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Voorwoord
Deze scriptie is geschreven als onderdeel van het vierde en laatste jaar van de opleiding
Voeding en Diëtetiek op De Haagse Hogeschool.
In het derde jaar heb ik mij al verdiept in werken met de professionele meetapparatuur
aanwezig op De Haagse Hogeschool. Door het verzorgen van een workshop over Nutritional
Assessment aan Geneeskunde studenten, heb ik veel geleerd over de apparatuur. Dit heeft
mij getriggerd om een afstudeerscriptie te schrijven dat aansluit bij dit onderwerp.
Dit onderzoeksrapport is geschreven voor alle professionals en studenten die betrokken
zullen zijn bij de activiteiten binnen H/Health Point. Het voorziet deze groep van kennis en
handvaten om toekomstige cliënten te kunnen begeleiden bij metingen met de aanwezige
meetapparatuur.
Het geeft veel voldoening om betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen. De Haagse
Hogeschool en de studenten staat naar mijn idee een mooie, interessante en innovatieve
toekomst te wachten, met de creatie van het H/health lab. Een expertisecentrum voor
technologie en gezondheid, waar bedrijven, docenten, studenten en cliënten zullen
samenwerken, van elkaar kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Ergens vind ik het
jammer dat mijn tijd op De Haagse Hogeschool er bijna op zit, maar ik verheug mij erop om
door te studeren aan de Wageningen Universiteit, nadat ik mijn diploma voor Voeding en
Diëtetiek ontvang.
Ik heb er de afgelopen afstudeer periode niet alleen voor gestaan. De opdrachtgever, Dorien
Voskuil, is een docent die mij inspireert. Haar eindeloze nieuwe ideeën en passie voor haar
vak hebben mij steeds meer motivatie gegeven om mij te verdiepen in onderzoek. Daarnaast
ben ik ontzettend blij geweest met haar uitnodiging voor het bijwonen van een
themavergadering over de projecten die op De Haagse Hogeschool worden uitgevoerd, op
het gebied van technologie en gezondheid. Daarom gaat mijn dank dan ook naar haar uit.
Graag wil ik ook Matthijs Fleurke bedanken, die klaarstond om mij als docent te begeleiden
tijdens het afstudeertraject. Ook Camella Bot en Marieke Westmaas die mij regelmatig van
feedback hebben voorzien. Tot slot de drie derdejaarsstudenten, oftewel het Nutritional
Assessment team, bestaande uit Mariëlle Roos, Tessa van der Giessen en Anouk Heindijk,
die mij hebben geholpen met het uitvoeren van de metingen bij de studiepopulatie. Allen
ontzettend bedankt.
Ondertekend,
Samantha Hammen

