
Werking 
 Waar het medicijn voor is 

• een te hoog cholesterol 

• te veel vetten in het bloed 

• bij mensen met een verhoogde kans op hart- en 
vaatziekten. 

 

 Hoe dit medicijn werkt 

Het vermindert de totale hoeveelheid cholesterol en 
vetten in het bloed. De hoeveelheid van het 
beschermende cholesterol neemt toe. 

 

Het voorkomt ook dat de bloedvaten verstopt raken. 
De kans op hart- en vaatziekten is daardoor kleiner. 

 

 Wanneer het begint te werken 

U merkt niets van de werking. De arts controleert de 
werking door het cholesterol te meten. Dit gebeurt 
meestal na 4 tot 6 weken. De werking is dan namelijk 
maximaal. 

 

Soms is het cholesterol na 4 tot 6 weken niet genoeg 
gedaald. Dan kan de arts de dosering van dit medicijn 
verhogen. 

Bijwerkingen 
Hier staan alleen de meest voorkomende en 
belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven 
niet bij u voor te komen. 

 

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: 
• maag-darmklachten, zoals misselijk zijn, buikpijn, 

maagpijn  

Het kan helpen om dit middel na wat eten in te 
nemen. 

 

Ook zijn mogelijk: 
• spierpijn 

• huiduitslag, jeuk 

• slecht slapen, moe zijn 

• hoofdpijn, duizelig zijn 

Heeft u er erg veel last van of maakt u zich ongerust? 
Vraag dan advies aan de apotheker of arts. 

 

De volgende bijwerking komt zelden voor: 
• haaruitval 

Overleg dan met de arts. Mogelijk kunt u een ander 
medicijn gaan gebruiken. Na stoppen met dit middel, 
stopt de haaruitval ook. 

 

Verder kan zelden voorkomen: 
• spierpijn die niet overgaat met spierkramp of 

zwak gevoel in spieren. Soms met koorts en 
gevoel van ziek zijn. 

Waarschuw dan meteen de arts. 
 

Heeft u last van andere bijwerkingen? Vraag dan 
advies aan de apotheker of arts. 
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Voorwoord 
Voor u ligt een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de informatie 
over bijwerkingen in de Geneesmiddel Informatie voor de Patiënt (GIP) van 
Health Base. Het onderzoek is uitgevoerd door Health Base in samenwerking 
met het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). 
 
De leesbaarheid, begrijpelijkheid en toepasbaarheid van de GIP wordt sinds 
2003 gecontroleerd door Health Base met behulp van cliëntenpanels. Uit de 
panels bleek dat cliënten structureel moeite hebben met de rubriek bijwerkin-
gen. Health Base wil daarom de informatie over bijwerkingen in de GIP op een 
andere manier presenteren, namelijk bijwerkingen gegroepeerd op basis van 
adviezen in plaats van frequenties. De effecten die hiermee beoogd worden zijn 
het verbeteren van de begrijpelijkheid, minder onduidelijkheid van de informa-
tie, verhoging van het zelfmanagement van patiënten en reductie van angst 
voor bijwerkingen. De huidige cliëntenpanels zijn te gebruiken om te toetsen of 
de informatie voldoet ten aanzien van de eerste drie effecten. De methode is 
echter niet geschikt om te onderzoeken of mensen ook minder bang worden. 
Dit onderzoek moest ons een extra inzicht geven, namelijk wat doet een andere 
manier van het presenteren van informatie over bijwerkingen met een patiënt? 
 
We willen dr. Agnes Willemen (VUmc) bedanken voor haar adviezen bij de 
opzet van het onderzoek. 
 
Houten / Utrecht, voorjaar 2012 
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Samenvatting 
Om een weloverwogen besluit te nemen over het gebruik van medicijnen 
dienen patiënten goed te worden voorgelicht. Een belangrijk onderdeel van de 
voorlichting over geneesmiddelen is de informatie over bijwerkingen. Het 
veronderstelde risico van bijwerkingen speelt een rol bij het besluit een medi-
cijn te gaan gebruiken. De wettelijke bijsluiter bij medicijnen is verplicht 
bijwerkingen in te delen op basis van de frequentie waarmee een bijwerking 
voorkomt. Frequenties van bijwerkingen blijken echter systematisch overschat 
te worden. Een ander nadeel van het gebruik van frequenties is dat een grote 
groep mensen de vaardigheid niet heeft om numerieke informatie te begrijpen 
en toe te passen. Ook zijn patiënten vooral bezorgd zijn om hun eigen persoon-
lijke risico. De problemen met betrekking tot het gebruik van frequenties 
hebben een negatieve invloed op de veronderstelde vatbaarheid voor bijwer-
kingen en de veronderstelde ernst van de bijwerkingen en zouden onnodig 
angst op kunnen roepen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat mensen besluiten om 
een medicijn niet te gaan gebruiken. Een andere manier om bijwerkingen in te 
delen is op basis van de actie die de patiënt kan of moet ondernemen bij het 
optreden van bijwerkingen of om bijwerkingen te voorkomen. De focus van de 
informatie komt daarmee te liggen op wat de patiënt wél kan doen bij bijwer-
kingen of om ze te voorkomen. Hierdoor zouden bijwerkingen gepresenteerd in 
deze adviesindeling mogelijk minder angst oproepen, wat een gunstige invloed 
kan hebben op het besluit een medicijn te gaan gebruiken. Gezien de nadelen 
van frequenties is het waarschijnlijk dat de inschatting van de vatbaarheid en 
ernst niet wordt beïnvloed als bijwerkingen in een adviesindeling worden 
gepresenteerd in plaats van in een frequentie-indeling. 
Naast de bijsluiter bestaan er andere schriftelijke informatiematerialen, die niet 
verplicht zijn de frequentie-indeling te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de 
Geneesmiddel Informatie voor de Patiënt (GIP) van stichting Health Base. In de 
GIP is het mogelijk bijwerkingen in een adviesindeling te presenteren. Er is 
echter weinig onderzoek gedaan naar een indeling op basis van adviezen, en 
deze is voor zover bekend niet eerder vergeleken met de frequentie-indeling. 
 
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in welk effect informatie over 
bijwerkingen heeft op de opgeroepen angst, veronderstelde vatbaarheid en 
ernst als bijwerkingen in de GIP worden ingedeeld op basis van adviezen in 
vergelijking met bijwerkingen ingedeeld op basis van frequenties. In dit onder-
zoek zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Roept informatie over bijwerkingen minder angst op als bijwerkingen 
worden gepresenteerd in een adviesindeling in vergelijking met bijwerkin-
gen gepresenteerd in een frequentie-indeling? 

• Is er een verschil in de veronderstelde vatbaarheid voor bijwerkingen tussen 
een adviesindeling en een frequentie-indeling van bijwerkingen? 

• Is er een verschil in de veronderstelde ernst van bijwerkingen tussen een 
adviesindeling en een frequentie-indeling van bijwerkingen? 

 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft een steekproef van 360 
panelleden uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL een 
vragenlijst ontvangen. Eén groep (n = 180) kreeg de vragenlijst met daarin een 
bijwerkingenrubriek uit de GIP in een adviesindeling. De andere groep (n = 180) 
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kreeg dezelfde vragenlijst met deze bijwerkingenrubriek in een frequentie-
indeling. De resultaten die in dit rapport beschreven worden, zijn gebaseerd op 
217 respondenten. De opgeroepen angst is gemeten voor en na het lezen van de 
informatie over bijwerkingen met behulp van de toestandsangstschaal van de 
Zelf-Beoordelings Vragenlijst (ZBV-S) en een 11-puntsschaal. Om de effecten op 
de veronderstelde vatbaarheid en ernst te meten zijn zowel met betrekking tot 
vatbaarheid als ernst drie vragen gesteld. 
 
Het verschil in angst voor en na het lezen van de informatie over bijwerkingen 
was, gemeten met de ZBV-S, significant kleiner in de groep die bijwerkingen in 
een adviesindeling gelezen had dan in de groep met bijwerkingen in een 
frequentie-indeling. Op de 11-puntsschaal is geen significant verschil gevonden 
in de verschilscore van angst in de groep met adviezen in vergelijking met de 
groep met frequenties. De veronderstelde vatbaarheid en veronderstelde ernst 
verschilden niet tussen de twee groepen. 
 
