianties (p = .032) is de t-toets
gerapporteerd van ‘equal variances not assumed’.
3.2. Resultaten voorspellers van patiëntuitkomsten voor en na de video
Voor de variabelen verwachtingen van herstel en bewegingsangst is gemeten of deze
voorspellers van patiëntuitkomsten verschillen voor en na het kijken van de video met positief
of negatief taalgebruik. Dit is weergeven in tabel 3.
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Tabel 3

De gemiddeldes en standaardafwijkingen van de voorspellers van
patiëntuitkomsten in functie van het wel/niet kijken van de video
(verschillende schalen zijn gebruikt) (n positief taalgebruik = 58, n negatief
taalgebruik = 57)
Voor de video
Positief
taalgebruik

Na de video
Positief
taalgebruik

Na de video
Negatief
taalgebruik

M (SD)

Voor de
video
Negatief
taalgebruik
M (SD)

M (SD)
Verwachtingen van
herstel
Controle over klachten

5.21 (2.08)

6.19 (2.35)

4.75 (2.06)

5.88 (2.20)

Verwachtingen van
herstel
Tijd aanhouden rugpijn

6.29 (2.37)

7.41 (2.33)

6.49 (1.99)

7.51 (1.58)

Verwachtingen van
herstel
Helpen van de
behandeling

6.26 (2.13)

6.72 (2.30)

6.23 (1.87)

6.84 (2.07)

Bewegingsangst

16.70 (3.84)

14.93 (3.73)

15.45 (2.75)

15.25 (3.40)

M (SD)

Uit een afhankelijke t-toets voor bewegingsangst bleek er een significant verschil te
zijn voor en na het kijken van de video met positief taalgebruik (t (55) = 2.75, p = .008). De
bewegingsangst van de participanten was lager na het kijken van de video met positief
taalgebruik (M = 14.93, SD = 3.73), dan voor het kijken van de video (M = 16.70, SD = 3.84).
Echter, uit een afhankelijke t-toets voor bewegingsangst bleek er geen significant verschil te
zijn voor en na het kijken van de video met negatief taalgebruik (t (54) = .50, p = .620).
Uit een afhankelijke t-toets voor verwachte controle over de klachten bleek er een
significant verschil te zijn voor en na het kijken van de video met positief taalgebruik (t (57) =
2.54, p = .014). De controle over de klachten bleek na het kijken van de video met positief
taalgebruik (M = 6.19, SD = 2.35) hoger te zijn dan voor het kijken van de video met positief
taalgebruik (M = 5.21, SD = 2.08). Ook bleek uit een afhankelijke t-toets voor verwachte
controle over de klachten een significant verschil te zijn voor en na het kijken van de video
met negatief taalgebruik (t (56) = 3.25, p = .002). De controle over de klachten bleek na het
kijken van de video met negatief taalgebruik (M = 5.88, SD = 2.20) hoger te zijn dan voor het
kijken van de video met negatief taalgebruik (M = 4.75, SD = 2.06).
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Uit een afhankelijke t-toets voor de verwachte tijd van het aanhouden van de rugpijn
bleek een significant verschil te zijn voor en na het kijken van de video met positief
taalgebruik (t (57) = 2.90, p = .005). De participanten dachten dat de rugpijn korter aanhoudt
na het kijken van de video met positief taalgebruik (M = 7.41, SD = 2.33) dan voor het kijken
van de video met positief taalgebruik (M = 6.29, SD = 2.37). Ook bleek uit een afhankelijke ttoets voor de verwachte tijd van het aanhouden van de rugpijn een significant verschil te zijn
voor en na het kijken van de video met negatief taalgebruik (t (56) = 3.80, p < .001). De
participanten dachten dat de rugpijn korter aanhoudt na het kijken van de video met negatief
taalgebruik (M = 7.51, SD = 1.58) dan voor het kijken van de video met negatief taalgebruik
(M = 6.49, SD = 1.99).
Tot slot bleek uit een afhankelijke t-toets voor het verwachte effect van de
behandeling dat er geen significant verschil is voor en na het kijken van de video met positief
taalgebruik (t (57) = 1.22, p = .225). Uit een afhankelijke t-toets voor het verwachte effect van
de behandeling dat er ook geen significant verschil is voor en na het kijken van de video met
negatief taalgebruik (t (55) = 1.98, p = .053).
3.3. Manipulatie en randomisatie checks
Alle data is allereerst gecontroleerd op de assumpties van gelijkheid. Hieruit bleek dat de
verdeling van de variabelen geen onverwachtste patronen toonden. Ook waren er geen
outliers aanwezig bij de variabelen.
Voor verdere inspectie van de data is getoetst of er mogelijke verbanden tussen de data
aanwezig waren. Deze correlatietoetsen zijn opgenomen als Bijlage D, inclusief verdere uitleg
over de significante uitkomsten. Er is een correlatietoets uitgevoerd voor alle niet-nominale
variabelen.
Verder is voor verdere inspectie van de variabele bewegingsangst getoetst of de mate
van bewegingsangst van de twee groepen participanten verschilde voor het kijken van de
video, aangezien eerdere analyses zowel significante als niet-significante resultaten tonen
voor deze variabele. Uit een onafhankelijke t-toets van taalgebruik van de huisarts op
bewegingsangst bleek er een significant verschil te zijn tussen positief en negatief taalgebruik
wat betreft bewegingsangst (t (111) = 2.09, p = .039). De participanten die de video met
positief taalgebruik hadden gezien hadden een hogere bewegingsangst voor het kijken van de
video (M = 16.70, SD = 3.84), dan de participanten die de video met negatief taalgebruik
hadden gezien (M = 15.39, SD = 2.74).
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Ook is getoetst of de mate van inleving verschilde tussen beide groepen. Uit een
onafhankelijke t-toets van taalgebruik van de huisarts op de mate van inleving in de video
bleek er geen significant verschil te zijn tussen positief en negatief taalgebruik wat betreft de
mate van inleving in de video (t (113) = .93, p = .352).
Tot slot is getoetst of de mate van angst verschilde tussen beide groepen. Uit een
onafhankelijke t-toets van taalgebruik van de huisarts op de mate van angst bleek er geen
significant verschil te zijn tussen positief en negatief taalgebruik wat betreft de mate van angst
in de video (t (113) = .82, p = .414). De verschillen in de gemiddeldes van bovengenoemde
controlevariabelen zijn weergeven in tabel 4.
Tabel 4

De gemiddeldes en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de
controlevariabelen in functie van taalgebruik van de huisarts (verschillende
schalen zijn gebruikt) (n = 115)
Schaal

