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Samenvatting 
 

Sinds oktober 2002 is er op de Maag-, Darm- en Leverafdeling (MDL-afdeling) van 

het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) een nieuwe manier van zorgverlening 

ingevoerd voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Patiënten die 

lijden aan één van deze chronische darmaandoeningen, kunnen te maken krijgen met 

onder andere buikpijn, diarree, koorts, misselijkheid, moeheid, vitaminegebrek en 

vermagering. Een periode met duidelijke symptomen wordt vaak afgewisseld door 

een periode waarbij er minder of geen symptomen zijn. Mogelijk is de behoefte aan 

zorg hierdoor niet op elk moment even groot. Bij deze nieuwe manier van 

zorgverlening wordt hier rekening mee gehouden. De controle-afspraak met de arts 

kan nu worden vervangen door het invullen van een vragenlijst door de patiënt. Met 

behulp van deze vragenlijst geeft de patiënt aan hoe het fysiek met hem/haar gaat en 

of deze het wenselijk vindt alsnog een bezoek te brengen aan de  polikliniek. Aan de 

hand van deze ingevulde vragenlijst, wordt door de arts bepaald of er een controle op 

de polikliniek zal plaatsvinden. Nu ruim 300 patiënten ervaring hebben met de nieuwe 

werkwijze, wil men vanuit het AZG weten in hoeverre zij hiermee tevreden zijn. De 

tevredenheid met de nieuwe werkwijze staat dan ook centraal in dit onderzoek. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de algemene tevredenheid en patiëntengedrag 

(raadplegen alternatieve genezer, internetgebruik voor lotgenotencontact en 

therapietrouw). 

 

Voor de dataverzameling werd gebruik gemaakt van het patiëntenbestand van de 

MDL-afdeling van het AZG. Hieruit zijn patiënten geselecteerd die lijden aan de 

ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en minimaal éénmaal mee hebben gedaan aan de 

schriftelijke controle. Er werden 127 patiënten benaderd, waarvan er 102 de 

vragenlijst hebben geretourneerd (een respons van 80.3%). 
 

 

De probleemstelling luidt als volgt: 
 

1. In hoeverre zijn IBD-patiënten tevreden met de huidige manier van 

zorgverlening vanuit de MDL-afdeling van het AZG en met welke 

factoren hangt deze mate van tevredenheid samen? 

 

2. In hoeverre is er sprake van therapietrouw, het gebruik van alternatieve 

geneeswijzen en internet voor lotgenotencontact en met welke factoren 

hangt dit gedrag samen? 
 

Deze probleemstelling is onderverdeeld in de volgende zes deelvragen: 

 

1. In hoeverre zijn IBD-patiënten tevreden met de zorgverlening vanuit de MDL-

afdeling van het AZG en met de nieuwe werkwijze in het bijzonder? 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de mate van tevredenheid met de huidige 

zorgverlening hoog is. De verbeterpunten liggen vooral op het gebied van 

informatievoorziening en de aandacht voor psychische en sociale gevolgen van de 

ziekte. Er blijkt een grote verscheidenheid te zijn bij de patiënten in het al dan niet 

prettig vinden van de schriftelijke controle. Er is een groep die aangeeft de nieuwe 

werkwijze als prettiger te ervaren (44.1%), maar er is ook een groep die eigenlijk het 

liefst terug zou willen naar de oude situatie (30.7%).  



2. Is er een verband tussen de verschillende kenmerken van de patiënt en de mate 

van tevredenheid met de huidige zorgverlening en de nieuwe werkwijze in het 

bijzonder? 

Er bleken duidelijke verschillen te zijn tussen mannen en vrouwen in de variabelen 

welke een rol spelen bij de mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening. Zo 

geldt voor mannen dat hoe hoger hun gepercipiëerde mate van controle en hoe minder 

sprake van symptomen, des te hoger de mate van tevredenheid met de huidige 

zorgverlening is. Voor vrouwen geldt dat de mate van tevredenheid met de huidige 

zorgverlening hoger is, naarmate zij de kwaliteit van hun leven beter beoordelen, 

beter emotioneel functioneren, meer emotionele steun ontvangen en het stellen van de 

diagnose korter geleden is. Voor beide seksen is de mate van tevredenheid hoger, 

naarmate het opleidingsniveau lager is. De mate van tevredenheid met de nieuwe 

manier van zorgverlening is hoger bij vrouwen. Voor beide seksen geldt dat hoe beter 

zij emotioneel functioneren en hoe hoger hun gepercipiëerde mate van controle, des te 

hoger de mate van tevredenheid met de nieuwe werkwijze is. Daarnaast is deze mate 

van tevredenheid hoger bij vrouwen, naarmate zij zich minder hulpeloos voelen en de 

kwaliteit van hun leven beter beoordelen. Voor mannen geldt daarnaast dat hoe meer 

zij de ziekte hebben geaccepteerd en hoe minder zij last ondervinden van systemische 

symptomen, des te hoger de mate van tevredenheid met de nieuwe werkwijze is. 

Verder blijkt dat patiënten die niet willen doorgaan met het regelmatig schriftelijk 

laten plaatsvinden van de controle gemiddeld minder reistijd nodig te hebben om bij 

het AZG te komen, vaker werken of studeren, vaker medicijnen gebruiken, meer last 

ondervinden van symptomen, minder goed emotioneel functioneren, de ziekte in 

mindere mate hebben geaccepteerd, een grotere discrepantie in de kwaliteit van leven 

ervaren en een lagere gepercipiëerde mate van controle hebben. 