De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat bijwerkingen in een adviesinde-
ling minder angst oproepen dan bijwerkingen in de frequentie-indeling, terwijl 
mensen zich even vatbaar achten en de ernst van de bijwerkingen even hoog 
wordt ingeschat. Als informatie over bijwerkingen minder angst oproept, kan 
dit het besluit om een medicijn te gebruiken mogelijk positief beïnvloeden. Dit 
onderzoek heeft een eerste inzicht gegeven in de mogelijke effecten van een 
adviesindeling in vergelijking met een frequentie-indeling. Meer onderzoek is 
nodig naar de effecten van een adviesindeling van bijwerkingen op het gebruik 
van medicijnen in de praktijk wanneer mensen een medicijn voorgeschreven 
krijgen. 



 

A N G S T :  E E N  B I J W E R K I N G  V A N  D E  B I J S L U I T E R ?  5 

Inleiding 

Achtergrond 
Geneesmiddelinformatie is noodzakelijk om medicijnen veilig en effectief te 
kunnen gebruiken (Mottram, 1997). Maar informatie is niet alleen belangrijk 
om onnodige risico’s te vermijden. Informatie maakt het een patiënt mogelijk 
een actieve partner te zijn bij het nemen van gezondheidsgerelateerde besluiten 
(Charles, 1997). Patiënten willen én moeten daarom geïnformeerd worden over 
de voordelen en risico’s van aandoeningen en de behandeling ervan, waaronder 
het gebruik van medicijnen (Berry, 2004a). Zo kunnen patiënten een welover-
wogen besluit nemen om medicijnen al dan niet te gebruiken. Om echter een 
weloverwogen besluit te kunnen nemen, moeten patiënten de informatie 
kunnen begrijpen en toepassen. Informatie zal dus op het niveau van een 
patiënt gegeven moeten worden (Coulter, 1998). 
 
Een belangrijk onderdeel van geneesmiddelinformatie is de informatie over 
bijwerkingen (Berry, 1995, 1997, Ziegler, 2001). De risicoperceptie ten aanzien 
van bijwerkingen speelt een rol bij het besluit een medicijn al dan niet te gaan 
gebruiken. Een hogere risico-inschatting gaat gepaard met een lagere intentie 
het middel te gebruiken (Berry, 2002, 2003a, 2004b, 2006, Knapp, 2004). 
Verschillende factoren hebben invloed op de risicoperceptie. De risicoperceptie 
is hoger als de veronderstelde vatbaarheid hoger wordt ingeschat. De veronder-
stelde vatbaarheid geeft aan hoe hoog iemand het risico inschat persoonlijk te 
maken te krijgen met de dreiging. De risicoperceptie is ook hoger bij een 
hogere veronderstelde ernst, wat de inschatting van de mate waarin schade zal 
optreden aangeeft. Een hogere risicoperceptie roept meer angst op. Maar ook 
angst zelf heeft een negatieve invloed op de risicoperceptie (Tripp, 1995). 
Mensen die angstiger zijn, schatten risico’s hoger in (Lloyd, 2001). Angst voor 
bijwerkingen kan een reden zijn om een geneesmiddel niet te gaan gebruiken 
(Berry, 2006). Het is dus belangrijk dat patiënten het risico van bijwerkingen 
niet onnodig hoog inschatten en niet onnodig angstig worden voor bijwerkin-
gen. 
 
Voor de leesbaarheid en begrijpelijkheid van een lijst van bijwerkingen is het 
nodig deze te groeperen (Miller, 1956). De meest gebruikte manier om bijwer-
kingen te groeperen, is een indeling op basis van de frequentie waarin een 
bijwerking voorkomt. Frequenties zouden een patiënt helpen een inschatting te 
maken van de kans en daarmee om een risico-oordeel te vormen over de 
bijwerkingen. Uit onderzoek blijkt dat frequenties van bijwerkingen systema-
tisch overschat worden door patiënten (Berry, 2003a, 2004b, 2006, Knapp, 2004, 
2010). Overschatting van de kans op bijwerkingen heeft negatieve consequen-
ties voor de risicoperceptie. 
 
Een ander nadeel van frequenties is dat een grote groep mensen frequenties 
niet kan gebruiken, omdat zij de vaardigheid missen numerieke informatie te 
begrijpen en toe te passen. Deze problemen op het gebied van ‘health numera-
cy’ zijn groot (Reyna, 2009). In Nederland hebben minstens anderhalf miljoen 
mensen moeite met het uitvoeren van eenvoudige en relatief makkelijke 
berekeningen zoals sommen (Houtkoop, 1999). Ook is risico-informatie op 
basis van epidemiologische gegevens moeilijk toe te passen voor een patiënt, 
omdat deze zich vooral zorgen zal maken om zijn eigen persoonlijke risico. ‘De 
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kans op een beroerte is 5%’ zal voor een patiënt betekenen: je krijgt het of je 
krijgt het niet, oftewel de kans is 0 of 100% (Misselbrook, 2001). 
 
Een andere manier om bijwerkingen te categoriseren is de adviesindeling. Bij 
deze indeling worden bijwerkingen gegroepeerd op basis van de actie die 
ondernomen moet of kan worden als de bijwerking optreedt (Sless, 2006). Door 
bijwerkingen te groeperen op basis van adviezen verschuift de focus van de 
informatie over bijwerkingen van de kans op een bijwerking naar wat er gedaan 
kan worden als een bijwerking optreedt of om ze te voorkomen. Berry e.a. 
(2002) vonden dat een advies om bijwerkingen te voorkomen een positieve 
invloed had op de intentie het medicijn te gebruiken bij ernstige aandoeningen. 
Ook kunnen adviezen ervoor zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen in 
het geval van bijwerkingen (Berry, 2002). Als men meer controle over een 
bedreigende situatie heeft en als men weet wat men moet doen, is de dreiging 
en daarmee angst die wordt opgeroepen minder groot (Beck, 1976). Ook heeft 
persoonlijkere informatie een positieve invloed op de risicoperceptie (Berry, 
2003b). Bij een adviesindeling ligt de focus dus bij het individu en op wat een 
patiënt zelf kan doen in plaats van op de kans dat de bijwerking een patiënt kan 
overkomen, iets waar een patiënt zelf geen invloed op heeft. 
 
De adviesindeling wordt nog weinig toegepast. De fabrieksbijsluiter moet 
namelijk verplicht de frequentie-indeling gebruiken (EMA, 2011). De frequentie-
aanduidingen die in de bijsluiter gebruikt moeten worden, liggen vast (zie 
kader). Naast de bijsluiter bestaan er ook andere schriftelijke informatiemateri-
alen, die niet aan de regels van de wettelijke bijsluiters hoeven te voldoen. Een 
voorbeeld hiervan is de Geneesmiddel Informatie voor de Patiënt (GIP) van 
Health Base. De GIP bestaat - net als de bijsluiter - voor elk in Nederland 
geregistreerd medicijn en is bedoeld als een leesbare en begrijpelijke aanvulling 
op de wettelijk verplichte bijsluiter. Meer dan de helft van de Nederlandse 
apotheken maakt gebruikt van de GIP en geeft deze mee aan patiënten bij de 
eerste aflevering van een nieuw medicijn. 
 
Voor de GIP is vooralsnog ook de frequentie-indeling gebruikt om bijwerkingen 
te groeperen. De frequentie-aanduidingen van de GIP verschillen van de 
termen die in de bijsluiter gebruikt moeten worden (zie kader). De frequentie-
aanduidingen uit de bijsluiter worden namelijk overschat (Berry, 2003a, 2004b, 
2006, Knapp, 2004). De termen gebruikt in de GIP sluiten beter aan op de 
beleving bij patiënten (Pander Maat, 1996). Maar het gebruik van andere 

termen kan de proble-
men met betrekking tot 
het gebruik van fre-
quenties niet ondervan-
gen. Voor de GIP is het 
echter mogelijk bijwer-
kingen in een adviesin-
deling te presenteren. 
Omdat de informatie 
uit de GIP gebruikt kan 

worden bij de afweging het medicijn al dan niet te gaan gebruiken, is het 
belangrijk te weten wat de effecten zijn van een andere indeling op de angst 
voor bijwerkingen en op andere factoren die samenhangen met risicoperceptie, 
zoals de veronderstelde vatbaarheid en de veronderstelde ernst. In de literatuur 

Frequentie-aanduidingen bij bijwerkingen in bijsluiter en GIP 
 

frequentie bijsluiter GIP 

> 10% zeer vaak regelmatig 
1 – 10% vaak soms 
0,1 – 1% soms zelden 
0,01 – 0,1% zelden niet opgenomen 
< 0,01% zeer zelden niet opgenomen 
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is hierover echter weinig bekend en is de adviesindeling voor zover bekend niet 
eerder vergeleken met een frequentie-indeling. 
 