Samenvatting
Inleiding: De Haagse Hogeschool (De HHs) heeft een Nutritional Assessment (NA) faciliteit,
waar met geavanceerde meetapparatuur metingen gedaan worden door
gezondheidsvoorlichters. Uit eerdere activiteiten met de apparatuur bleek dat (toekomstige)
gezondheidsvoorlichters moeten werken aan de competentie om meetresultaten begrijpelijk
en helder aan cliënten te communiceren en dat het enkel overhandigen van de
uitslagformulieren van de apparaten, niet voldoende is om de meetresultaten te
communiceren naar cliënten. Elk apparaat heeft een eigen uitslagformulier. De
uitslagformulieren vergen gevorderde kennis en vaardigheden van de cliënt om ze te
begrijpen en toe te passen. De apparaten meten op verschillende wijzen (bio-impedantie en
luchtdrukverplaatsing) een aantal dezelfde parameters, waardoor er verschil kan zijn in
resultaten van dezelfde parameters. Dit leverde verwarring op bij eerder gemeten personen.
In de toekomst moet deze verwarring worden voorkomen. De doelstelling van dit onderzoek
was om te onderzoeken op welke manier gezondheidsvoorlichters effectief meetresultaten
van de NA faciliteit kunnen communiceren naar cliënten en hoe gemeten personen oordelen
over de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van de informatie die zij kregen van de
gezondheidsvoorlichter.
Theoretisch kader: Gezondheidsvoorlichters moeten rekening houden met de
gezondheidsvaardigheden (de vaardigheden om gezondheidsinformatie op te zoeken, te
begrijpen en toe te passen om onderbouwde keuzes te maken voor het behouden/ behalen
van een goede gezondheid) van een individu. Hoewel de vaardigheden deels door
individuele factoren wordt bepaald, heeft de gezondheidsvoorlichter hier invloed op via de
mondelinge en schriftelijke kwaliteit van de informatie die de gezondheidsvoorlichter aan de
cliënt geeft.
Methode: De verschillende uitslagformulieren werden beoordeeld met behulp van een
checklist voor gezondheidsmateriaal, om te onderzoeken welke knelpunten de
uitslagformulieren opleveren. Een resultatenformulier werd ontwikkeld, deels op basis van de
eerder genoemde checklist, om een samenvatting/overzicht te geven van de belangrijkste
meetresultaten afkomstig van de NA faciliteit. De studiepopulatie (n=16) onderging een
viertal metingen op het gebied van lichaamssamenstelling en ruststofwisseling. Hierna
volgde een half gestructureerd open interview om het oordeel van de studiepopulatie te
onderzoeken. Vragen werden gesteld over de communicatievaardigheden van de
gezondheidsvoorlichter, de gebruikte schriftelijke hulpmiddelen en de begrijpelijkheid en
toepasbaarheid van de informatie die zij hebben gekregen bij de NA faciliteit.
Resultaten: Alle respondenten oordeelden positief over de communicatievaardigheden van
de gezondheidsvoorlichter en er waren geen onduidelijkheden meer na het meettraject. Ze
vonden de informatie begrijpelijk. Het resultatenformulier werd grotendeels beoordeeld als
een duidelijk overzicht, door kleur-, en tabelgebruik. De respondenten wilden met de
meetresultaten hun leefstijl aanpassen om hun resultaten te veranderen, of zij zagen de
meetresultaten als bevestiging als zij al bezig waren met het realiseren van hun
gezondheidsdoelstellingen.
Conclusie: Gezondheidsvoorlichters kunnen effectief meetresultaten communiceren door
hun communicatievaardigheden te trainen en de ontwikkelde handleiding te gebruiken bij het
communiceren van meetresultaten aan (toekomstige) cliënten.
Discussie: De studiepopulatie was klein en bestond uit personen die de Nederlandse taal
goed beheersen. Daarom zijn de resultaten niet generaliseerbaar voor iedereen. Onderzoek
met andere studiepopulaties is nodig om te bepalen of de communicatie van de
meetresultaten ook voor andere doelgroepen effectief is. Het resultatenformulier moet verder
verbeterd worden.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding

1

1

4

Literatuuronderzoek: Theoretisch kader
1.1 Gezondheidsbevordering

4

1.2 Het concept gezondheidsvaardigheden

5

1.3 De rol van de gezondheidsvoorlichter

8

1.4 Het gebruik van schriftelijke informatie door
gezondheidsvoorlichters
2

3

Methode

10
12

2.1 Uitslagformulieren

12

2.2 Kwalitatief praktijkonderzoek

13

Resultaten

16

3.1 Uitslagformulieren

16

3.2 Handleiding

20

3.3 Interviews

21

4

Conclusie

25

5

Discussie en aanbevelingen

27

Literatuurlijst

31

Bijlagen
Bijlage 1 Methode voor literatuuronderzoek
Bijlage 2 Handleiding voor gezondheidsvoorlichters van H/Health Point
Bijlage 3 Interviewvragen
Bijlage 4 Uitslagformulieren
Bijlage 5 Resultatenformulieren mannen en vrouwen
Bijlage 6 Matrix codes en geïnterviewde personen