Positief taalgebruik

Negatief taalgebruik

M (SD)

M (SD)

Bewegingsangst voor
de video

1-4

16.70 (3.84)

15.39 (2.74)

Mate van inleving in de
video

1-7

4.12 (1.20)

4.33 (1.26)

Angst

1-4

1.54 (.68)

1.45 (.47)
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4. Conclusie en discussie
In dit onderzoek stond de vraag centraal wat de invloed is van het gebruik van positief versus
negatief taalgebruik op voorspellers van patiëntuitkomsten in arts-patiëntcommunicatie bij
analoge patiënten voor aspecifieke lagerugpijn. De vier voorspellers van patiëntuitkomsten
waren intentie tot therapietrouw, bewegingsangst, verwachtingen van herstel en
boodschapsevaluatie. Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van positief of negatief
taalgebruik geen invloed heeft op alle vier de patiëntuitkomsten. De intentie tot therapietrouw,
de mate van bewegingsangst, de verwachtingen van herstel en de evaluatie van de boodschap
verschilt niet tussen participanten die de video met positief of negatief taalgebruik hebben
gezien. Toch lijkt de arts-patiëntcommunicatie er wel toe te doen. De participanten hadden
namelijk een lager gevoel van controle en ze dachten dat de rugpijn langer zou aanhouden
voor het kijken van de video dan na het kijken van de video met zowel positief als negatief
taalgebruik, wat duidt op hogere verwachtingen van herstel na het kijken van de video. Ook
neemt de bewegingsangst van de participanten af na het kijken van de video met positief
taalgebruik.
4.1. Verklaringen van de gevonden resultaten
De NHG-Werkgroep Aspecifieke lagerugpijn (2017) benadrukt het belang van juiste
communicatie bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn. Dit onderzoek laat zien dat het
onderscheid tussen positief en negatief taalgebruik wellicht niet de manier is om aan te tonen
hoe gecommuniceerd moet worden met patiënten met aspecifieke lagerugpijn, aangezien er
geen verschillen zijn gevonden tussen de voorspellers van patiëntuitkomsten.
Echter, onderzoek van Burgers et al. (2012) laat zien dat het gebruik van positieve
versus negatieve framing en het gebruik van affirmaties versus negaties wel van invloed is op
de voorspellers van patiëntuitkomsten. Dit onderzoek komt daarmee niet overeen met het
onderzoek van Burgers et al. (2012). Deels zou dit verklaard kunnen worden door het feit dat
Burgers et al. (2012) zich gericht hebben op andere voorspellers van patiëntuitkomsten,
namelijk de boodschap, evaluatie van de arts en intentie tot therapietrouw. Deze variabelen
komen niet volledig overeen met de variabelen die in dit onderzoek zijn onderzocht, waardoor
er wellicht verschillende resultaten zijn gevonden. Ook hebben Burgers et al. (2012) de twee
vormen van framing niet gecombineerd tot positief versus negatief taalgebruik, maar los
geanalyseerd. Hoewel de combinatie die in dit onderzoek is gehanteerd het contrast tussen de
twee versies zou moeten vergroten, kan dit verschil tevens voor verschillen in
onderzoeksresultaten hebben gezorgd. Kortom, het onderzoek van Burgers et al. (2012)
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verschilt op fundamentele aspecten met dit onderzoek, wat de oorzaak kan zijn voor de
onsamenhangende resultaten.
Tevens is in dit onderzoek een uitslaggesprek onderzocht, terwijl eerder onderzoek
zich voornamelijk heeft gericht op slechtnieuwsgesprekken (zie bijvoorbeeld Burgers et al.,
2012; Schmid Mast et al., 2005). Wellicht is de invloed van communicatie bij dit type artspatiëntcommunicatie minder groot dan bij een slechtnieuwsgesprek, aangezien een
uitslaggesprek minder heftig is dan een slechtnieuwsgesprek. Indien een gesprek als minder
heftig wordt beschouwd door de patiënt, is de manier waarop gecommuniceerd dient te
worden wellicht anders, waardoor het manipuleren van taalgebruik niet tot verschillende
uitkomsten in voorspellers van patiëntuitkomsten heeft geleid. Eerder onderzoek laat namelijk
zien dat er verschillende doelen van communicatie zijn (Ong, de Haes, Hoos & Lammes,
1995), die wellicht verschillend ingezet moeten worden bij verschillen types consulten,
aangezien het proces van een consult zorgt voor verschillen in gezondheidsuitkomsten
(Wilson & Childs, 2002). Kortom, het type arts-patiëntcommunicatie is wellicht bepalend
voor de mate waarin welke vorm van communicatie de voorkeur heeft.
In deze studie is gebruik gemaakt van framing, wat inhoudt dat dezelfde boodschap op
verschillende manieren beschreven wordt. Dit betekent dat verschillende frames op
verschillende aspecten van een boodschap inspelen. In het geval van aspecifieke rugpijn
speelt de tekst ‘Ik weet dat het niet makkelijk is, maar het is juist goed voor u om te bewegen’
op andere voorspellers van patiëntuitkomsten in dan de tekst ‘Ik weet dat het moeilijk is, maar
het is niet slecht voor u om te bewegen’. De eerste boodschap speelt in op de verwachtingen
van herstel, aangezien de boodschap vooruit kijkt naar de voordelen van het bewegen. De
tweede boodschap daarentegen speelt meer in op de pijn die de patiënt heeft en de
bewegingsangst die daarbij komt kijken. Dit betekent dat door de verschillen die in het
taalgebruik zijn aangebracht een andere boodschap gecommuniceerd is, waardoor men zou
verwachten dat scores op de voorspellers van patiëntuitkomsten verschillen. Bij een
boodschap die meer inspeelt op de verwachtingen van herstel wordt verwacht dat deze
boodschap ook meer effect toont op verwachtingen van herstel dan een boodschap die hier in
mindere mate op inspeelt. Dit verband is echter niet gevonden in dit onderzoek, wat wellicht
verklaard kan worden door meta-analyseonderzoek waarin aangetoond wordt dat de opzet van
een experiment van invloed is op de effectgrootte bij experimenten naar framing (Kühberger,
1998). Ook is de literatuur verdeeld wat betreft de effecten van framing, aangezien
verschillende studies verschillende operationele definities van framing aanhouden (Levin,