Omdat de focus van de informatie ligt bij wat er wél gedaan kan worden bij 
bijwerkingen, zouden bijwerkingen in een adviesindeling mogelijk minder 
angst oproepen dan bijwerkingen in een frequentie-indeling. Het is niet bekend 
wat de invloed is op de veronderstelde vatbaarheid voor bijwerkingen en de 
veronderstelde ernst, als frequenties naar de achtergrond verdwijnen en de 
focus komt te liggen op adviezen. Gezien de problemen die er zijn met het 
begrijpen en toepassen van frequenties, is de verwachting dat er geen verschil is 
in de veronderstelde vatbaarheid tussen een indeling met specifieke frequenties 
en de indeling op basis van adviezen waar de specifieke frequenties ontbreken. 
Wat de effecten zijn van een indeling van bijwerkingen op basis van adviezen 
op de veronderstelde ernst is ook onbekend. In onderzoek van Berry e.a. (2002) 
bleek een advies om bijwerkingen te voorkomen van invloed te zijn op de 
inschatting van de ernst, maar een advies dat aangaf wat de patiënt moest doen 
als de bijwerking optrad had hier geen invloed op.  

Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in welk effect informatie over 
bijwerkingen heeft op de opgeroepen angst, vatbaarheid en ernst als bijwerkin-
gen in de GIP worden ingedeeld op basis van adviezen in vergelijking met 
bijwerkingen ingedeeld op basis van frequenties. 
 
Met behulp van een vragenlijstonderzoek willen we antwoord krijgen op de 
volgende vragen: 

• Roept informatie over bijwerkingen minder angst op als bijwerkingen 
worden gepresenteerd in een adviesindeling in vergelijking met bijwerkin-
gen gepresenteerd in een frequentie-indeling? 

• Is er een verschil in de veronderstelde vatbaarheid voor bijwerkingen tussen 
een adviesindeling en een frequentie-indeling van bijwerkingen? 

• Is er een verschil in de veronderstelde ernst van bijwerkingen tussen een 
adviesindeling en een frequentie-indeling van bijwerkingen? 

Opbouw van het rapport 
In het volgende hoofdstuk wordt de methode van dit onderzoek beschreven. 
Hoofdstuk drie gaat vervolgens in op de resultaten die uit het onderzoek naar 
voren gekomen zijn. De conclusie en discussie worden in het laatste hoofdstuk 
van dit rapport beschreven. 
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Methode 
In dit hoofdstuk staat beschreven op welke manier de gegevens onder respon-
denten verzameld zijn, welke meetinstrumenten gebruikt zijn en hoe de data 
geanalyseerd zijn.  

Vragenlijstonderzoek 
Er is een schriftelijke vragenlijst ontwikkeld (zie bijlage 1). De vragenlijst 
bestond uit vragen om de opgeroepen angst, de veronderstelde vatbaarheid en 
veronderstelde ernst te meten. Ook is gemeten in welke mate men geneigd is 
angstig te reageren (angstdispositie). Zo kon er bij de analyses rekening worden 
gehouden met verschillen in samenstelling tussen de groepen wat angstdispo-
sitie betreft. Ook is rekening gehouden met verschillen in leeftijd, geslacht en 
opleiding tussen de groepen. Deze kenmerken waren al bekend van de panel-
leden. In de vragenlijst is gebruik gemaakt van een fictieve situatie. Om te 
kijken of de respondenten de situatie als realistisch hebben ervaren, is een 
realism check meegenomen. 
 
De vragenlijst is in september 2011 voorgelegd aan een steekproef van panel-
leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. 
 

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg 

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is opgezet om onder de algemene 
bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de 
verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. Het panel bestaat uit circa 
6.000 personen van 18 jaar en ouder. Uit het panel kunnen meerdere steek-
proeven per jaar getrokken worden, die representatief zijn voor de algemene 
bevolking naar leeftijd en geslacht. In totaal worden er ongeveer acht vragen-
lijsten per jaar verstuurd. Ieder panellid krijgt circa drie keer per jaar een 
vragenlijst voorgelegd. Panelleden kunnen zelf aangeven of zij een schriftelijke 
vragenlijst of een vragenlijst via internet willen ontvangen. 
 
Het panel wordt regelmatig aangevuld en ververst. Dit zorgt er voor dat het 
panel een representatieve afspiegeling blijft van de algemene bevolking in 
Nederland, dat natuurlijk beloop (zoals overlijden van panelleden) wordt 
gecompenseerd en dat leereffecten worden voorkomen. Voor het benaderen 
van potentiële nieuwe leden worden adresbestanden aangekocht. Geselecteerde 
personen worden vervolgens schriftelijk benaderd met de vraag of zij lid willen 
worden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Wanneer men de 
meegestuurde basisvragenlijst ingevuld heeft geretourneerd, is men lid van het 
panel. Mensen kunnen zichzelf niet aanmelden als panellid, maar kunnen 
alleen lid worden als zij hiervoor benaderd worden (Brabers, 2011). 
 

Vragenlijst en respons 

Er waren twee versies van de vragenlijst. Eén groep (n = 180) kreeg de vragen-
lijst met daarin de bijwerkingenrubriek in een adviesindeling (groep 1). De 
andere groep (n = 180) kreeg dezelfde vragenlijst met de bijwerkingenrubriek in 
een frequentie-indeling (groep 2). Het aantal benaderde panelleden (n = 360), is 
gebaseerd op een poweranalyse waarin rekening is gehouden met de verwachte 
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respons op basis van eerdere peilingen in het Consumentenpanel en op basis 
van het verwachte effect. 
 
Beide groepen waren representatief voor de algemene bevolking in Nederland 
van 18 jaar en ouder naar geslacht en leeftijd. De vragenlijst met de bijwerkin-
gen in een adviesindeling werd door 123 panelleden geretourneerd (respons 
68%) en de vragenlijst met de bijwerkingen in een frequentie-indeling werd 
door 112 panelleden geretourneerd (respons 62%). De gemiddelde respons was 
65%. 
 

De bijwerkingenrubriek 

In dit onderzoek zijn de effecten van een adviesindeling versus een frequentie-
indeling van bijwerkingen in de Geneesmiddel Informatie voor de Patiënt (GIP) 
van Health Base onderzocht. Om een werkelijke situatie na te bootsen is 
gekozen voor een volledige bijwerkingenrubriek uit de GIP van een bestaand 
middel. Dit was de bijwerkingenrubriek van het middel simvastatine (zie bijlage 
2 en 3). In de vragenlijst is niet specifiek aangegeven op welk medicijn de 
informatie betrekking had. 
 
Overwegingen die hebben meegespeeld bij de keuze voor de rubriek van dit 
middel waren: 

• Het aantal bijwerkingen is niet extreem veel of weinig; 

• Bevat zowel milde als ernstige bijwerkingen; 

• Bevat in de frequentie-indeling alle frequenties (regelmatig, soms en zelden); 

• Bevat in de adviesindeling verschillende soorten adviezen, waaronder in 
ieder geval advies over bijwerkingen die niet direct actie nodig hebben als 
advies dat er meteen een arts moet worden gewaarschuwd; 

• Bevat bijwerkingen die ook veel voorkomen bij andere middelen. 7 van de 12 
bijwerkingen staan in de top 10 van meest gemelde bijwerkingen in 2009 
(Larebkrant, 2010); 

• Is een middel dat veel wordt voorgeschreven, namelijk nummer 3 in de top 
10 van geneesmiddelvoorschriften in 2010 in Nederland (SFK, 2011). 

Uit leesbaarheidstesten bleek dat beide rubrieken qua leesbaarheid als verge-
lijkbaar beschouwd konden worden (Zijlstra, 2012). 