Inleiding
Aanleiding
Vanuit de Hogeschool
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in december 2011 het
hoofdlijnenakkoord gesloten met de HBO-raad over verbetering van kwaliteit en rendement
van het onderwijs en meer differentiatie en profilering van hogescholen(1). Met behulp van
zwaartepuntvorming vindt er een versterking plaats van de (infra)structuur van het
praktijkgerichte onderzoek en een voortgezette bundeling (regionale of thematische)
alliantievorming en samenwerking met andere kennisinstellingen en bedrijven (1). In dit
kader heeft De Haagse Hogeschool (De HHs) de ambitie om te excelleren op het snijvlak
van Techniek en Gezondheid. Met het zwaartepunt ‘Kwaliteit van het leven: technologie voor
gezondheid’ profileert De HHs zich op het thema techniek en gezondheid. Met dit
zwaartepunt wordt gewerkt aan meerdere doelen. Eén van deze doelen is om een
multidisciplinaire samenwerking, zowel binnen De HHs, als met externe partners, op te
bouwen en een versterking van de rol als kennispartner voor de overheid, maatschappelijke
organisaties en bedrijven te bewerkstelligen. Inhoudelijk richt het zwaartepunt zich op vijf
programmalijnen, waaronder de programmalijn Gezondheidstechnologie(2). Hieruit
voortvloeiend zet De HHs zich op de kaart met de Nutritional Assessment (NA) faciliteit. De
HHs is in het bezit van verschillende meetapparatuur voor het meten en beoordelen van
lichaamssamenstelling, energieverbruik en functionele parameters van mensen.
Vanuit het werkveld
Met de aanschaf van de meetapparatuur voor de NA faciliteit is een eerste stap gezet voor
het creëren van een faciliteit voor ‘health assessment’. Hiermee wordt, voor in de toekomst,
een professioneel onderzoekscentrum en kenniscentrum ontwikkeld voor de beroepsgroep.
Hieraan gekoppeld creëert deze faciliteit een stevige positie als samenwerkingspartner met
het werkveld. De NA faciliteit is voor de beroepsbeoefening van professionals Voeding en
Diëtetiek van belang, omdat evidence-based handelen hiermee wordt ondersteund. Door de
metingen die gedaan kunnen worden, is het gebruik van de NA faciliteit ondersteunend in
diagnostiek en bij monitoren van de behandeling van ondervoeding en obesitas. Daarnaast
bij coaching/advisering van gezonde populaties zoals sporters en leefstijlcoaching.
De NA faciliteit kan gebruikt worden als onderdeel van een keten, waarbij De HHs een
samenwerkingspartner is. In deze keten dient de NA faciliteit als plek voor diagnostiek en
monitoring en dus niet als behandelaar. Mogelijke samenwerking kan plaatsvinden tussen
bijvoorbeeld zorginstellingen, topsportsector en andere opleidingen die te maken hebben
met gezondheid. Hoewel De HHs niet als behandelaar fungeert horen bij de meetactiviteiten
bij de gezondheidszorg. De metingen zijn namelijk gericht op instandhouding en verbetering
van de gezondheidstoestand.(3)
Huidige situatie
Werken met de apparaten van de NA faciliteit is werken met geavanceerde technologie. Het
gebruik van deze technologie in de diëtetiek vergt competenties van de professional die de
metingen uitvoert. Deze competenties hebben te maken met het hanteren van de apparatuur
en met communicatie van de resultaten op een heldere begrijpelijke manier. Alle metingen
worden uitgevoerd door gezondheidsvoorlichters. Dit zijn studenten en docenten van de
opleiding Voeding en Diëtetiek, die een training hebben gekregen om met de
meetapparatuur te werken. Voor de competentie voor het communiceren van de
meetresultaten is echter nog geen training ontworpen. Ook is er geen standaardisatie of
handleiding die de gezondheidsvoorlichters kunnen gebruiken. Hier wordt verderop in de
tekst uitgebreider op ingegaan.
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In de praktijkruimte van De HHs, H/Health Point, wordt gebruik gemaakt van de NA
apparatuur. De apparaten worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Er zijn een aantal
apparaten, die de lichaamssamenstelling bepalen: de BOD POD; met behulp van
luchtdrukverplaatsing, seca mBCA, BodyStat 1500, Tanita weegschaalBC-543. Dit zijn de
Bio-impedantiemeters. Daarnaast zijn er huidplooimeters, meetlinten, een
balansweegschaal, en een lengtemeter. Ook de ruststofwisseling kan worden bepaald. Dit
gebeurt met behulp van de Fitmate, een apparaat voor indirecte calorimetrie(4). Tot slot is er
de Jamar handgripmeter. Deze dient voor de bepaling van de maximale knijpkracht van de
hand en is hiermee een functionele parameter(5). Binnen De HHs worden de apparaten
gebruikt als lesmateriaal voor Voeding en Diëtetiek studenten bij het behandelen van theorie
over ondervoeding en voor lessen antropometrie. Daarnaast maken Voeding en Diëtetiek
studenten een die bezig zijn met een afstudeeropdracht, gebruik van de faciliteit voor
onderzoekscripties. Ook gaven derdejaarsstudenten Voeding & Diëtetiek in het voorjaar van
2013 voor het eerst een workshop Nutritional Assessment aan Geneeskundestudenten van
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) die een keuzemodule Voeding volgden.
Sinds 2013 ontwikkelen Voeding en Diëtetiek studenten onder begeleiding van docenten een
database. Hierin wordt de lichaamssamenstelling van een aantal Voeding en Diëtetiek
eerstejaarsstudenten, en van studenten van de opleiding tot Leraar Lichamelijk Opvoeding
(HALO) opgeslagen voor onderzoeksdoeleinden. Ook studenten van de minor Vitaliteit en de
minor BRAVO zijn gemeten. Tot slot heeft het LUMC in oktober 2013 voor het eerst een
patiënt met overgewicht doorverwezen naar H/Health Point om gemeten te worden.