22

Schneider & Gaeth, 1998). Dit zou wellicht kunnen verklaren dat er in deze studie geen
effecten zijn gevonden bij de manipulatie en in andere studies wel.
Ondanks dat er geen verschillen gevonden zijn tussen positief en negatief taalgebruik
nemen de verwachtingen over het herstel na het kijken van de video van een huisartsconsult
toe. Dit kan verklaard worden met behulp van onderzoek van Verheul et al. (2012). Verheul et
al. (2012) tonen namelijk aan dat empatisch gedrag van een arts kan zorgen voor hogere
verwachtingen van het herstel. In dit onderzoek zou het gedrag van de arts ook als empatisch
gezien kunnen worden, aangezien zij bijvoorbeeld oogcontact maakte met de patiënt en de
patiënt vriendelijk begroette (Van Vliet et al., 2016). Wellicht heeft dit empatische gedrag
gezorgd voor de stijging van de verwachtingen van het herstel na het kijken van de video.
Tot slot neemt ook de bewegingsangst af na het kijken van de video met positief
taalgebruik. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de baseline voor bewegingsangst bij
positief taalgebruik significant hoger was dan bij negatief taalgebruik. Dit betekent dat de
proefpersonen die de video met positief taalgebruik al een hogere mate van bewegingsangst
ervoeren voor zij de video bekeken, waardoor hun bewegingsangst wellicht meer daalde na
het kijken van de video dan bij de participanten die de video met negatief taalgebruik keken
en voor het kijken van deze video al een lagere bewegingsangst rapporteerden.
4.2. Beperkingen en vervolgonderzoek
Dit onderzoek kent een aantal sterke en zwakke punten. Sterk aan het onderzoek is dat er
gebruik is gemaakt van eerder gevalideerde video’s. Tevens is een video-vignet studie
effectief voor analoge patiënten en wordt deze methode vaak toegepast bij onderzoek naar
arts-patiëntcommunicatie (zie bijvoorbeeld Burgers et al., 2012, Schmid Mast et al., 2005).
Ook is er in dit onderzoek gebruik gemaakt van verschillende items van verschillende
vragenlijsten, zodat alle bevraagde items gevalideerd waren. Tot slot is getracht om zoveel
mogelijke participanten op te nemen die daadwerkelijk te maken hebben (gehad) met
aspecifieke lagerugpijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Burgers et al. (2012), waar
studenten zijn gebruikt als participanten. Door het opnemen van zoveel mogelijk participanten
die de symptomen van aspecifieke lagerugpijn herkennen, is dit onderzoek zo realistisch
mogelijk gemaakt.
Dit onderzoek kent echter ook een aantal beperkingen. Ten eerste liggen er een aantal
beperkingen bij het stimulusmateriaal. Er is namelijk gebruik gemaakt van bestaande
videofragmenten, waardoor er geen verdere invloed uitgeoefend kon worden op de tekst van
de video. Ook gaven de participanten aan de video niet realistisch te vinden, aangezien de
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patiënt met aspecifieke lagerugpijn heel soepel liep en recht op de stoel kon zitten. Daarnaast
verrichtte de huisarts geen lichamelijk onderzoek, waardoor de video wellicht niet voldoende
leek op een daadwerkelijk consult bij de huisarts. In de NHG-Werkgroep Aspecifieke
lagerugpijn (2017) wordt namelijk aangeraden om te onderzoeken hoe de patiënt beweegt om
zo een indruk te krijgen van de ernst van de klachten. Er zou daarom opnieuw onderzoek
gedaan kunnen worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe, realistischere video’s,
waarin duidelijker gemaakt wordt dat de patiënt echt rugpijn heeft en waarin er lichamelijk
onderzoek verricht wordt.
Aangezien er gebruik is gemaakt van gevalideerde schalen voor het meten van de
verschillende patiëntuitkomsten, bestonden de verschillende vragen uit verschillende schalen.
Dit kan voor verwarring bij de participanten hebben gezorgd en zo invloed hebben gehad op
de manier waarop zij de vragen hebben ingevuld.
Tot slot is het mogelijk dat andere variabelen invloed hebben gehad op de voorspellers
van patiëntuitkomsten, waardoor de resultaten wellicht niet volledig betrouwbaar zijn. Uit
verschillende correlatie onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat de variabele bewegingsangst
samenhangt met een aantal variabelen, maar deze correlaties zijn niet meegenomen in het
onderzoek. Vervolgonderzoek kan zich daarom richten op de relaties die bestaan tussen de
verschillende voorspellers van patiëntuitkomsten.
Vervolgonderzoek kan zich, naast de eerdergenoemde suggesties, ook richten op
verschillen in voorspellers van patiëntuitkomsten, afhankelijk van het type artspatiëntcommunicatie. Dit onderzoek suggereert namelijk dat wellicht een ander type artspatiëntcommunicatie leidt tot andere resultaten dan een slechtnieuwsgesprek. Het is echter
nog onbekend in welke mate de behoefte aan bepaalde communicatie afhankelijk is van het
type arts-patiëntcommunicatie.
Verder kan vervolgonderzoek zich richten op het verklaren van de verschillen tussen
de resultaten van dit onderzoek en het onderzoek van Burgers et al. (2012). Concreet kan
getest worden of de dezelfde voorspellers van patiëntuitkomsten verschillende uitkomsten
tonen bij het combineren van positieve en negatieve framing en het gebruik van affirmaties
versus negaties tot positief versus negatief taalgebruik en taalgebruik waarin deze twee
aspecten los van elkaar worden getoetst, zoals bij Burgers et al. (2012).
Tot slot kan vervolgonderzoek zich richten op de invloed van taalgebruik op de
verwachtingen van het herstel van patiënten. Dit onderzoek laat namelijk zien dat de
verwachtingen van herstel toenemen door het zien van een huisartsconsult waarin de arts
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empathisch gedrag vertoond. Vervolgonderzoek kan aantonen of bepaald taalgebruik voor
meer of juist minder hoge verwachtingen van het herstel zorgt.
Kortom, in dit onderzoek is getracht de invloed van positief versus negatief
taalgebruik aan te tonen op voorspellers van patiëntuitkomsten bij aspecifieke lagerugpijn.
Eerder onderzoek toont aan dat verschillende communicatiestijlen en verschillende vormen
van communicatie invloed hebben op verschillende voorspellers van patiëntuitkomsten (zie
bijvoorbeeld Schmid Mast et al., 2005; Burgers et al., 2012). Dit onderzoek toont
tegenstrijdige resultaten, aangezien er geen verschillen zijn gevonden tussen patiënten die een
video met positief versus patiënten die een video met negatief taalgebruik hebben gezien. Dit
onderzoek laat daarmee zien dat wellicht niet alle variaties in taalgebruik leiden tot
verschillen in voorspellers van patiëntuitkomsten.