Meetinstrumenten 
Persoonlijkheidskenmerken 

Geslacht, leeftijd en opleiding 
De variabelen geslacht, leeftijd en opleiding kunnen van invloed zijn op de 
ervaren angst (Van der Ploeg, 2000). Daarom is in de analyses waarbij gekeken 
is of een adviesindeling tot minder angst leidt dan een frequentie-indeling, 
gecontroleerd voor mogelijke verschillen in samenstelling tussen de twee 
groepen wat betreft deze variabelen. Bij de analyses naar veronderstelde vat-
baarheid en veronderstelde ernst is ook voor deze variabelen gecontroleerd.  
Er kon gebruikt gemaakt worden van reeds bekende persoonsgegevens van de 
respondenten uit de database van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. 
Panelleden vullen deze gegevens in wanneer zij lid worden van het panel en de 
gegevens die kunnen veranderen worden jaarlijks opnieuw bevraagd. Leeftijd is 
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gemeten in jaren. Voor opleiding zijn drie groepen gebruikt: laag (tot en met 
lager of voorbereidend beroepsonderwijs), midden (middelbaar onderwijs, 
HAVO en VWO) en hoog (HBO of hoger). 
 
Angstdispositie 
Angstdispositie (trait anxiety) is een persoonlijkheidseigenschap die aangeeft in 
welke mate het individu geneigd is angstig te reageren op bedreigende situaties. 
Volgens de Spielberger Trait-State angsttheorie zullen mensen met een hoge 
angstdispositie vaker angstiger reageren dan mensen met een lage angstdispo-
sitie (Spielberger, 1966, 1972, 1979, 1983). Daarom is in de analyses waarbij 
gekeken is of een adviesindeling minder angst oproept dan een frequentie-
indeling ook gecontroleerd voor mogelijke verschillen in samenstelling tussen 
deze twee groepen wat betreft angstdispositie. 
 
Angstdispositie is gemeten met de angstdispositieschaal van de Zelf-Beoorde-
lings Vragenlijst. De Zelf-Beoordelings Vragenlijst (ZBV) is een Nederlandse 
bewerking van de Spielberger State Trait Anxiety Inventory versie Y waarvan de 
betrouwbaarheid en validiteit is onderzocht (Van der Ploeg, 2000). De angst-
dispositieschaal (ZBV-T) bestaat uit 20 uitspraken. Op een frequentieschaal 
moet men aangeven hoe men zich in het algemeen voelt (bijna nooit, soms, 
vaak, bijna altijd). De minimale score is 20 en maximaal is deze 80 (Van der 
Ploeg, 2000). 
 

Angst 

Voor het meten van angst zijn twee meetinstrumenten gebruikt, namelijk de 
toestandsangstschaal van de Zelf-Beoordelings Vragenlijst en een 11-punts-
schaal. 
 
Toestandsangstschaal van Zelf-Beoordelings Vragenlijst 
De mate van angst op een bepaald moment (toestandsangst of state anxiety) 
kan met de toestandsangstschaal van de Zelf-Beoordelings Vragenlijst (ZBV-S) 
gemeten worden. De hoogte van toestandsangst zal wisselen onder invloed van 
stressvolle gebeurtenissen en is geschikt voor het meten van veranderingen in 
het angstniveau. De schaal bestaat uit 20 uitspraken waarbij op een intensiteit-
schaal moet worden aangeven hoe men zich op dat moment voelt (geheel niet, 
een beetje, tamelijk veel, zeer veel). Scores variëren van minimaal 20 tot maxi-
maal 80 (Van der Ploeg, 2000). 
 
De ZBV-S is tweemaal afgenomen in dit onderzoek, namelijk voordat de res-
pondenten informatie over bijwerkingen te lezen kregen (voormeting of ZBV-S 
voor) en direct na het lezen van de informatie over bijwerkingen (nameting of 
ZBV-S na). Bij de nameting moesten de respondenten zich voorstellen het 
medicijn – waarvan ze zojuist de bijwerkingen gelezen hadden – te moeten 
gaan gebruiken. Het verschil tussen de voor- en de nameting (verschilscore) is 
een maat voor de opgeroepen angst. Het geeft aan hoeveel angstiger respon-
denten zijn geworden na het lezen van informatie over bijwerkingen. In dit 
onderzoek is bepaald of de verschilscores van de twee groepen (adviesindeling 
versus frequentie-indeling) van elkaar verschilden. 
 
Volgens de twee factor oplossing zijn de uitspraken uit de ZBV te omschrijven 
als anxiety-present items en anxiety-absent items (bijvoorbeeld ‘ik ben bang’ 



 

A N G S T :  E E N  B I J W E R K I N G  V A N  D E  B I J S L U I T E R ?  11 

respectievelijk ‘ik voel me kalm’). Afhankelijk van het angstniveau kan de ene 
itemsoort gevoeliger zijn dan de andere en zou het effect op een van de sub-
schalen mogelijk duidelijker zijn (Van der Ploeg, 2000). Naast de verschilscore 
van het totaal zijn daarom ook de verschilscores op de subschalen met elkaar 
vergeleken. 
 
11-puntsschaal 
Behalve de ZBV-S is ook een 11-puntsschaal in de vragenlijst opgenomen voor 
het meten van de opgeroepen angst. De respondenten werd gevraagd of ze aan 
konden geven in welke mate ze zich angstig voelden. Er kon geantwoord 
worden op een schaal van 0 (helemaal niet angstig) tot en met 10 (uitermate 
angstig). Een 11-puntsschaal is verfijnder dan een 4-puntsschaal zoals in de 
ZBV-S en zou daardoor mogelijk gevoeliger zijn voor veranderingen. De ge-
bruikte 11-puntsschaal is afgeleid van VAS-schalen gebruikt in onderzoeken 
naar angst (Jlala, 2010, Kindler, 2000, Oldman, 2004).  
 
Net als bij de ZBV-S, hebben respondenten de 11-puntsschaal zowel voor als na 
het lezen van de informatie over bijwerkingen ingevuld. Ook hier zijn de 
verschilscores bepaald door de score op de voormeting af te trekken van de 
score op de nameting. Vervolgens is bepaald of de groepen verschilden met 
betrekking tot de verschilscores. 
 

Veronderstelde vatbaarheid en veronderstelde ernst  

Om de veronderstelde vatbaarheid voor bijwerkingen en de veronderstelde 
ernst van de bijwerkingen te meten is zowel voor vatbaarheid als ernst een set 
van 3 vragen ontwikkeld elk met een 6-punts Likert-schaal (zie bijlage 1). De 
scores konden variëren van minimaal 1 (bijvoorbeeld ‘zeer klein’) tot maximaal 
6 (bijvoorbeeld ‘zeer groot’). De vragen zijn deels gebaseerd op vragen gebruikt 
in ander onderzoek naar de communicatie van risico’s (Berry, 2003a, 2004b, 
2006, Knapp, 2004). 
 

Realism check 

De respondenten moesten zich na het lezen van de informatie over bijwerkin-
gen voorstellen dat ze het medicijn moesten gaan gebruiken. Er werd geen 
informatie gegeven over overige omstandigheden zoals waarvoor, hoe lang of 
hoe vaak het medicijn gebruikt moest worden. 
 
Om inzicht te krijgen of de respondenten zich goed konden inleven in de 
beschreven situatie, is een realism check uitgevoerd. De vragen die hiervoor 
gebruikt zijn, waren als volgt geformuleerd: ‘De beschreven situatie was realis-
tisch’ en ‘Ik had geen moeite om mezelf voor te stellen in deze situatie’. De 
respondenten moesten op een 7-punts Likert-schaal (helemaal oneens - hele-
maal eens) aangeven in hoeverre ze het met de uitspraak eens waren 
(Dabholkar, 1994). 
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Data-analyse 
Hieronder zijn de stappen beschreven ten behoeve van de data-analyse. Alle 
analyses zijn uitgevoerd met behulp van Stata, versie 11. 

Opschoning en hercodering 

Ten eerste zijn respondenten die de ZBV-schalen onvoldoende hebben ingevuld 
verwijderd uit het databestand (Van der Ploeg, 2000). De ZBV-schalen zijn 
onvoldoende ingevuld indien drie of meer items niet zijn ingevuld. Op basis 
van dit criterium zijn in totaal 18 respondenten verwijderd. Wanneer één of 
twee items bij één of meerdere van de drie ZBV-schalen niet zijn ingevuld, maar 
18 of 19 items wel zijn ingevuld, dan zijn de niet ingevulde items opgevuld met 
score 2. Na opschoning, bleven er 217 respondenten over in het databestand 
(groep 1: n = 111 en groep 2: n = 106). 
 