Probleemstelling
Bij het inzetten van de technologie met de NA faciliteit is ervaren door de
gezondheidsvoorlichters, dat het niet volstaat om enkel de uitslagformulieren aan de
gemeten personen te overhandigen. Er zijn meerdere knelpunten. Elk meetapparaat heeft
een eigen uitslagformulier. Dit zijn formulieren die afkomstig zijn van de apparaten van de
NA faciliteit. Deze uitslagformulieren geven weer wat de resultaten van de gemeten persoon
zijn. Er is verschil in vormgeving van de uitslagformulieren van de apparaten. Ook zijn de
formulieren in medisch jargon gesteld en daardoor minder geschikt voor cliënten. Bepaalde
begrippen zoals onder andere ‘ruststofwisseling’ en ‘vetvrije massa’ zijn lastig om te
begrijpen voor cliënten die weinig medische kennis hebben. Daarnaast komt het voor dat
metingen met verschillende apparatuur, niet hetzelfde meetresultaat van dezelfde parameter
geven. Om verwarring te voorkomen kan een overzicht worden gegeven. Dit overzicht moet
het meest betrouwbare resultaat weergeven, als de resultaten van de verschillende
meetapparaten verschillen, per parameter.
Bij de activiteiten die eerder in de tekst zijn genoemd werden deze knelpunten bekend. Alle
gemeten personen kregen de resultaten van de metingen die zij ondergingen. De gemeten
personen die de uitslagformulieren kregen, vroegen zich af hoe het kwam dat de vetmassa
dat gemeten was met de BOD POD een andere waarde gaf dan de vetmassa gemeten met
de seca mBCA. Dit bracht verwarring over welk resultaat het betrouwbaarst is. De
uitslagformulieren vergen dus extra kennis en vaardigheden van de cliënt om de gekregen
resultaten en gezondheidsinformatie te begrijpen en toe te passen. Echter niet elke cliënt
beschikt over deze extra kennis en vaardigheden. Het vaardighedenniveau van een individu
om gezondheidsinformatie te zoeken, te verwerken en toe te passen op de eigen leefstijl
wordt ook wel ‘health literacy’ genoemd(6-8). Health literacy is de term die gebruikt wordt in
internationaal onderzoek. In het Nederlands wordt health literacy vertaald naar
‘gezondheidsvaardigheden’. Deze term zal ook in deze scriptie worden gebruikt. Het niveau
van gezondheidsvaardigheden wordt bepaald door cognitieve, sociale (9) en individuele
factoren zoals cultuur, opleidingsniveau en taal. Naast deze eigenschappen van de cliënt
spelen eigenschappen zoals de communicatievaardigheden van gezondheidsprofessionals
een rol(6,10,11). In Amerika wordt aandacht besteed aan gezondheidsvaardigheden door
overheden en daar zijn richtlijnen ontwikkeld voor gezondheidsprofessionals(12). Met deze
richtlijnen kunnen deze gezondheidsprofessionals de gezondheidsvaardigheden van
2

