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Introductie

Een goed begrip over ziekte en behandeling door patiënten is essentieel om Shared Decision Making te 
bewerkstelligen. Beperkt begrip wordt geassocieerd met beperkte gezondheidsgeletterdheid en kan resulteren in 
medische incidenten, patiënt-ontevredenheid en verminderde gezondheidsuitkomsten. Met ruim tweederde van 
vaatchirurgische patiënten beperkt gezondheidsgeletterd, overstijgt dit het nationale gemiddelde (29%). We 
ontwikkelden een meetinstrument voor medisch begrip en onderzochten dit bij patiënten met perifeer arterieel 
vaatlijden Fontaine 2 (PAV-F2).

Methode

Patiënten met PAV-F2 met een indicatie voor, óf een voltooid traject van gesuperviseerde looptherapie (GLT) 
die in april-juni 2021 de polikliniek van twee Nederlandse perifere opleidingsziekenhuizen bezochten, kwamen 
in aanmerking voor inclusie. Er werd direct na regulier consult een gestructureerd interview afgenomen door 
getrainde communicatie- en informatiewetenschappers. Dataverzameling betrof 1) open- en meerkeuzevragen 
naar begrip over ziekte, behandeling en alternatieven; 2) gezondheidsgeletterdheid; en 3) Patient Reported 
Experience Measures (PREMs). Bij nieuwe patiënten werden de vragen na vier weken telefonisch herhaald.

Resultaten

Achttien PAV-F2 patiënten werden geïnterviewd. De meerderheid was relatief laag gezondheidsgeletterd (72%) 
en laag opgeleid (56%). Alle patiënten gaven aan het consult volledig begrepen te hebben. Gemiddelde 
begripscores waren echter laag voor zowel open (8.8 uit 16) als meerkeuzevragen (1.6 uit 3), zonder verschil 
tussen beide centra. Er was geen verschil tussen begripscores van het directe meetmoment en na vier weken. 
Patiënten waren tevreden over het consult (gemiddelde score 2.8 uit 3).

Conclusie

Ons meetinstrument voor medisch begrip liet zien dat PAV-F2 patiënten relatief laag gezondheidsgeletterd zijn, 
beperkte begrip hebben over ziekte en behandeling, en hun kennisniveau overschatten. Onderzoek naar 



methoden om effectieve arts-patiënt informatieoverdracht te bevorderen is gewenst.
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