Vervolgens is een aantal items op de ZBV-schalen gehercodeerd. Deze hercode-
ring heeft plaatsgevonden aan de hand van de sleutel horende bij de ZBV (Van 
der Ploeg, 2000). Alle items zijn zodanig gehercodeerd dat een hogere score op 
meer angst duidt. 

Betrouwbaarheids- en factoranalyse van de ZBV-T schaal en de ZBV-S 
schalen 

Zoals eerder genoemd meet de ZBV twee soorten angst: angstdispositie met de 
ZBV-T en toestandsangst met de ZBV-S. De uitspraken gebruikt in de ZBV zijn 
volgens de 2 factoren oplossing te omschrijven als anxiety-present items (bij-
voorbeeld ‘ik ben bang’) en anxiety-absent items (bijvoorbeeld ‘ik voel me 
kalm’) (Van der Ploeg, 2000). In tabel 1 is de betrouwbaarheid van de ver-
schillende schalen weergegeven. Hiervoor is de Cronbach’s alpha uitgerekend. 
Dit is een maat om de interne consistentie van een schaal te bepalen. Het geeft 
weer in hoeverre alle items van de schaal hetzelfde meten. Wanneer de Cron-
bach’s alpha hoger is dan 0,80 dan is er sprake van een goede betrouwbaarheid 
van de schaal. In tabel 1 is te zien dat alle schalen een goede betrouwbaarheid 
hebben.  

Tabel 1 Betrouwbaarheidsanalyses van de ZBV-schalen  

schaal Cronbach’s alpha 

ZBV-S voor absent ,92 

ZBV-S voor present ,84 

ZBV-S voor totaal ,92 

ZBV-S na absent ,95 

ZBV-S na present ,89 

ZBV-S na totaal ,94 

ZBV-T totaal ,93 

 
Om te toetsen of de ZBV-S inderdaad uit 2 factoren bestaat en zo ja, of dit ook 
de veronderstelde verdeling is, is in Stata een factoranalyse uitgevoerd op de 
voormeting van de ZBV-S schaal. 
Deze factoranalyse toonde inderdaad de veronderstelde verdeling. Samenvat-
tend, kan geconcludeerd worden op basis van de factoranalyse en de betrouw-
baarheidsanalyses dat de veronderstelde schalen goede schalen zijn om in de 
analyses te gebruiken. 
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Correlatie ZBV-S en 11-puntsschaal 

Angst is gemeten met twee meetinstrumenten, namelijk de ZBV-S en een 11-
puntsschaal. In tabel 2 worden de correlatie coëfficiënten beschreven tussen de 
ZBV-S en de 11-puntsschaal. Uit deze tabel blijkt dat er een redelijke tot goede 
correlatie is tussen de 11-puntsschaal en de ZBV-S. Dit laat zien dat beide 
schalen grotendeels hetzelfde meten. 

Tabel 2 Correlatie coëfficiënten ZBV-S en 11-puntsschaal 

 correlatie coëfficiënt 

 (n = 214) 

ZBV-S voor absent – 11-puntsschaal voor 0,57 

ZBV-S voor present – 11-puntsschaal voor 0,62 

ZBV-S voor totaal – 11-puntsschaal voor 0,66 

 (n = 216) 

ZBV-S na absent – 11-puntsschaal na 0,68 

ZBV-S na present – 11-puntsschaal na 0,68 

ZBV-S na totaal – 11-puntsschaal na 0,75 

 (n = 214) 

Δ ZBV-S totaal (na - voor) - Δ 11-puntsschaal (na - voor) 0,61 

 

Betrouwbaarheid van de vragen over vatbaarheid en ernst  

De drie vragen die veronderstelde vatbaarheid meten en de drie vragen die 
veronderstelde ernst meten vormen betrouwbare schalen. De Cronbach’s 
alpha’s zijn respectievelijk 0,89 en 0,93. 
Zowel voor de vragen over vatbaarheid als over ernst zijn gemiddelde scores 
berekend ten behoeve van de analyse. 
 

Statistische analyses 

Er zijn voornamelijk beschrijvende analyses gedaan. Er zijn frequenties en 
gemiddelden uitgerekend voor zowel de totale groep als voor groep 1 en groep 2 
apart. Verder zijn voor de ZBV-schalen gemiddelde somscores berekend. Om te 
toetsen of groep 1 en groep 2 verschilden wat betreft leeftijd, geslacht opleiding 
en angstdispositie, is gebruik gemaakt van de chi-2 toets en de t-toets. 
 
Om te kijken of beide groepen verschilden op de verschilscores van de ZBV-S 
en de 11-puntsschaal, zijn er twee regressiemodellen getoetst. In het eerste 
model, model-0, wordt gekeken of de groepen verschillend scoren op de afhan-
kelijke maat, waarbij niet wordt gecontroleerd voor verschillen in samenstelling 
van beide groepen wat betreft leeftijd, geslacht, opleiding en angstdispositie. In 
het tweede model, model-1, is wel gecontroleerd voor verschil in samenstelling 
tussen beide groepen wat betreft leeftijd, geslacht, opleiding en angstdispositie. 
 
Ook zijn regressieanalyses gedaan om te kijken of beide groepen verschillen op 
de veronderstelde vatbaarheid en veronderstelde ernst. Ook hier zijn 2 regres-
siemodellen getoetst. In model-0 is niet gecontroleerd voor verschil in samen-
stelling tussen beide groepen. In model-1 is gecontroleerd voor verschil in 
samenstelling tussen beide groepen wat betreft leeftijd, geslacht en opleiding. 
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Resultaten 
In dit hoofdstuk staat beschreven wat de resultaten zijn van het onderzoek. 
Eerst wordt een overzicht van persoonlijkheidskenmerken (geslacht, leeftijd, 
opleiding en angstdispositie) gegeven. Vervolgens worden de drie onderzoeks-
vragen beantwoord. Tenslotte worden de resultaten van de realism check 
beschreven.  

Persoonlijkheidskenmerken 
Geslacht, leeftijd en opleiding 
In tabel 3 is een overzicht te vinden van de kenmerken leeftijd, geslacht en 
opleiding van de 217 respondenten. De gemiddelde leeftijd van alle responden-
ten was 53,6 jaar. Het percentage mannen en vrouwen was 46,5% respectievelijk 
53,5%. Het percentage respondenten met een laag, midden en hoog opleidings-
niveau was respectievelijk 24,5%, 60,1% en 15,4%. Tussen de twee groepen zijn 
geen significante verschillen gevonden op deze drie kenmerken. 

Tabel 3 Geslacht, leeftijd en opleiding voor de totale groep, voor groep 1 en voor groep 2 

kenmerk totaal groep 1 (advies) groep 2 (frequentie) p-waarde 

geslacht (%) 
man 
vrouw 

(n = 217) 
46,5 
53,5 

(n = 111) 
42,3 
57,7 

(n = 106) 
50,9 
49,1 

0,20 

leeftijd (gem.) (n = 217) 
53,6 jaar 

(n = 111) 
52,3 jaar 

(n = 106) 
54,8 jaar 

0,20 

leeftijd (%) 
18–39 jaar 
40–64 jaar 
> 65 jaar 

(n = 217) 
25,4 
53,9 
20,7 

(n = 111) 
27,9 
55,0 
17,1 

(n = 106) 
22,6 
52,8 
24,5 

 

opleiding (%) 
laag 
midden 
hoog 

(n = 188) 
24,5 
60,1 
15,4 

(n = 90) 
26,7 
57,8 
15,6 

(n = 98) 
22,5 
62,2 
15,3 

0,78 

 
Angstdispositie 
De gemiddelde somscores van de angstdispositieschaal (ZBV-T) waren 36,2 
voor groep 1 (advies) en 36,7 voor groep 2 (frequentie) op een schaal met 20 als 
minimum en 80 als maximum. De gemiddelde angstdispositie onder de res-
pondenten was laag en verschilde niet tussen de twee groepen (p = 0,71) (zie 
tabel 4). 

Tabel 4 Gemiddelde somscores op de angstdispositieschaal (ZBV-T) voor de totale 
groep, voor groep 1 en voor groep 2 

 totaal groep 1 (advies) groep 2 (frequentie) p-waarde 

 
ZBV-T 

(n = 217) 
36,4 

(n = 111) 
36,2 

(n = 106) 
36,7 

 
0,71 
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Roept een adviesindeling minder angst op dan een frequentie-
indeling?  