25

Referentielijst
Ambady, N., & Rosenthal, R. (1992). Thin slices of expressive behavior as predictors of
interpersonal consequences: A meta-analysis. Psychological Bulleting, 111(2), 256274.
Beukeboom, C.J., Finkenauer, C., & Wigboldus D.H.J. (2010). The negation bias: when
negations signal stereotypic expectancies. Journal of Personality and Social
Psychology, 99(6), 978-992.
Van der Bij, A.K., de Weerd, S., Cikot, R.J., Steegers, E.A., & Braspenning, J.E.C. (2003).
Validation of the Dutch short form of the state scale of the Spielberger State- Trait
Anxiety Inventory: considerations for usage in screening outcomes. Public Health
Genomics, 6(2), 84-87.
Broadbent, E., Petrie, K.J., Main, J., & Weinman, J. (2006). The Brief Illness Perception
Questionnaire. Journal of Psychosomatic Research, 60, 631-637.
Burgers, C., Beukeboom, C.J., & Sparks, L. (2012). How the doc should (not) talk: when
breaking bad news with negations influences patients’ immediate responses and
medical adherence intentions. Patient Education and Counseling, 89(2), 267-283.
Burgers, C., Beukeboom, C.J., Sparks, L., & Diepeveen, V. (2015). How (not) to inform
patients about drug use: use and effects of negations in Dutch patient information
leaflets. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 24, 137-143.
Cacciatore, M.A., Scheufele, D.A., & Iyengar, S. (2016). The End of Framing as we Know it
… and the Future of Media Effects. Mass Communication and Society, 19(1), 7-23.
Chapman, W.W., Bridewell, T., Hanbury, P., Cooper, G.F., & Buchanan, B.G. (2001).
Evaluation of Negation Phrases in Narrative Clinical Reports. Proc. AMIA Symp, 105109.
Del Vento, A., Bavelas, J., Healing, S., MacLean, G., & Kirk, P. (2009). An experimental
investigation of the dilemma of delivering bad news. Patient education and
counseling, 77(3), 443-449.
Dalianis, H., & Velupillai, S. (2010). How certain are clinical assessments? Annotating
Swedish clinical text for (un)certainties, speculations and negations. LREC, 30713075.
DiMatteo, M.R., Giordani, P.J., Lepper, H.S., & Groghan, T.W. (2002). Patient adherence
and medical treatment outcomes: A meta-analysis. Medical Care, 40, 794-811.
Entman, R.M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of
communication, 43(4), 51-58.
26

Fraenkel T., & Schul, Y. (2008). The meaning of negated adjectives. Intercultural
Pragmatics, 5, 517-540.
Giora, R., Balaban, N., Fein, O., & Alkabets, I. (2005). Negation as positivity in disguise.
Figurative language comprehension: Social and cultural influences, 233-258.
Kori, S.H., Miller, R.P, & Todd, D.D. (1990). Kinesiophobia: a new view of chronic pain
behavior. Pain management, 3(1), 35-43.
Kühberger, A. (1998). The influence of framing on risky decisions: A meta-analysis.
Organizational behavior and human decision processes, 75(1), 23-55.
Levin, I.P., Schneider, S.L., & Gaeth, G.J. (1998). All frames are not created equal: A
typology and critical analysis of framing effects. Organizational behavior and human
decision processes, 76 (2), 149-188.
List, J.A. (2004). Neoclassical theory versus prospect theory: Evidence from the marketplace.
Econometrica, 72(2), 615-625.
Martins, R.G., & Carvalho, I.P. (2013). Breaking bad news: patients’ preferences and health
locus of control. Patient education and counseling, 92(1), 67-73.
McHorney, C. A. (2009). The Adherence Estimator: a brief, proximal screener for patient
propensity to adhere to prescription medications for chronic disease. Current medical
research and opinion, 25(1), 215-238.
Mehl, M.R., & Pennebaker, J.W. (2003). The sounds of social life: A psychometric analysis
of students’ daily social environments and natural conversations. Journal of
Personality and Social Psychology, 84, 857-870.
Miller, R.P., Kori, S.H., & Todd, D.D. (1991). The Tampa Scale. Unpublished Report.
Myers S.S., Phillips, R.S., Davis, R.B., Cherkin, D.C., Legedza, A., Kaptchuk, T.J., … &
Eisenberg, D.M. (2008). Patient expectations as predictors of outcome in patients with
acute low back pain. Journal of general internal medicine, 23(2), 148-153.
NHG-Werkgroep Aspecifieke lagerugpijn (2017). NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn
(tweede herziening). Huisarts&Wetenschap, 60(2), 78-84.
O’Keefe D.J., & Jensen, J. D. (2006). The advantages of compliance or the disadvantages of
noncompliance? A meta-analytic review of the relative persuasive effectiveness of
gain-framed and loss-framed messages. Communication Yearbook, 30, 1-43.
O’Keefe, D.J., & Jensen J.D. (2007). The relative persuasiveness of gain-framed and lossframed messages for encouraging disease prevention behaviors: A meta-analytic
review. Journal of Health Communication, 12, 623-644.

27

O’Keefe, D.J., & Jensen J.D. (2009). The relative persuasiveness of gain-framed and lossframed messages for encouraging disease detection behaviors: A meta-analytic review.
Journal of Communication, 59, 296-316.
Ong, L.M.L., de Haes, J.C.J.M., Hoos, A.M., & Lammes, F.B. (1995). Doctor-patient
communication: a review of the literature. Soc. Sci. Med, 40(7), 903-918.
Picavet, H. S. J., Vlaeyen, J.W., & Schouten, J.S. (2002). Pain catastrophizing and
kinesiophobia: predictors of chronic low back pain. American journal of
epidemiology, 156(11), 1028-1034.
Rothman A. J., & Salovey, P. (1997). Shaping perceptions to motivate healthy behavior: The
role of message framing. Psychological Bulletin, 121, 3-19.
Schmid Mast M., Kindlimann, A., & Langewitz, W. (2005). Recipients’perspective on
breaking bad news with simulated patiens: How you put it really makes a difference.
Patient Education and Counseling, 58, 244-251.
Street Jr., R.L., Makoul, G., Arora, N.K., & Epstein, R.M. (2009). How does communication
heal? Pathways linking clinician-patient communication to health outcomes. Patient
Education and Counseling, 74, 295-301.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The Framing of Decisions and the Psychology of
Choice. Science, 211, 453-458.
Varelmann, D., Pancaro, C., Cappiello, E.C., & Camann, W.R. (2010). Nocebo-induced
hyperalgesia during local anesthetic injection. Anesthesia & Analgesia, 110(3), 868870.
Verheul W., Sanders, A., & Bensing J.M. (2010). The effects of physicians’ affect-oriented
communication style and raising expectations on analogue patients’ anxiety, affect and
expectancies. Patient Education and Counseling, 80, 300-306.
Van Vliet, L.M., van der Wall, E., Albada, A., Spreeuwenberg, P.M, Verheul, W., & Bensing,
J.M. (2012). The validity of using analogue patients in practitioner-patient
communication research: systematic review and meta-analysis. Journal of general
internal medicine, 27(11), 1528-1543.
Van Vliet, L., Van Dulmen, S., Mistiaen P. & Bensing J.M. (2016). De placebo-effecten van
goede communicatie. Ned Tijschr Geneeskd, 160(D251), 1-6.
Visser, L.N., Hillen, M.A., Verdam, M.G., Bol, N., De Haes, H.C., & Smets, E.M. (2016).
Assessing engagement while viewing video vignettes; validation of the Video
Engagement Scale (VES). Patient education and counseling, 99(2), 227-235.