individuen verbeteren(8) of de communicatie naar de cliënt aanpassen om tegemoet te
komen naar het niveau van gezondheidsvaardigheden van de cliënt.
Hoofdvraag
Met de informatie over gezondheidsvaardigheden, richt deze afstudeeropdracht zich op het
ontwikkelen van een handleiding voor gezondheidsvoorlichters van H/Health Point om
resultaten van de NA faciliteit begrijpelijk en effectief te communiceren aan gemeten
personen. De onderzoeksvraag is dan ook: Op welke manier kunnen
gezondheidsvoorlichters van H/Health Point effectief resultaten van de NA faciliteit
communiceren aan gemeten personen en hoe oordelen de gemeten personen over de
begrijpelijkheid en de toepasbaarheid van de informatie die zij kregen?
Onder effectief communiceren wordt verstaan: de gemeten personen begrijpen het
lichamelijk onderzoek dat gedaan wordt bij de NA faciliteit en de gemeten personen oordelen
positief over de communicatievaardigheden van de gezondheidsvoorlichter. Daarnaast zien
de gemeten personen het nut in van het schriftelijke hulpmiddel dat gebruikt wordt om de
mondelinge communicatie te ondersteunen en de gemeten personen kunnen, dankzij de
communicatie van de gezondheidsvoorlichter, beoordelen wat de resultaten voor hen
betekenen en tot slot kunnen de gemeten personen, met de verkregen informatie
onderbouwde keuzes maken, om hun meetresultaten te beïnvloeden. Met de volgende
deelvragen kan de hoofdvraag adequaat worden beantwoord.

Deelvragen
Om de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden, zijn de onderstaande deelvragen
opgesteld.
Literatuurdeelvragen
‐ Hoe speelt gezondheidsvoorlichting een rol bij gezondheidsvaardigheden?
‐ Hoe kunnen gezondheidsvoorlichters van H/Health Point hun manier van
communiceren aanpassen om het niveau van gezondheidsvaardigheden van cliënten
tegemoet te komen?
‐ Op welke manier kunnen gezondheidsvoorlichters van H/Health Point met schriftelijke
hulpmiddelen mondelinge communicatie over de resultaten van de Nutritional
Assessment faciliteit ondersteunen?
Praktijkonderzoekdeelvragen
‐ Welke informatie leveren de apparaten van de Nutritional Assessment faciliteit op?
‐ Hoe zien de uitslagformulieren van de apparaten eruit en welke knelpunten brengen
deze met zich mee voor personen die gemeten worden om te lezen, te begrijpen en
te interpreteren?
‐ Hoe oordelen gemeten personen over de communicatie tijdens en na de metingen
door gezondheidsvoorlichters van H/Health Point en in hoeverre denken zij de
verkregen informatie toe te kunnen passen op hun leefstijlkeuzes.
Doelstelling:
Met dit onderzoek wordt een voorstel voor een handleiding gedaan, die
gezondheidsvoorlichters van H/Health Point handvatten geeft om meetresultaten van de
Nutritional Assessment faciliteit effectief te communiceren naar de onderzoekspopulatie,
rekening houdend met theorieën van gezondheidsvaardigheden. Daarnaast levert het
onderzoek inzichten op, over het gebruik van de uitslagformulieren van de apparaten in de
Nutritional Assessment faciliteit.
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Leeswijzer
Hoofdstuk 1 is het theoretische kader. Dit dient als onderbouwing voor de eindproducten van
dit afstudeeronderzoek. Tevens is dit het literatuuronderzoek. Hoofdstuk 2 omschrijft de
methode van alle onderdelen van het praktijkonderzoek. De methode voor de literatuurstudie
is als bijlage 1 opgenomen. Hoofdstuk 3 weergeeft de resultaten van alle onderdelen van het
praktijkonderzoek. In de conclusie wordt vervolgens antwoord gegeven op de hoofd-, en
deelvragen, die geformuleerd zijn in de inleiding. De discussie is een reflectie van het
onderzoek en formuleert daarnaast aanbevelingen n.a.v. deze scriptie.