3. In welke mate is er sprake van gebruik van alternatieve geneeswijzen, 

internetgebruik voor lotgenotencontact en therapietrouw, en hoe is dit in 

vergelijking met twee jaar geleden? 

Van de respondenten heeft 37.4% ooit een alternatieve arts of therapeut bezocht voor 

hun IBD. Het afgelopen jaar was dit 6.9%. Men bezocht de alternatieve genezer het 

afgelopen jaar niet vaker dan twee jaar geleden. Het internet is door 15.7% gebruikt 

om in contact te komen met lotgenoten. Ook dit was het afgelopen jaar niet vaker dan 

twee jaar geleden. Wat betreft het slikken van medicijnen, zegt 64% zich volledig te 

houden aan de voorschriften van de arts. Twee jaar geleden was dit 74.5%. Van de 

respondenten rookt 16.8%. Een deel van de patiënten (10.9%) is hiermee gestopt 

vanwege de ziekte. Voor 56% van de respondenten geldt dat zij hun eetgewoonten 

hebben aangepast vanwege hun darmaandoening. 

4. Is er een verband tussen de verschillende kenmerken van de patiënt en het gedrag 

van de patiënt? 

Patiënten die een alternatieve genezer hebben geraadpleegd, blijken vaker lid te zijn 

van de patiëntenvereniging, zeggen meer over de ziekte en behandelmogelijkheden te 

weten en hebben een hoger opleidingsniveau. Het internetgebruik voor 

lotgenotencontact komt vaker voor bij jongere patiënten. Ook wordt het internet vaker 

voor dit doeleinde gebruikt door patiënten die de ziekte hebben geaccepteerd, 

emotioneel goed functioneren en een teveel aan emotionele steun ervaren. Patiënten 

houden zich vaker volledig aan de medicijnvoorschriften, naarmate ze ouder zijn en 

een lager opleidingsniveau hebben. Dit geldt ook voor patiënten met de ziekte van 

Crohn, patiënten die vinden dat de ziekte ook iets positiefs met zich mee heeft 

gebracht en patiënten die denken dat de medicijnen goed werken. Van de patiënten 

met de ziekte van Crohn rookt een groter deel (21%) dan van de patiënten met colitis 



ulcerosa (8.6%). De rokers ervaren een grotere discrepantie van de kwaliteit van 

leven, ondervinden meer last van symptomen en hun emotioneel functioneren is 

minder goed dan dat van de niet-rokers. Patiënten die aanpassingen hebben 

aangebracht in hun eetgewoonten hebben een lagere gepercipiëerde mate van controle 

en ondervinden meer last van systemische symptomen. 

5. Is er een verband tussen de mate van tevredenheid met de zorgverlening het 

gedrag van de patiënt? 

De mate van tevredenheid met de zorgverlening staat in verband met het wel/ niet 

roken en het wel/ niet hebben aangepast van de eetgewoonten. Patiënten die hun 

eetgewoonten hebben aangepast zijn in mindere mate tevreden met de huidige 

zorgverlening, terwijl de patiënten die roken positiever zijn over de nieuwe 

werkwijze. 

6. In hoeverre kan de mate van tevredenheid met de zorgverlening vanuit het AZG en 

de nieuwe werkwijze worden verklaard door kenmerken van de patiënt?  

De mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening kan bij mannen voor 40.3% 

worden verklaard door patiëntenkenmerken. De kenmerken die de sterkste 

voorspellende waarde hebben, zijn de symptomen van de ziekte en het emotioneel 

functioneren. Mannen die meer last ondervinden van symptomen en emotioneel 

minder goed functioneren, zijn in mindere mate tevreden met de huidige 

zorgverlening. Voor vrouwen kan de tevredenheid met 32.9% worden verklaard door 

de verschillende kenmerken van de patiënt. Hierbij is de hoeveelheid emotionele 

steun de sterkste voorspeller. Hoe meer emotionele steun vrouwen ontvangen, des te 

hoger de mate van tevredenheid is. De tevredenheid met de nieuwe werkwijze is met 

32.1% te voorspellen door patiëntenkenmerken. Het emotioneel functioneren is 

hierbij de sterkste voorspeller. Ook het geslacht speelt een belangrijke rol.Vrouwen 

rapporteren een hogere mate van tevredenheid met de nieuwe werkwijze dan mannen. 

Ook het wel of niet werken/ studeren is een belangrijke voorspeller. Patiënten die dit 

wel doen, zijn minder tevreden met de nieuwe werkwijze. Tot slot zijn het sociaal 

functioneren en de gepercipiëerde mate van controle ook belangrijke voorspellers. 

Hoe beter het sociaal functioneren en hoe hoger de gepercipiëerde mate van controle, 

des te hoger de mate van tevredenheid met de nieuwe werkwijze is. 

 

De centrale vraag bij dit onderzoek was of patiënten tevreden zijn met de nieuwe 

werkwijze. Gebleken is dat een groep patiënten de schriftelijke controle als prettiger 

ervaart, terwijl een andere groep juist liever terug zou willen naar de oude situatie. 

Om ervoor te zorgen dat de mate van tevredenheid met de zorgverlening voor alle 

patiënten optimaal is, zou er een situatie moeten worden gecreëerd, waarbij de eerste 

groep gebruik kan blijven maken van de schriftelijke controle, terwijl de controle voor 

de tweede groep weer uitsluitend op de polikliniek plaatsvindt. Een manier om dit te 

bereiken is de controle weer standaard op de polikliniek te laten plaatsvinden met 

daarbij de mogelijkheid voor patiënten om aan te geven de controle schriftelijk te 

willen doen.     
 