28

Wilson, A., & Childs, S. (2002). The relationship between consultation length, process and
outcomes in general practice: a systematic review. British Journal of General
Practice, 52, 1012-1020.
Zhao X., Melinda, M.M., Kreps, G.L., & McHorney C. (2012). Gain Versus Loss Framing in
Adherence-Promoting Communication Targeting Patients With Chronic Diseases: The
Moderating Effect of Individual Time Perspective. Health Communication, 27(1), 7585.

29

Bijlage A – Script positief taalgebruik
(H = huisarts, P = patiënt)

Tekst
ANAMNESE
H: Goedemorgen, ik ben dokter de Jong
P: Goedemorgen, Mirte van Bremen
H: Gaat u zitten. Wat kan ik voor u doen, mevrouw van Bremen?
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.
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.

Handeling
Geven hand
Gaan zitten (Patiënt gaat
moeilijk zitten; rugpijn)

“Hier” hand op onderrug
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P: Nee, nooit zo heftig.
H: En dit is gistermorgen begonnen…
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
Typt gegevens in en kijkt
helpt. Warm douchen heeft geen zin, maar de pijnstilling heeft wel
daarna naar patiënt
effect gehad.
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.
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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?
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.
P: Ja, bedankt.
H: Tot ziens, dag.
P: Dag.

Einde van zin: staat op en
geeft hand
Staat moeizaam op en
geeft hand
Loopt weg
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Bijlage B – Script negatief taalgebruik
(H = huisarts, P = patiënt)

Tekst
ANAMNESE
H: Goedemorgen, ik ben dokter de Jong
P: Goedemorgen, Mirte van Bremen
H: Gaat u zitten. Wat kan ik voor u doen, mevrouw van Bremen?
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.
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.

Handeling
Geven hand
Gaan zitten (Patiënt gaat
moeilijk zitten; rugpijn)

“Hier” hand op onderrug
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P: Nee, nooit zo heftig.
H: En dit is gistermorgen begonnen…
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
Typt gegevens in en kijkt
helpt. Warm douchen heeft geen zin, maar de pijnstilling heeft wel
daarna naar patiënt
effect gehad.
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
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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.
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.
P: Ja, bedankt.
H: Tot ziens.
P: Dag.

Einde van zin: staat op en
geeft hand
Staat moeizaam op en
geeft hand
Loopt weg
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Bijlage C – Vragenlijst

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!
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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

8

9

10

Volledige controle

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

1

2

3

4

5

6

7

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
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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

2

3

4

5

6

7

Helemaal mee eens

26. Ik voelde mee met de patiënt.
Helemaal mee oneens

1

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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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

8

9

10

Volledige controle

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

1

2

3

4

5

6

7

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.
Helemaal niet

1

2

3

4

Helemaal wel
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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

1

2

3

4

Heel erg

1

2

3

4

Heel erg

1

2

3

4

Heel erg

1

2

3

4

Heel erg

1

2

3

4

Heel erg

38. voelde ik me gespannen.
Helemaal niet
39. was ik van streek.
Helemaal niet
40. was ik ontspannen.
Helemaal niet

41. voelde ik me tevreden.
Helemaal niet
42. was ik bezorgd.
Helemaal niet

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

4

5

6

7

Helemaal mee eens

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

1

2

3

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

4

5

6

7

Helemaal mee eens

46. Ik zou proberen het advies op te volgen.
Helemaal mee oneens

1

2

3
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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

1

2

3

4

5

6

7

Helemaal mee eens

1

2

3

4

5

6

7

Helemaal mee eens

1

2

3

4

5

6

7

Helemaal mee eens

1

2

3

4

5

6

7

Helemaal mee eens

53. duidelijk.
Helemaal mee oneens
54. begrijpelijk.
Helemaal mee oneens
55. ontmoedigend.
Helemaal mee oneens
56. realistisch.
Helemaal mee oneens
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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

2

3

4

5

6

7

Helemaal mee eens

63. De video heeft me geraakt.
Helemaal mee oneens

1

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

3

4

5

6

7

Helemaal mee eens

4

5

6

7

Helemaal mee eens

66. Ik vond de video indrukwekkend.
Helemaal mee oneens

1

2

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

1

2

3
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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

7

Helemaal mee eens

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

1

2

3

4

5

6

Dit is het einde van het onderzoek. Hartelijk bedankt voor uw deelname!
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Bijlage D – Correlatietoetsen
Voor verdere inspectie van de data is getoetst of er mogelijke verbanden tussen de data aanwezig waren. Er is daarom een correlatietoets
uitgevoerd voor alle niet-nominale variabelen uit de vragenlijst. Dit betreft de volgende variabelen: leeftijd, opleidingsniveau, uren werk, de mate
het werk als fysiek zwaar wordt beschouwd, de mate waarin de participant actief is, het in het verleden hebben van rugpijn, het aanhouden van
rugpijn, de hulp van de huisarts, het aanhouden van de pijn voor het kijken van de video, de mate van controle voor het kijken van de video, het
helpen van de behandeling voor het kijken van de video, bewegingsangst voor het kijken van de video, het aanhouden van de pijn na het kijken
van de video, de mate van controle na het kijken van de video, het helpen van de behandeling na het kijken van de video, bewegingsangst na het
kijken van de video, intentie tot therapietrouw, boodschapsevaluatie, angst en inleving in de video.
De uitkomsten van deze correlaties is te vinden in tabel 1 voor de Pearson correlaties (r) en in tabel 2 voor de Spearman correlaties (rs). Wegens
de omvang van de data zijn alleen de significante correlaties gerapporteerd.
Tabel 1
Variabele

