
Portal	  voor	  CVA-‐patiënten?	  	  

Eerste	  verkennende	  analyse:	  portal	  moet	  betrouwbaar	  en	  laagdrempelig	  zijn,	  en	  inzicht	  en	  begrip	  
voor	  de	  ziekte	  bevorderen	  

	  

	  

Achtergrond	  &	  methode	  

Het	  huidige	  internetaanbod	  voor	  CVA-‐patiënten	  is	  uitgebreid,	  divers,	  decentraal	  en	  verwarrend,	  
vooral	  voor	  deze	  kwetsbare	  doelgroep	  die	  te	  kampen	  heeft	  met	  deze	  belastende	  chronische	  
aandoening.	  In	  het	  kader	  van	  hun	  premasteropdracht	  Psychologie	  en	  Communicatiewetenschap,	  
voerden	  vier	  studentonderzoekers	  van	  de	  Universiteit	  Twente	  een	  kwalitatief	  verkennend	  onderzoek	  
uit	  onder	  deze	  doelgroep.	  De	  studenten	  waren:	  Annelie	  Klippel,	  Evelien	  Engbers,	  Fijke	  van	  der	  
Meijden	  en	  Martine	  Bos.	  	  

Zij	  interviewden	  zeventien	  CVA-‐patiënten.	  Elf	  van	  hen	  werden	  op	  enig	  moment	  getroffen	  door	  een	  
herseninfarct,	  zes	  van	  hen	  hadden	  ander	  niet-‐aangeboren	  hersenletsel.	  De	  gemiddelde	  leeftijd	  
bedroeg	  51	  jaar.	  	  

De	  interviews	  waren	  semi-‐geconstrueerd.	  Onder	  de	  respondenten	  werd	  hun	  behoefte	  en	  
enthousiasme	  gepeild	  voor	  een	  speciale	  site	  voor	  CVA-‐patiënten.	  De	  vier	  studentonderzoekers	  
afzonderlijk	  gingen	  vervolgens	  bij	  de	  respondenten	  die	  zij	  op	  hun	  lijst	  hadden	  staan,	  in	  op	  
deelaspecten	  zoals:	  revalidatie	  via	  Internet,	  prognose	  van	  gebruik,	  uitwisseling	  informatie	  met	  
diverse	  groepen	  (professionals,	  lotgenoten	  en	  familie/vrienden)	  en	  wijze	  van	  aanbod	  van	  informatie	  
en	  interactiemogelijkheden.	  Naast	  directe	  vragen	  werd	  soms	  gebruik	  gemaakt	  van	  voorbeeldkaarten	  
of	  werd	  de	  respondenten	  een	  voorbeeldsite	  voorgehouden.	  	  	  

De	  aanvraag	  voor	  dit	  onderzoek	  was	  afkomstig	  van	  Lilian	  Wolthuis,	  via	  de	  Wetenschapswinkel	  UT.	  
Lilian	  geniet	  bekendheid	  als	  auteur	  van	  het	  boek	  ‘in	  eigen	  hand,	  baby-‐	  en	  peuterverzorging	  voor	  
eenhandigen’.	  	  Zij	  werd	  op	  jonge	  leeftijd	  getroffen	  door	  een	  hersenbloeding	  en	  komt	  al	  jaren	  actief	  
op	  voor	  de	  belangen	  van	  CVA-‐patiënten	  en	  voor	  meer	  begrip	  betreffende	  de	  gevolgen	  voor	  de	  CVA-‐
getroffenen	  zelf	  en	  voor	  hun	  directe	  leefomgeving.	  Lilian	  faciliteerde	  het	  onderzoek.	  Zij	  zette	  haar	  
contacten	  in	  om	  een	  kwalitatief	  goede	  groep	  respondenten	  te	  vinden.	  Ook	  trad	  ze	  op	  als	  begeleidster	  
en	  klankbord	  voor	  de	  studentonderzoekers.	  Vanuit	  de	  vakgroep	  Psychologie,	  Gezondheid	  &	  
Technologie	  werd	  de	  opdracht	  begeleid	  en	  ondersteund	  door	  de	  vakdocenten:	  Dr.	  Stans	  Drossaert	  en	  
drs.	  Roos	  van	  der	  Vaart.	  	  

	  

Resultaten	  

Een	  grote	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  geeft	  aan	  dat	  behoefte	  bestaat	  aan	  een	  overkoepelend	  
CVA-‐portal.	  Zij	  zien	  een	  portal	  als	  toegevoegde	  waarde	  aan	  het	  huidige	  aanbod.	  Mits	  goed	  opgezet	  
kan	  een	  specialistisch	  portal	  beantwoorden	  aan	  de	  behoeften	  en	  wensen	  die	  onder	  CVA-‐patiënten	  
leven.	  	  



De	  respondenten	  reageren	  positief	  op	  de	  mogelijkheden	  die	  er	  zijn	  en	  zien	  een	  portal	  als	  een	  
verrijking.	  Als	  speciale	  voordelen	  werden	  genoemd:	  betrouwbaarheid	  van	  de	  informatie	  en	  de	  
gemakkelijke	  toegang	  hiertoe.	  Wel	  waarderen	  de	  respondenten	  de	  mogelijkheden	  verschillend,	  
geven	  andere	  persoonlijke	  prioriteiten	  aan	  en	  komen	  met	  randvoorwaarden	  waaraan	  de	  portal	  
volgens	  hen	  moet	  voldoen	  om	  succesvol	  te	  zijn.	  