1.

Literatuuronderzoek: Theoretisch kader

Theoretisch Kader
Dit theoretisch kader zet uiteen wat de theorie van gezondheidsvaardigheden inhoudt en wat
de gezondheidszorg hiermee te maken heeft. Het kader spitst zich toe op het toepassen van
verschillende modellen van gezondheidsvaardigheden en op communicatie van
gezondheidsinformatie door gezondheidsvoorlichters. De modellen van
gezondheidsvaardigheden vormen hierbij de basis voor het opstellen van ten eerste een
handleiding. Deze handleiding is bedoeld voor gezondheidsvoorlichters van H/H/Health Point
om resultaten van de Nutritional Assessment faciliteit mondeling effectief te kunnen
communiceren. Daarnaast dient de theoretische achtergrond om te omschrijven hoe
schriftelijke hulpmiddelen ondersteunend kunnen zijn om gezondheidsinformatie naar
cliënten over te brengen. Tot slot is het theoretisch kader een basis om het praktijkonderzoek
van deze scriptie op te bouwen. Het kader omschrijft namelijk wat belangrijke elementen zijn,
om gezondheidsinformatie effectief te kunnen communiceren. In bijlage 3 is schematisch
weergegeven hoe de elementen met betrekking tot gezondheidsvaardigheden op zijn
genomen in het interview voor deze afstudeeropdracht.

1.1

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering en de NA faciliteit
Health promotion, ook wel gezondheidsbevordering
genoemd in Nederland, heeft te maken met het
verbeteren van gezondheid. Binnen
gezondheidsbevordering komen vijf aspecten terug.
Deze aspecten zijn
‐ Beleidsmaking
‐ Het creëren van een ondersteunende
omgeving
‐ Het versterken van maatschappelijke acties
‐ Het ontwikkelen van persoonlijke
vaardigheden
‐ Het reoriënteren van gezondheidsdiensten.

Figuur 1 Model voor gezondheidsbevordering (13)

Samen vormen zij een frame voor gezondheidsbevordering. Met dit frame kan
gezondheidsbevordering worden bewerkstelligd(13). Volgens autoriteiten bestaat
gezondheidsbevordering uit drie overlappende onderdelen, namelijk gezondheidsvoorlichting
(health education), bescherming van de gezondheid (health protection) en preventie
4

(prevention). Dit model is weergeven in figuur 1(14). Hoewel dit model gebruikt kan worden
op een breed gebied zoals beleidsontwikkeling, is het ook specifieker toepasbaar,
bijvoorbeeld op de NA faciliteit van De Haagse Hogeschool. Het onderdeel
gezondheidsvoorlichting kan terugkomen in het voorlichten van cliënten, gezond en/of ziek,
die zowel als onderdeel van een keten of op individuele basis naar de NA faciliteit komen.
Het onderdeel bescherming van de gezondheid kan terug komen in het adviseren van
bedrijven en de politiek als expertisecentrum op het gebied van technologie en gezondheid.
Het onderdeel preventie kan terugkomen bij bijvoorbeeld de screening op ondervoeding,
waar een lichamelijk onderzoek onderdeel van is. Ook dit kan uitgevoerd worden bij de NA
faciliteit.
Gezondheidsvoorlichting speelt een rol bij gezondheidsvaardigheden. Om dit te kunnen
begrijpen wordt het concept van gezondheidsvaardigheden in paragraaf 1.2 uitgelegd.