Leef
-tijd

Leeftijd

Correlaties (r) tussen de niet-nominale variabelen (n = 115)

Uren
werk

Werk
zwaar

Helpen
huisarts

T0
aanhouden
pijn

T0
controle

T0
helpen
behandeling

T0
bewegings
-angst

T1
aanhouden
pijn

T1
controle

T1
helpen
behandeling

T1
bewegings
-angst

Therapie
-trouw

Boodschaps
-evaluatie

Angst

Inleving
video

-.05

-.09

.38**

-.12

.04

.04

.07

.04

.14

.03

-.00

.19*

.22*

-.14

.27**

.32**

-.05

.07

.06

.29**

-.09

-.05

-.12

-.09

-.12

-.09

-.11

.05

-.02

.15

-.16

.18

-.12

.00

-.13

-.02

-.12

.15

-.04

.01

.11

.13

-.13

.24

.16

.02

.03

.34*

.02

.21

-.04

.12

-.01

.12

Uren werk

-.05

Werk zwaar

-.09

.32
**

Helpen
huisarts

.38
**

-.05

.15
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T0
aanhouden
pijn

-.12

.07

-.16

-.13

.30
**

.13

-.32**

.27**

-.92

.10

.09

.04

-.14

-.11

-.15

T0 controle

.04

.06

.18

.24

.30**

.17

-.28**

-.09

.19*

.03

.03

-.10

-.10

.01

-.19*

T0 helpen
behandeling

.04

.29*
*

-.12

.16

.13

.17

.00

.18

.19*

.23*

-.18

.22*

.14

-.21*

.11

T0
bewegingsangst

.07

-.09

.00

.02

-.32**

-.28
**

.00

.01

-.11

-.14

.32**

-.16

-.02

.20*

-.06

T1
aanhouden
pijn

.04

-.05

-.13

.03

.27**

-.09

.18

.01

.44
**

.44**

-.32**

.46**

.33**

.29**

.03

T1 controle

.14

-.12

-.02

.34*

-.02

.19*

.16

-.11

.44**

.59**

-.22*

.32**

.38**

-.23*

-.02

T1 helpen
behandeling

.03

-.09

-.12

.02

.10

.03

.23*

-.14

.44*

.59
**

-.35**

.44**

.36*

-.22*

-.06

T1
bewegingsangst

-.00

-.12

.15

.21

.09

.03

-.18

.32**

-.32**

.22*

-.35**

-.34**

-.19*

.34**

-.04

Therapietrouw

.19*

-.09

-.04

.04

.04

-.10

.23*

-.16

.46**

.32
**

.44**

-.34**

.63**

.55**

.11

Boodschapsevaluatie

.22*

-.11

.01

.12

-.14

-.10

.14

-.02

.33**

.38
**

.36*

-.19*

.63**

.46**

.32**

Angst

-.14

.05

.11

-.01

-.11

.01

-.20*

.20*

-.29**

.23*

-.22*

.33**

-.55**

-.46**

Inleving
video

.27
**

-.02

.13

.12

-.15

.19*

.11

-.06

.03

-.02

-.06

-.04

.11

.32**

-.09
-.09

* p < .050, ** p < .010
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Tabel 2
Variabele