Voor zowel groep 1 (advies) als groep 2 (frequentie) zijn de gemiddelde angst-
scores op de voor- en nameting berekend op basis van de toestandsangstschaal 
(ZBV-S) en de 11-puntsschaal. Ook de scores op de afzonderlijke subschalen van 
anxiety-present items (bijvoorbeeld ‘ik ben bang’) en de anxiety-absent items 
(bijvoorbeeld ‘ik voel me kalm’) zijn berekend. Vervolgens zijn verschilscores 
berekend door de gemiddelde score op de voormeting af te trekken van de 
gemiddelde score op de nameting. In tabel 5 is hiervan een overzicht te vinden. 
 
De gemiddelde angstscores op de voormeting zijn 36,1 voor groep 1 (advies) en 
35,0 voor groep 2 (frequentie) gemeten met de ZBV-S (op een schaal met 20 als 
minimum en 80 als maximum). Gemeten met de 11-puntsschaal is dit 1,75 
respectievelijk 1,81 (op een schaal van 0 tot en met 10). De gemiddelden wijzen 
erop dat het gemiddelde angstniveau laag was, voordat informatie over bijwer-
kingen gelezen werd. 
 
De gemiddelde verschilscore van de toestandsangst (ZBV-S) was 1,9 voor groep 
1 (advies) en 4,0 voor groep 2 (frequentie). Voor de 11-puntsschaal was dit 1,07 
respectievelijk 1,16. De toestandsangst op de subschaal van de ZBV-S met 
anxiety-present items (bijvoorbeeld ‘ik ben bang’) was bij groep 1 (advies) 
gemiddeld 0,1 afgenomen en bij groep 2 (frequentie) gemiddeld 0,6 toegeno-
men. Voor de subschaal met anxiety-absent items (bijvoorbeeld ‘ik voel me 
kalm’) was de toename gemiddeld respectievelijk 2,0 en 3,4 voor groep 1 en 
groep 2. 

Tabel 5 Gemiddelde somscores van de voor- en nameting en gemiddelde verschilscores 
op de toestandsangst(sub)schalen (ZBV-S) en 11-puntsschaal voor groep 1 en 
voor groep 2 

 groep 1 (advies) 
(n = 111) 

groep 2 (frequentie) 
(n = 106) 

ZBV-S totaal voor1 

ZBV-S totaal na1 

Δ ZBV-S totaal (na - voor)2 

36,1 
38,0 

1,9 

35,0 
39,0 
4,0 

ZBV-S present voor3 

ZBV-S present na3 

Δ ZBV-S present (na – voor)4 

15,7 
15,5 
-0,1 

15,2 
15,8 
0,6 

ZBV-S absent voor3 

ZBV-S absent na3 

Δ ZBV-S absent (na – voor)4 

20,4 
22,5 
2,0 

19,8 
23,2 
3,4 

11-puntsschaal voor5 

11-puntsschaal na5 

Δ 11-puntsschaal (na – voor)6 

 

1,75 (n = 109) 
2,84 (n = 110) 
1,07 (n = 109) 

1,81 (n = 105)  
2,94 (n = 106) 
1,16 (n = 105) 

1 minimale score was 20 en maximale score was 80 
2 verschilscore kon maximaal 60 zijn  
3 minimale score was 10 en maximale score was 40 
4 verschilscore kon maximaal 30 zijn 
5 variërend van 0 (helemaal niet angstig) tot 10 (uitermate angstig) 
6 verschilscore kon maximaal 10 zijn 
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Om te toetsen of de bijwerkingen in een adviesindeling minder angst oproepen 
dan de bijwerkingen in een frequentie-indeling is gekeken of de verschilscores 
verschillen met behulp van regressieanalyses (zie tabel 6). 

Tabel 6 Roept de informatie over bijwerkingen minder angst op als bijwerkingen 
worden gepresenteerd in een adviesindeling in vergelijking met bijwerkingen 
gepresenteerd in een frequentie-indeling? 

 model-0 model-1 met geslacht, leeftijd, 
opleiding en angstdispositie 

 bèta p-waarde bèta p-waarde 

Δ ZBV-S totaal (na - voor)     

groep 0,10 0,07 0,12 < 0,05 

ZBV-T   0,01 0,94 

leeftijd   0,02 0,81 

geslacht   0,04 0,59 

opleiding (midden)*   0,09 0,30 

opleiding (hoog)*   0,11 0,22 

Δ ZBV-S present (na - voor)     

groep 0,07 0,16 0,09 0,11 

ZBV-T   0,06 0,46 

leeftijd   0,07 0,36 

geslacht   –0,02 0,81 

opleiding (midden)*   0,04 0,64 

opleiding (hoog)*   0,14 0,12 

Δ ZBV-S absent (na - voor)     

groep 0,10 0,07 0,12 0,05 

ZBV-T   –0,04 0,63 

leeftijd   –0,03 0,72 

geslacht   0,08 0,29 

opleiding (midden)*   0,11 0,21 

opleiding (hoog)*   0,06 0,48 

Δ 11-puntsschaal (na - voor)     

groep 0,02 0,39 0,03 0,33 

ZBV-T   –0,05 0,53 

leeftijd   0,05 0,50 

geslacht   0,08 0,33 

opleiding (midden)*   0,11 0,23 

opleiding (hoog)*   0,12 0,17 

* Omdat opleiding een categorische variabele is, is deze variabele omgezet in dummyvariabelen. De 
laagste opleidingscategorie is hierbij de referentiecategorie. 

 
Als geen rekening wordt gehouden met verschillen in de samenstelling tussen 
de twee groepen (model-0) is er geen significant verschil voor de verschilscore 
van angst gemeten met zowel de ZBV-S als de 11-puntsschaal. Dit geldt ook voor 
de afzonderlijke schalen van de ZBV-S met anxiety-present en anxiety-absent 
items. 
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Als er wel wordt gecontroleerd voor verschillen in samenstelling met betrek-
king leeftijd, geslacht, opleiding en angstdispositie (model-1), dan is de verschil-
score op de ZBV-S significant kleiner in groep 1 (advies) dan in groep 2 
(frequentie) (p < 0,05). Op basis van alleen ZBV-S anxiety-absent items is er een 
marginaal significant verschil tussen de twee groepen (p = 0,05). De overige 
verschillen zijn niet significant. 
 
De resultaten laten zien dat beide groepen na het lezen van de bijwerkingen 
angstiger geworden zijn. De groep met bijwerkingen in een adviesindeling had 
een minder grote toename in angst dan de groep met bijwerkingen in een 
frequentie-indeling gemeten met de toestandsangstschaal (ZBV-S). Op de 11-
puntsschaal is geen verschil tussen de groepen gevonden in de toename van 
angst. 
 
De effecten op subgroepen van laag- en hoogangstigen afzonderlijk konden niet 
onderzocht worden. Het was in dit onderzoek niet mogelijk om laagangstigen 
van hoogangstigen te onderscheiden, omdat er weinig hoogangstigen waren. 

Is er een verschil in veronderstelde vatbaarheid en ernst tussen 
een adviesindeling en een frequentie-indeling?  

Van de vragen over veronderstelde vatbaarheid en van de vragen over veron-
derstelde ernst zijn gemiddelden berekend (zie tabel 7). Scores konden variëren 
van minimaal 1 tot maximaal 6, waarbij een hogere score duidt op een hogere 
veronderstelde vatbaarheid of een hogere veronderstelde ernst. 
 
De gemiddelde score op de veronderstelde vatbaarheid is 2,51 voor groep 1 
(advies) en 2,60 voor groep 2 (frequentie). Het gemiddelde wijst erop dat de 
respondenten zich niet zeer vatbaar achten voor de bijwerkingen. 
 
Voor de veronderstelde ernst is de gemiddelde score respectievelijk 2,80 voor 
groep 1 (advies) en 2,77 voor groep 2 (frequentie), wat aangeeft dat de respon-
denten de ernst van de bijwerkingen niet zeer groot veronderstelden. 

Tabel 7 Gemiddelde scores van veronderstelde vatbaarheid en veronderstelde ernst voor 
groep 1 en voor groep 2 

 groep 1 (advies) groep 2 (frequentie) 

 
veronderstelde vatbaarheid1 (gem.) 