1.2

Het concept gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden werden voor een lange tijd gezien als het individuele vermogen
om met woorden en cijfers om te gaan in medische context. Hoewel het vermogen om met
woorden en cijfers om te gaan, het fundament voor geletterdheid is, is dit te beperkt om
gezondheidsvaardigheden te omschrijven. Daarom heeft het concept
gezondheidsvaardigheden in de afgelopen jaren zich enorm uitgebreid(15). Het is nu meer
dan het vermogen om medische informatie te kunnen lezen en schrijven(16).
Vele onderzoekers hebben de uitbreiding van dit concept willen vastleggen met een
definiëring van het begrip. Uit het review artikel van Sørensen et. al. (8) blijkt dat 19 artikelen
zich richtten op de formulering van gezondheidsvaardigheden. Hiervan zijn 17 definities
meegenomen in het review artikel. Van deze 17 definities worden de definities van The
American Medical Association(17), The Institute of Medicine(6) en de WHO(18) het meest
geciteerd. De definities komen overeen wat betreft de focus op: het verkrijgen, verwerken en
begrijpen van gezondheids- informatie en –diensten om geschikte beslissingen te maken op
het gebied van gezondheid(8). Deze definitie is vooral specifiek van toepassing op een
individu. Gezondheidsvaardigheden worden gezien als een bundel van cognitieve en sociale
vaardigheden die een individu bezit om beslissingen met betrekking tot gezondheid te
nemen(8,9,19).
Gezondheidsvoorlichting en gezondheidsvaardigheden
Gezondheidsvoorlichters hebben de taak om hun publiek te informeren, voor te lichten en ze
in staat te stellen voor zichzelf te zorgen (empowerment)(20). Echter veel
gezondheidsvoorlichters verspreiden hun informatie vanuit theoretische achtergronden,
zonder daarbij rekening te houden met niveau van gezondheidsvaardigheden van de
doelgroep. Het hebben van een laag niveau van gezondheidsvaardigheden heeft nadelige
gevolgen op de gezondheid(21). Hoe hoger het opleidingsniveau van een persoon is en hoe
beter hun vaardigheden zijn voor het begrijpen van gezondheidsinformatie, des te beter zal
zijn/haar gezondheid zijn(14,22). Gezondheidsvaardigheden zijn hiermee een determinant
van gezondheid(14,23). Gezondheidsvoorlichters hebben de mogelijkheid het niveau van
gezondheidsvaardigheden van een individu te verbeteren, bijvoorbeeld met de ontwikkeling
van educatieve programma’s(9,20). Aan de andere kant kunnen gezondheidsvoorlichters
hun communicatievaardigheden en luistervaardigheden verbeteren ten behoefte van de
cliënt(20).

Onderdelen van gezondheidsvaardigheden
Het vermogen om te lezen en schrijven staat ten grondslag aan gezondheidsvaardigheden.
Als toevoeging aan deze basis kan een verscheidenheid aan vaardigheden worden
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ontwikkeld(7). Deze vaardigheden kunnen worden onderverdeeld. Volgens Nutbeam(7) kan
health literacy worden ingedeeld in drie opeenvolgende onderdelen.
Functionele vaardigheden staan voor basisvaardigheden om te lezen en te schrijven, zodat
men kan functioneren in het dagelijkse leven op het gebied van gezondheid.
Communicatieve of interactieve vaardigheden staan voor meer ontwikkelde vaardigheden.
Deze vaardigheden hebben te maken met communiceren over gezondheid met anderen,
gezondheidsinformatie vergaren uit verschillende kanalen, deze informatie vertalen naar de
eigen omstandigheden en nieuwe informatie aan oude informatie koppelen.
Kritieke gezondheidsvaardigheden zijn een combinatie van cognitieve functies en sociale
vaardigheden. Deze worden door het individu ingezet om gezondheidsinformatie kritisch te
analyseren en de verkregen informatie te gebruiken om meer controle te hebben over
zijn/haar leven.