Leef
-tijd

Opleidingsniveau

.11

Actief

.13

Verleden
rugpijn
Aanhouden
rugpijn

Opleidingsniveau

Correlaties (rs) tussen de niet nominale variabelen (n = 115)
Uren
werk

Werk
zwaar

Actief

Verle
-den
rug
-pijn

Aanhouden
rugpijn

Helpen
huisarts

T0
aanhou
-den
pijn

T0
controle

T0 helpen
behandeling

T0
bewegings
-angst

T1
aanhouden pijn

T1
controle

T1
helpen
behandeling

T1
bewegings
-angst

Thera
pie
trouw

Boodschaps
-evaluatie

Angst

Inleving
video

.06

.36**

.02

-.15

-.03

.13

.05

-.12

.05

.10

.13

-.04

-.04

-.09

-.02

-.02

-.04

-.07

.02

.24**

.11

-.05

.00

-.13

-.01

-.05

.15

-.08

.13

.08

-.01

.10

.14

.11

.09

.13

.07

-.15

.13

.18

-.05

.36**

-.06

-.07

-.03

-.21*

-.05

.01

-.12

-.02

.06

.00

.09

-.08

.21*

.02

-.03

.05

.15

.00

-.05

-.23*

-.09

-.11

-.10

.06

.09

.07

-.04

.09

.16

-.12

-.09

.36**

* p < .050, ** p < .010
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Uit een correlatie voor de leeftijd van de proefpersoon en de evaluatie van de boodschap bleek
er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .22, p = .016). Naarmate
proefpersonen ouder waren bleken zij de boodschap positiever te evalueren.
Uit een correlatie voor de leeftijd van de proefpersoon en de intentie tot therapietrouw bleek
er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .19, p = .040). Naarmate
proefpersonen ouder waren bleken zij een hogere intentie tot therapietrouw te hebben.
Uit een correlatie voor leeftijd van de proefpersoon en de mate van inleving in de video bleek
er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .27, p = .004). Naarmate de
proefpersonen ouder waren bleken zij zich beter in te kunnen leven in de video.
Uit een correlatie voor leeftijd van de proefpersonen en de mate waarin de proefpersonen
vonden dat hun huisarts had geholpen bij de klachten bleek er een significant, positief verband
te bestaan (r (55) = .38, p = .005). Naarmate de proefpersonen ouder waren vonden zij dat hun
huisarts beter had geholpen bij hun klachten.
Uit een correlatie voor het gemiddeld aantal uren dat de proefpersoon werkt en de mate
waarin zij hun werk als fysiek zwaar beschouwen bleek er een significant, positief verband te
bestaan (r (96) = .32, p = .001). Wanneer de proefpersonen meer uren werkten per week,
beschouwden zij hun werk als fysiek zwaarder.
Uit een correlatie voor het gemiddeld aantal uren dat de proefpersoon werkt en de mate
waarin zij denken dat de behandeling zal helpen tegen rugpijn voor de video bleek er een
significant, negatief verband te bestaan (r (96) = -.29, p = .004). Wanneer de proefpersonen
meer uren werkten per week, dachten zij voor het kijken van de video dat de behandeling
minder goed zou helpen tegen rugpijn.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersonen vonden dat bezoek aan hun huisarts
had geholpen tegen de klachten en de mate waarin zij denken controle te hebben over de
klachten na het kijken van de video bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (55)
= .34, p = .010). Naarmate de proefpersonen tevredener waren over het bezoek aan hun
huisarts, dachten zij meer controle te hebben over de klachten na het kijken van de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersonen denken hoelang de rugpijn zal
aanhouden voor de video en de mate waarin zij denken controle te hebben over de klachten
voor de video bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .30, p = .001).
Naarmate de proefpersonen dachten dat de rugpijn korter aan zou houden, dachten zij ook
meer controle over de klachten te hebben.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersonen denken hoelang de rugpijn zal
aanhouden voor de video en de bewegingsangst voor het kijken de video bleek er een
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significant, negatief verband te bestaan (r (115) = -.32, p = .001). Als de proefpersonen
dachten dat de rugpijn korter aan zou houden, ervoeren zij een hogere mate van
bewegingsangst.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersonen denken hoelang de rugpijn zal
aanhouden voor de video en de mate waarin zij denken hoelang de rugpijn aan zou houden na
de video bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .27, p = .003).
Wanneer de proefpersoon dacht dat de rugpijn korter aan zou houden voor de video, dacht hij
dat de rugpijn ook korter zou aanhouden na de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de participant dacht controle te hebben over de
klachten voor de video en de mate waarin hij dacht controle te hebben over de klachten na het
kijken van de video bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .19, p =
.046). Naarmate de proefpersoon dacht meer controle over de klachten te hebben voor het
kijken van de video, dacht hij meer controle te hebben over de klachten na het kijken van de
video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de participant dacht controle te hebben over de
klachten voor de video en de mate waarin hij zich kon inleven in de video bleek er een
significant, negatief verband te bestaan (r (115) = .-19, p = .041). Wanneer de proefpersoon
dacht meer controle te hebben over zijn klachten voor het kijken van de video, kon hij zich
minder goed inleven in de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de participant dacht controle te hebben over de
klachten voor de video en de mate van bewegingsangst voor het kijken van de video bleek er
een significant, negatief verband te bestaan (r (115) = -.28, p = .003). Wanneer de
proefpersoon dacht meer controle te hebben over de klachten voor het kijken van de video,
had hij een minder hoge mate van bewegingsangst voor het kijken van de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersoon dacht dat de behandeling zou helpen
voor het kijken van de video en de mate waarin hij dacht dat de behandeling zou helpen na het
kijken van de video bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .23, p =
.016). Wanneer de proefpersoon dacht dat de behandeling meer zou helpen voor het kijken
van de video, dacht hij dat de behandeling ook meer zou helpen na het kijken van de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersoon dacht dat de behandeling zou helpen
voor het kijken van de video en de mate van angst die de proefpersoon had bleek er een
significant, negatief verband te bestaan (r (115) = -.21, p = .022). Wanneer de proefpersoon
dacht dat de behandeling meer zou helpen voor het kijken van de video, had hij een mindere
hoge mate van angst.
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Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersoon dacht dat de behandeling zou helpen
voor het kijken van de video en de intentie tot therapietrouw bleek er een significant, positief
verband te bestaan (r (115) = .23, p = .014). Wanneer de proefpersoon voor het kijken van de
video dacht dat de behandeling meer zou helpen, had hij een hogere intentie tot therapietrouw.
Uit een correlatie voor de mate van bewegingsangst voor het kijken van de video en de mate
van bewegingsangst na het kijken van de video bleek er een significant, positief verband te
bestaan (r (115) = .32, p = .001). Wanneer de proefpersonen een hogere mate van
bewegingsangst hadden voor het kijken van de video, hadden zij een hogere mate van
bewegingsangst na het kijken van de video.
Uit een correlatie voor de mate van bewegingsangst voor het kijken van de video en de mate
van angst bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .20, p = .032).
Wanneer de proefpersoon voor het kijken van de video meer bewegingsangst had, ervoer hij
meer angst.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersonen denken hoelang de rugpijn zal
aanhouden na de video en de mate waarin zij denken controle te hebben over de klachten na
de video bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .44, p < .001).
Wanneer de proefpersonen dachten dat de rugpijn korter aan zou houden na de video,
ervoeren zij een hogere mate van controle na de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersonen denken hoelang de rugpijn zal
aanhouden na de video en de mate waarin zij denken dat de behandeling zal hepen na de
video bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .44, p < .001). Wanneer
de proefpersonen dachten dat de rugpijn korter aan zou houden na de video, dachten zij dat de
behandeling beter zou helpen na de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersonen denken hoelang de rugpijn zal
aanhouden na de video en de mate van bewegingsangst na de video bleek er een significant,
negatief verband te bestaan (r (115) = -.32, p = .001). Wanneer de proefpersoon dacht dat de
rugpijn langer aan zou houden na de video, was de mate waarin zij bewegingsangst ervoeren
lager.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersonen denken hoelang de rugpijn zal
aanhouden na de video en de mate waarin zij angst ervoeren bleek er een significant, negatief