(n = 111) 
2,51 

(n = 105) 
2,60 

 (n = 109) (n = 104) 

veronderstelde ernst1 (gem.) 2,80 2,77 
1 variërend van minimaal 1 (bijvoorbeeld ‘zeer klein’) tot maximaal 6 (bijvoorbeeld ‘zeer groot’)  

 
Met regressieanalyses is getoetst of de veronderstelde vatbaarheid voor bijwer-
kingen en de veronderstelde ernst van de bijwerkingen verschillend waren 
tussen de twee groepen (zie tabel 8).  
Uit de analyses blijkt dat de twee groepen niet significant verschillen wat 
betreft de veronderstelde vatbaarheid en de veronderstelde ernst (model-0, 
p = 0,58 respectievelijk p = 0,86), ook niet als gecontroleerd wordt op verschil 
in samenstelling van de groepen wat betreft leeftijd, geslacht en opleiding 
(model-1, p = 0,45 respectievelijk p = 0,78). 
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Tabel 8 Is er een verschil in de veronderstelde vatbaarheid en veronderstelde ernst 
tussen bijwerkingen gepresenteerd in de adviesindeling en bijwerkingen 
gepresenteerd in de frequentie-indeling? 

 model-0 model-1 met geslacht, leeftijd 
en opleiding 

 bèta p-waarde bèta p-waarde 

veronderstelde vatbaarheid     

groep 0,04 0,58 0,06 0,45 

leeftijd   –0,03 0,66 

geslacht   0,07 0,38 

opleiding   –0,08 0,32 

veronderstelde ernst     

groep –0,01 0,86 0,02 0,78 

leeftijd   –0,08 0,30 

geslacht   0,12 0,12 

opleiding   –0,01 0,86 

 
In dit onderzoek bleek de manier waarop de bijwerkingen werden gecommuni-
ceerd geen verschil te geven wat betreft de veronderstelde vatbaarheid voor 
bijwerkingen. De beide groepen achtten zich even vatbaar voor bijwerkingen. 
Ook blijkt uit de resultaten dat de ernst van bijwerkingen niet verschillend 
werd ingeschat tussen beide groepen.  

Realism check 
In tabel 9 zijn de resultaten van de realism check weergegeven. Antwoorden 
konden gegeven worden op een 7-punts Likertschaal variërend van helemaal 
mee oneens (1) tot helemaal mee eens (7). 
 
De gemiddelden wijzen erop dat de respondenten de beschreven situatie niet 
heel onrealistisch vonden. Groep 1 (advies) had een gemiddelde score van 4,23 
en groep 2 (frequentie) had een gemiddelde score van 4,56. Ook hadden beide 
groepen niet veel moeite om zichzelf in de situatie voor te stellen. De gemid-
delden hiervoor waren 4,68 voor groep 1 (advies) en 4,74 voor groep 2 (frequen-
tie). Voor beide uitspraken geldt dat er geen verschil was tussen de twee 
groepen (p = 0,19 respectievelijk p = 0,83). 

Tabel 9 Gemiddelde scores realism check voor groep 1 en voor groep 2 

 groep 1 (advies) groep 2 (frequentie) p-waarde 

 
beschreven situatie was realistisch1 

(n = 111) 
4,23 

(n = 106) 
4,56 

 
0,19 

 
geen moeite situatie voor te stellen1 

(n = 110) 
4,68 

(n = 106) 
4,74 

 
0,83 

1 variërend van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens) 
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Samenvatting van de resultaten 
De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn: 

• Toename van angst is significant kleiner wanneer mensen bijwerkingen 
gepresenteerd krijgen in een adviesindeling dan wanneer mensen de bijwer-
kingen in een frequentie-indeling gepresenteerd krijgen. Dit effect vinden 
we op ZBV-S totaal. Bij ZBV-S anxiety-absent items (‘ik voel me kalm’) vin-
den we een marginaal significant effect. Op de subschaal ZBV-S anxiety-
present items (‘ik ben bang’) en op de 11-puntsschaal is geen effect gevonden; 

• Er is geen effect op de inschatting van de vatbaarheid voor bijwerkingen als 
bijwerkingen op basis van adviezen of op basis van frequenties worden inge-
deeld; 

• Een indeling van bijwerkingen op basis van adviezen of frequenties heeft 
geen effect op de inschatting van de ernst van de bijwerkingen. 
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Conclusie en discussie 

Conclusie 
Dit is voor zover bekend het eerste onderzoek waarin een volledige bijwerkin-
genrubriek in een adviesindeling vergeleken wordt met een frequentie-indeling 
van bijwerkingen. 
Het belangrijkste verschil tussen beide indelingen is dat er bij een adviesinde-
ling bijwerkingen worden gecategoriseerd op basis van het advies dat bij de 
bijwerkingen hoort en er bij deze indeling geen specifieke numerieke informa-
tie gegeven wordt over de frequentie van voorkomen. Onderzocht is wat de 
effecten waren van deze verschillende indelingen op drie factoren die samen-
hangen met risicoperceptie, namelijk angst opgeroepen door bijwerkingen, 
veronderstelde vatbaarheid voor bijwerkingen en veronderstelde ernst van 
bijwerkingen. 
De resultaten laten zien dat de manier waarop bijwerkingen gepresenteerd 
worden invloed kan hebben op angst die wordt ervaren. In dit onderzoek heeft 
een bijwerkingenrubriek met bijwerkingen in een adviesindeling minder angst 
opgeroepen dan een bijwerkingenrubriek met bijwerkingen in een frequentie-
indeling. De veronderstelde vatbaarheid voor bijwerkingen en de veronderstel-
de ernst van de bijwerkingen zijn vergelijkbaar als bijwerkingen op basis van 
adviezen of op basis van frequenties gepresenteerd worden. 
De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk omdat er nog maar weinig 
bekend is over de effecten van een adviesindeling van bijwerkingen. Het laat 
zien dat een andere manier van presenteren vergelijkbaar of zelfs beter scoort 
op drie factoren die samenhangen met de risicoperceptie, namelijk: angst, 
veronderstelde vatbaarheid en ernst. 

Discussie 
Allereerst laat dit onderzoek zien dat de manier waarop de bijwerkingen 
gepresenteerd worden van invloed is op de angst die wordt ervaren voor bij-
werkingen. Eerder lieten ook Wills e.a. (1994) zien dat de manier waarop 
informatie wordt gepresenteerd invloed heeft op de risicoperceptie. Het is een 
belangrijk resultaat omdat angst de risicoperceptie negatief kan beïnvloeden 
(Tripp, 1995, Lloyd, 2001) en angst voor bijwerkingen een reden kan zijn medi-
cijnen niet te gaan gebruiken (Berry, 2006). Door bijwerkingen te presenteren 
in een adviesindeling zou mogelijk een positieve invloed uitgeoefend kunnen 
worden op het gebruik van medicijnen. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd onder een steekproef van een afspiegeling van de 
algemene Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (Brabers, 2011). Er is 
hiervoor gekozen, omdat iedereen te maken kan krijgen met geneesmiddelin-
formatie. De onderzoekspopulatie is niet representatief voor de groep medi-
cijngebruikers die relatief meer laagopgeleiden en vrouwen bevat (POLS 
gezondheid en welzijn, 2007). Ook hebben de respondenten zich moeten 
inleven in een bepaalde situatie. Dit was nodig om een voldoende grote groep 
te bereiken onder gecontroleerde omstandigheden. Door de gekozen onder-
zoekspopulatie en -opzet was het gemiddelde angstniveau van de respondenten 
mogelijk lager dan in de praktijk onder medicijngebruikers en was daardoor de 
absolute toename van het angstniveau ten opzichte van de totale angstscore 
niet erg groot. Het gemiddeld lage angstniveau van de respondenten geeft ook 
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een verklaring waarom er geen verschil gevonden is op de subschaal met de 
anxiety-present items en wel op de subschaal met anxiety-absent items. Men-
sen met een laag angstniveau reageren gevoeliger op de uitspraken van het 
‘absent’-type (‘ik voel me kalm’) dan van het ‘present’-type (‘ik ben bang’). 
Mogelijk is daarom ook geen verschil gevonden op de 11-puntsschaal. De vraag 
bij de 11-puntsschaal was geformuleerd als een anxiety-present item (‘in welke 
mate voelt u zich angstig’). Wat de effecten van de advies- c.q. frequentie-
indeling zijn bij hoogangstigen, kon in dit onderzoek niet bepaald worden. 
Hiervoor was de groep met hoogangstigen te klein. Dit onderzoek geeft een 
eerste inzicht in de effecten van het presenteren van bijwerkingen en een 
adviesindeling in vergelijking met een frequentie-indeling van bijwerkingen. 
Wat de effecten zijn in de praktijk wanneer patiënten écht een medicijn voor-
geschreven krijgen, zal uit vervolgonderzoek moeten blijken.  
 