	  

Meer	  specifiek	  kwamen	  de	  volgende	  uitkomsten	  uit	  de	  verkennende	  interviews	  naar	  voren.	  	  

-‐ Veruit	  de	  meeste	  respondenten	  vinden	  het	  prettig	  om	  online	  inzicht	  te	  kunnen	  hebben	  in	  
hun	  medische	  dossier.	  	  Actief	  controle	  hebben	  over	  hetgeen	  over	  hen	  en	  over	  het	  
ziekteverloop	  bekend	  is,	  wordt	  als	  prettig	  ervaren.	  De	  privacy	  moet	  echter	  wel	  gewaarborgd	  
kunnen	  worden.	  	  

-‐ De	  steun	  en	  het	  enthousiasme	  voor	  twee	  andere	  applicaties	  (klachtenmonitor	  en	  
behandelkeuzehulp)	  was	  met	  ongeveer	  de	  helft	  minder	  breed.	  Een	  behoorlijke	  groep	  ziet	  
echter	  goede	  mogelijkheden	  en	  meerwaarde	  hierin.	  	  

Als	  belangrijke	  rol	  van	  de	  applicatie	  ‘klachtenmonitor’	  werd	  meermalen	  genoemd	  dat	  men	  zo	  
meer	  inzicht	  kan	  krijgen	  in	  het	  verloop	  van	  de	  klachten,	  als	  geheugensteun.	  	  

De	  behandelkeuzehulp	  kan	  de	  kennis	  omtrent	  het	  aanbod	  van	  therapieën	  volgens	  de	  
respondenten	  zeker	  vergroten	  maar	  direct	  contact	  met	  de	  arts	  hierover	  blijft	  het	  
allerbelangrijkste	  en	  onmisbaar.	  

	  	  

-‐ Er	  lijkt	  meer	  behoefte	  te	  bestaan	  voor	  het	  volgen	  van	  een	  online	  zelfhulpprogramma	  dan	  er	  
behoefte	  is	  aan	  online	  telerevalidatie	  met	  behulp	  van	  een	  webcam.	  Oefenen	  in	  eigen	  
omgeving	  wordt	  als	  prettig	  ervaren	  zeker	  als	  hiermee	  reistijd	  kan	  worden	  bespaard.	  Nadeel	  
kan	  zijn	  dat	  de	  programma’s	  afstandelijk	  zijn.	  	  

Door	  sommigen	  wordt	  bij	  de	  zelfhulp	  (telerevalidatie)	  de	  feedbackmogelijkheid	  met	  
professionals	  van	  speciaal	  belang	  geacht	  terwijl	  anderen	  het	  juist	  prettig	  vinden	  dat	  de	  
oefeningen	  onafhankelijk	  van	  de	  professional	  uitvoerbaar	  zijn.	  De	  volgende	  
zelfhulponderwerpen	  spreken	  de	  doelgroep	  aan:	  psychische	  oefeningen,	  lichamelijke	  en	  
cognitieve	  oefeningen	  en	  verbetering	  van	  de	  spraak.	  

Opvallend	  is	  dat	  sommige	  respondenten	  als	  randvoorwaarde	  aangeven	  dat	  zij	  graag	  
begeleiding	  willen	  voor	  het	  leren	  herkennen	  van	  hun	  hulpvraag	  en	  hoe	  ze	  deze	  via	  een	  
zelfhulpsite	  kunnen	  aanpakken.	  	  	  

	  

-‐ Een	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  kan	  zich	  voorstellen	  dat	  men	  in	  de	  toekomst	  gebruik	  
zal	  maken	  van	  contact	  met	  lotgenoten.	  De	  behoefte	  aan	  onlinecontact	  met	  zorgprofessionals	  
wordt	  als	  minder	  urgent	  ervaren.	  	  

	  



-‐ Respondenten	  geven	  aan	  dat	  de	  behoefte	  aan	  een	  portal	  vooral	  ligt	  op	  lichamelijk	  welzijn	  en	  
sociaal-‐maatschappelijk	  gebied.	  	  

	  

	  

-‐ Geschreven	  informatie	  moet	  geschieden	  in	  eenvoudige	  taal,	  gebruikmakend	  van	  korte	  
zinnen.	  Ook	  moet	  de	  aangeboden	  informatie	  eenduidig	  zijn	  en	  mag	  deze	  niet	  leiden	  tot	  
mogelijk	  incorrecte	  interpretatie	  door	  de	  primaire	  doelgroep.	  	  

	  

-‐ Verhelderend	  beeldmateriaal	  en	  educatieve	  films	  zijn	  welkom	  als	  bijdrage,	  niet	  alleen	  voor	  
de	  doelgroep	  zelf	  maar	  ook	  als	  laagdrempelig	  middel	  om	  het	  begrip	  voor	  de	  ziekte	  onder	  
familie	  en	  vrienden	  te	  verhogen.	  	  	  	  

Slotconclusies	  

(Denk	  ik	  een	  andere	  keer	  over	  na.)	  

	  

	  	  	  	  

	  