verband te bestaan (r (115) = -.29, p = .001). Wanneer de proefpersoon dacht dat de rugpijn
langer aan zou houden na de video, ervoer hij minder angst.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersonen denken hoelang de rugpijn zal
aanhouden na de video en de evaluatie van de boodschap bleek er een significant, positief
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verband te bestaan (r (115) = .33, p < .001). Wanneer de proefpersoon dacht dat de rugpijn
korter aan zou houden na de video, beoordeelden zij de boodschap van de arts positiever.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersonen denken hoelang de rugpijn zal
aanhouden na de video en de intentie tot therapietrouw bleek er een significant, positief
verband te bestaan (r (115) = .,46 p < .001). Wanneer de proefpersoon dacht dat de rugpijn
korter aan zou houden na de video, was hun intentie tot therapietrouw hoger.
Uit een correlatie voor de mate waarin de participant controle te hebben over de klachten na
de video en de mate waarin hij dacht controle te hebben over de klachten voor het kijken van
de video bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .19, p = .046).
Naarmate de participant dacht meer controle te hebben voor het kijken van de video, dacht hij
meer controle te hebben na het kijken van de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de participant controle te hebben over de klachten na
de video en de mate waarin hij dacht dat de behandeling zou helpen na het kijken de video
bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .59, p < .001). Naarmate de
participant dacht meer controle te hebben na het kijken van de video, dacht hij dat de
behandeling meer zou helpen na de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de participant controle te hebben over de klachten na
de video en de mate van bewegingsangst na de video bleek er een significant, negatief
verband te bestaan (r (115) = -.22, p = .013). Wanneer de proefpersoon dacht meer controle te
hebben over de klachten na het kijken van de video, had hij een minder hoge mate van
bewegingsangst na het kijken van de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de participant controle te hebben over de klachten na
de video en de mate van angst na de video bleek er een significant, negatief verband te
bestaan (r (115) = -.23, p = .013). Wanneer de proefpersoon dacht meer controle te hebben
over de klachten na het kijken van de video, had hij een minder hoge mate van angst.
Uit een correlatie voor de mate waarin de participant controle te hebben over de klachten na
de video en de evaluatie van de boodschap bleek er een significant, positief verband te
bestaan (r (115) = .38, p < .001). Wanneer de proefpersoon dacht meer controle te hebben
over de klachten na het kijken van de video, beoordeelde hij de boodschap van de arts
positiever.
Uit een correlatie voor de mate waarin de participant controle te hebben over de klachten na
de video en de intentie tot therapietrouw bleek er een significant, positief verband te bestaan
(r (115) = .32, p = .001). Wanneer de proefpersoon dacht meer controle te hebben over de
klachten na het kijken van de video, was zijn intentie tot therapietrouw hoger.
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Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersoon dacht dat de behandeling zou helpen
na het kijken van de video en de mate van bewegingsangst die de proefpersoon had na de
video bleek er een significant, negatief verband te bestaan (r (115) = -.35, p < .001). Wanneer
de proefpersoon dacht dat de behandeling meer zou helpen na het kijken van de video, had hij
een lagere mate van bewegingsangst na het kijken van de video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersoon dacht dat de behandeling zou helpen
na het kijken van de video en de mate van angst die de proefpersoon had bleek er een
significant, negatief verband te bestaan (r (115) = -.22, p = .017). Wanneer de proefpersoon
dacht dat de behandeling meer zou helpen na het kijken van de video, had hij een mindere
hoge mate van angst.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersoon dacht dat de behandeling zou helpen
na het kijken van de video en de evaluatie van de boodschap bleek er een significant, positief
verband te bestaan (r (115) = .36, p < .001). Wanneer de proefpersoon dacht dat de
behandeling meer zou helpen na het kijken van de video, beoordeelde hij de boodschap van
de arts positiever.
Uit een correlatie voor de mate waarin de proefpersoon dacht dat de behandeling zou helpen
na het kijken van de video en de intentie tot therapietrouw bleek er een significant, positief
verband te bestaan (r (115) = .44, p < .001). Wanneer de proefpersoon dacht dat de
behandeling meer zou helpen na het kijken van de video, had hij een hogere intentie tot
therapietrouw.
Uit een correlatie voor de mate van bewegingsangst na de video en de mate van angst bleek er
een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .33, p < .001). Wanneer de proefpersoon
meer bewegingsangst had na de video, ervoer hij een hogere mate van angst.
Uit een correlatie voor de mate van bewegingsangst na de video en evaluatie van de
boodschap bleek er een significant, negatief verband te bestaan (r (115) = -.19, p = .048).
Wanneer de proefpersoon meer bewegingsangst had na de video, beoordeelde hij de
boodschap van de arts negatiever.
Uit een correlatie voor de mate van bewegingsangst na de video en intentie tot therapietrouw
bleek er een significant, negatief verband te bestaan (r (115) = -.34, p < .001). Wanneer de
proefpersoon meer bewegingsangst had na de video, had hij een lagere intentie tot
therapietrouw.
Uit een correlatie voor de intentie tot therapietrouw en de evaluatie van de boodschap bleek er
een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .63, p < .001). Wanneer de proefpersoon
een hogere intentie tot therapietrouw had, beoordeelde hij de boodschap positiever.
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Uit een correlatie voor evaluatie van de boodschap en de mate waarin proefpersonen zich
konden inleven in de video bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (115) = .32,
p = .001). Naarmate de proefpersonen de boodschap positiever evalueerden, konden zij zich
beter inleven in de video.
Uit een correlatie voor evaluatie van de boodschap en de mate van angst bleek er een
significant, negatief verband te bestaan (r (115) = -.46, p < .001). Naarmate de proefpersonen
de boodschap positiever evalueerden, ervoeren zij minder angst.
Uit een correlatie voor de mate van angst die de proefpersonen ervoeren en de intentie tot
therapietrouw bleek er een significant, negatief verband te bestaan (r (115) = -.55, p < .001).
Naarmate de proefpersonen meer angst ervoeren, hadden zij een lagere intentie tot
therapietrouw.
Uit een correlatie voor opleidingsniveau en het aantal uur per week dat de participant
gemiddeld werkt bleek er een significant, negatief verband te zijn (rs (96) = -.36, p < .001).
Naarmate het opleidingsniveau van de participant toenam, werkten zij minder uur per week.
Uit een correlatie voor de mate waarin de participant lichamelijk actief is en het aantal uur per
week dat de participant werkt bleek er een significant, negatief verband te zijn (rs (115) = .24, p = .019). Naarmate de proefpersoon meer lichamelijk actief was, werkte hij minder uren
per week.
Uit een correlatie voor de mate waarin de rugpijn aanhield bij de participanten en de mate
waarin zij denken dat de rugpijn aan zal houden voor het kijken van de video bleek er een
significant, negatief verband te zijn (rs (97) = -.23, p = .022). Als de rugpijn langer aanhield
bij de proefpersoon, dacht hij dat de rugpijn korter aan zou houden voor het kijken van de
video.
Uit een correlatie voor de mate waarin de rugpijn aanhield bij de participanten en ervaring
met rugpijn in het verleden bleek er een significant, positief verband te bestaan (rs (97) = .36,
p < .001). Indien de rugpijn langer aanhield bij de participant, had hij in het verleden meer
ervaring gehad van rugpijn.
Uit een correlatie voor ervaring met rugpijn in het verleden en de mate van inleving in de
video bleek er een significant, positief verband te bestaan (rs (97) = .21, p = .027). Wanneer de
proefpersonen meer ervaring hadden met rugpijn in het verleden, konden ze zich beter inleven
in de video.
Uit een correlatie voor ervaring met rugpijn in het verleden en de mate waarin de participant
dacht dat de behandeling zou helpen voor het kijken van de video bleek er een significant,
negatief verband te bestaan (rs (115) = -.21, p = .026). Indien de participant meer ervaring had
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met rugpijn in het verleden, dacht hij dat de behandeling minder goed zou helpen voor het
kijken van de video.
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Bijlage E – 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 ................................................
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