In de frequentie-indeling van bijwerkingen in de GIP is er een opsplitsing in 3 
categorieën, regelmatig, soms en zelden en wordt er met getallen uitgelegd wat 
met deze termen bedoeld wordt (bijlage 3). In de adviesindeling wordt alleen 
nog globaal verschil gemaakt tussen vaker voorkomende bijwerkingen en 
zelden voorkomende bijwerkingen (bijlage 2). Het gebruik van een frequentie-
aanduiding alleen, zonder numerieke informatie, zou kunnen leiden tot een 
hogere inschatting van de kans en zou de veronderstelde vatbaarheid kunnen-
verhogen (Berry, 2006). Uit dit onderzoek – waarbij een volledige bijwerkingen-
rubriek is gebruikt - is gebleken dat de groep met bijwerkingen in een 
adviesindeling zich even vatbaar achtte voor bijwerkingen als de groep met 
bijwerkingen in een frequentie-indeling. Het ontbreken van getallen in een 
adviesindeling heeft, zoals verwacht, dus niet geleid tot een hogere inschatting 
van de vatbaarheid. Als mensen een volledige bijwerkingenrubriek gepresen-
teerd krijgen, speelt voor de inschatting van de vatbaarheid de essentie van de 
informatie mogelijk een grotere rol dan de precieze kans van elke bijwerking 
afzonderlijk (Reyna, 1991, 1995). 
 
Tot slot is er ook geen verschil gevonden in de veronderstelde ernst tussen de 
twee onderzochte bijwerkingenrubrieken. De manier van presenteren van een 
volledige bijwerkingenrubriek bleek dus geen invloed te hebben op de inschat-
ting van de ernst. Mogelijk dat bij het gebruik van een volledige rubriek met 
bijwerkingen van zowel milde als ernstige aard, ook de essentie van de informa-
tie bepalend is voor de inschatting van de ernst van de bijwerkingen. 
 
Dit onderzoek kent enkele beperkingen. De bijwerkingenrubriek van slechts 
één medicijn is onderzocht. Het is niet bekend of de resultaten te extrapoleren 
zijn naar bijwerkingenrubrieken die anders zijn samengesteld, bijvoorbeeld met 
andere adviezen, een ander soort of aantal bijwerkingen, of een andere verde-
ling van bijwerkingen over frequenties. De verschillen tussen bijwerkingen in 
de adviesindeling en de frequentie-indeling waren bij de gebruikte rubriek in 
dit onderzoek ook niet heel groot. De gekozen bijwerkingenrubriek was echter 
de enige waarvan de nieuwe indeling met adviezen onderzocht was in cliënten-
panels en op basis daarvan was bekend dat de rubriek in deze opzet begrijpelijk 
en toepasbaar was (Nieuwhof, in voorbereiding). 
Een andere beperking van dit onderzoek is dat drie factoren onderzocht zijn die 
samenhangen met risicoperceptie, maar niet risicoperceptie zelf en de intentie 
een middel te gebruiken. Hiervoor zou ook informatie nodig zijn geweest over 
de aandoening waarvoor het medicijn gebruikt moet worden en de te verwach-
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ten effecten van het medicijn. Deze factoren spelen namelijk ook een rol bij de 
afweging een medicijn al dan niet te gaan gebruiken. In dit onderzoek is er 
bewust voor gekozen geen informatie hierover te geven. De ernst van de 
aandoening en de te verwachten effecten hebben namelijk ook invloed op de 
uitkomstmaten angst, vatbaarheid en ernst. Door geen informatie hierover te 
geven werd een mogelijke invloed hiervan op de uitkomstmaten voorkomen.  
 
Samengevat, geven onze resultaten een eerste inzicht in effecten van een 
andere presentatievorm van bijwerkingen waarbij specifieke frequenties niet 
vermeld worden. Wat de effecten zijn op het gebruik van medicijnen in de 
praktijk wanneer mensen een medicijn voorgeschreven krijgen, is één van de 
onderwerpen voor vervolgonderzoek. Daarnaast kan in vervolgonderzoek 
gekeken worden naar mogelijke andere effecten van de adviesindeling, zoals 
een effect op het gedrag tijdens de behandeling als een bijwerking optreedt. 
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Bijlage 1.  Vragenlijst 

 

Achtergrondgegevens 

 
 
1. Wat is uw geboortedatum? (dd-mm-jjjj) 
 
 

    -  -  
 
 
2. Bent u een man of een vrouw?  
 
   Man  

 Vrouw 
 
 
 
 

Uw stemming 

 
We willen u nu graag een aantal vragen stellen over hoe u zich voelt.  
 
3. Vraag 3 bevatte de ZBV-S van de ZBV. De vragenlijst is niet overgenomen, omdat het copy-right be-

schermd materiaal betreft. 
 
 
4. Wilt u aangeven in welke mate u zich nu op dit moment angstig voelt? Omcirkel het getal dat uw mening 

het beste weergeeft. 
  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 helemaal uitermate 
 niet angstig angstig 

 
5. Vraag 5 bevatte de ZBV-T van de ZBV. De vragenlijst is niet overgenomen, omdat het copy-right be-

schermd materiaal betreft.  
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Informatie over bijwerkingen 

 
Stelt u zich voor dat u een medicijn voorgeschreven krijgt. Hieronder staat een stukje tekst uit de bijsluiter van dit 
medicijn.  
 
Lees de tekst hieronder goed. 
 
 

 
 
 
6. Vraag 6 bevatte de ZBV-S van de ZBV met aangepaste instructie. De vragenlijst is niet overgenomen, 

omdat het copy-right beschermd materiaal betreft.  
 
 



 

 27 

7. Wilt u aangeven in welke mate u zich angstig voelt als u zich voorstelt dat u dit medicijn zou moeten 
gebruiken? Omcirkel het getal dat uw mening het beste weergeeft. 

  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 helemaal uitermate 
 niet angstig angstig 
 
 
8. Hieronder volgen een aantal vragen over de informatie die u gekregen heeft over de bijwerkingen. Vul het 

rondje in dat uw mening het beste weergeeft. Er zijn geen goede of slechte antwoorden.  
 

a. De bijwerkingen van dit medicijn lijken me …: 
 

helemaal niet ernstig O O O O O O zeer ernstig 

 
 

b. De bijwerkingen van dit medicijn lijken me …: 
 

helemaal niet gevaarlijk 
voor de gezondheid 

O O O O O O 
zeer gevaarlijk voor de 
gezondheid 

 
 

c.  De bijwerkingen van dit medicijn lijken me bijwerkingen …: 
 

zonder  
gevolgen voor het  

dagelijks leven  
O O O O O O 

met zeer grote gevolgen 
voor het dagelijks leven 

 
 

d. Als ik dit medicijn gebruik, is de kans dat ik te maken krijg met 1 van deze bijwerkingen …: 
 

zeer klein O O O O O O zeer groot 

 
 

e. Ik denk dat ik last zal krijgen van 1 of meer van deze bijwerkingen, als ik dit medicijn gebruik. 
 

helemaal mee oneens O O O O O O helemaal mee eens 

 
 

f. Over de kans dat ik 1 of meer van deze bijwerkingen krijg, maak ik me …: 
 

helemaal geen zorgen O O O O O O heel veel zorgen 
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9. U heeft zich de situatie moeten voorstellen waarin een medicijn wordt voorgeschreven dat u moet gaan 
gebruiken. Hieronder vindt u een aantal uitspraken. Lees de uitspraak en geef aan in hoeverre u het 
(on)eens bent met de uitspraak. Vul het rondje in dat uw mening het beste weergeeft. 

 
a. De beschreven situatie was realistisch. 
 

helemaal mee 
oneens 

O O O O O O O 
helemaal  
mee eens 

 
 
b. Ik had geen moeite mezelf voor te stellen in deze situatie. 

 
helemaal mee 

oneens 
O O O O O O O 

helemaal  
mee eens 
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Bijlage 2.  Bijwerkingen in adviesindeling 
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Bijlage 3.  Bijwerkingen in frequentie-indeling 
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