
Pagina 4 ∙ Oktober 2017 ∙ 

Voorlichting over leefstijl
Darmkankerpatiënt wil informatie op maat

De trend om steeds meer informatie over gezonde voeding en andere leefstijlfacto-
ren meer via de telefoon en internet bij kankerpatiënten te krijgen, is zeker voor de 
patiënten met de grootste behoefte aan deze informatie niet optimaal. Maar aan 
de andere kant is wel degelijk een groep kankerpatiënten die deze informatie wel 
degelijk graag via de mail wil ontvangen. Dat concluderen gezondheidseconomen 
van de universiteit van Manchester in een onderzoek onder 179 mensen die dikke-
darmkanker overleefden. 
 
Mensen die met succes zijn behan-
deld voor darmkanker hebben een ver-
hoogde kans op hart- en vaatziekten of 
andere vormen van kanker. Omdat een 
gezonde leefstijl die risico’s vermin-
dert, geven ziekenhuizen darmkanker-
patiënten steeds meer informatie over 
gezonde voeding en andere leefstijlfac-
toren. Omdat niet al die informatie even 
effectief is, ondervroegen de onderzoe-
kers 179 darmkankerpatiënten gedetail-
leerd over hun voorkeur voor de manier 
waarop ze hun informatie het lief-
ste wilde ontvangen. Om die voorkeur 
zo precies mogelijk in beeld te kregen, 
vroegen de onderzoekers ook naar het 
bedrag dat de patiënten bereid waren 
om voor die informatie te betalen. 

 
Drie groepen 
De onderzoekers ontdekten dat ze drie 
groepen darmkankerpatiënten kon-
den onderscheiden, met elk weer een 
andere voorkeur. Meer dan veertig pro-
cent van de patiënten behoorde tot de 
‘technologieliefhebbers’, die graag op 
de makkelijkste manier informatie wilde 
ontvangen: via de mail. Deze groep was 
betrekkelijk jong en gezond, wilde liever 
niet naar een ziekenhuis of een wijkcen-
trum voor meer informatie, maar was 
nog wel te motiveren voor een bezoek 
aan een huisartsenpost. Door deze 
patiënten te identificeren en ze op de 
juiste manier informatie te geven kun-
nen instellingen waarschijnlijk kosten 
besparen, denken de onderzoekers. 
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Deze groep overlevers is van alle pati-
enten het minste bereid om kosten te 
maken voor leefstijlinformatie. 
Een tweede groep bestaat uit de darm-
kankerpatiënten met een verhoogd 
risico om nog een keer ernstig ziek te 
worden, en dus ook verhoogde behoefte 
aan informatie. Bijna een kwart van de 
patiënten valt onder deze groep. Deze 
patiënten hebben vooral baat bij een 
persoonlijk gesprek met een expert, 
liefst in een ziekenhuis. Deze groep pati-
enten is niet gebaat met de trend om 
meer informatie via telefoon en internet 
te verstrekken, stellen de onderzoekers. 
Een derde groep is die van de al wat 
oudere patiënten, die vooral een per-
soonlijke aanpak op prijs stellen. Ze 

geven de voorkeur aan een telefonisch 
gesprek of een face to face-ontmoeting. 
Opmerkelijk is dat deze groep van alle 
groepen het meest bereid is om voor 
leefstijlinformatie kosten te maken. 

Voor praktisch alle patiënten geldt dat 
ze geen heil verwachten van groepsge-
sprekken, en hun informatie het liefste 
krijgen van een verpleegkundige die is 
gespecialiseerd in hun ziekte. De pati-
enten hechten minder waarde aan de 
informatie van een verpleegkundige die 
in dienst is bij een huisartsenpost, of de 
informatie van een diëtist. ∞
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