Figuur 2 Opeenvolgende onderdelen van gezondheidsvaardigheden(24)

Zoals in figuur 2 staat uitgebeeld, zijn functionele vaardigheden de basisvaardigheden. De
opvolgende onderdelen van gezondheidsvaardigheden, komen voort uit de
basisvaardigheden. Als de vaardigheden van een individu binnen deze drie onderdelen goed
ontwikkeld zijn, is het totale niveau van gezondheidsvaardigheden hoog.
Andere onderzoekers hebben andere typen gezondheidsvaardigheden omschreven, zoals
geschreven gezondheidsvaardigheden (written health literacy) en mondelinge
gezondheidsvaardigheden (verbal/oral health literacy)(25). In paragraaf 1.3 wordt hier verder
op ingegaan.

Competenties van gezondheidsvaardigheden
Volgens Jordan et. al. (10)
De dimensies functionele, communicatieve/interactieve en kritieke gezondheidsvaardigheden
vertakken zich elk in bijbehorende individuele competenties. De ontwikkeling van deze
competenties bepalen het niveau gezondheidsvaardigheden van een individu.
In het onderzoek van Jordan et. al.(10) werd een Health literacy Management Scale
(HeLMS) ontwikkeld. Deze schaal bepaalt het niveau van gezondheidsvaardigheden van een
individu. Bij de ontwikkeling van dit meetinstrument, werd ten eerste onderzocht welke
competenties individuen moeten hebben die het niveau van gezondheidsvaardigheden
bepalen. Het resultaat hiervan was dat individuen over zes belangrijke competenties moeten
beschikken, die hun niveau van gezondheidsvaardigheden bepaalt. Dit zijn de competenties:
‐ weten wanneer informatie gezocht moet worden
‐ weten waar informatie gezocht kan worden
‐ verbale communicatie vaardigheden
‐ assertiviteit
‐ geletterdheid
‐ vermogen om informatie te verwerken en te onthouden
‐ vermogen om informatie toe te passen’.
In figuur 3 zijn deze competenties weergeven. Figuur 3 geeft ook het onderscheid tussen
intrinsieke en extrinsieke factoren weer. De extrinsieke en intrinsieke factoren bepalen hoe
goed de competenties betreffende gezondheidsvaardigheden van het individu zijn. In het
figuur staat dat de ‘health care setting’ valt onder de extrinsieke factoren. Hieruit is op te
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maken dat de gezondheidsprofessional invloed heeft op de competenties van het individu.
Daarnaast legt de tabel onder de hiërarchie uit wat er wordt verstaan onder het zestal
competenties, dat aan de bovenkant van het figuur staan.

Figuur 3 Competenties van health literacy (24)

Volgens Sørensen et. al.(8)
Sørensenet. Al. (8) heeft in een review over gezondheidsvaardigheden, waarin verschillende
theorieën van gezondheidsvaardigheden worden onderzocht. Hieruit heeft ze een model
gemaakt waarin verschillende theorieën worden vereenvoudigd. Uit haar onderzoek blijkt dat
gezondheidsvaardigheden vier kern competenties heeft.
‐
‐
‐
‐

Access: Het vermogen van individuen om gezondheidsinformatie te zoeken, vinden
en te verkrijgen.
Understand: oftewel het vermogen om de verkregen gezondheidsinformatie te
begrijpen.
Appraise: Dit houdt in het vermogen van individuen om de verkregen
gezondheidsinformatie te interpreteren, te filteren, te beoordelen en te evalueren.
Apply: Dit is het vermogen van individuen om ten eerste met anderen te
communiceren over de gezondheidsinformatie. Daarnaast het vermogen om de
verkregen informatie toe te passen op keuzes die in het dagelijkse leven worden
gemaakt om hun gezondheid te behouden of te bevorderen.(8)

Overeenkomstige competenties
De competenties volgens Sørensen et. al. (8) komen overeen met de competenties volgens
Nutbeam(7). Daarnaast is er ook overlap in een aantal competenties in het onderzoek van
Jordan et. al.(10). De competenties die overlappen zijn weergeven in tabel 1. Het verschil is
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echter dat de HeLMS specifiek is ontwikkeld voor in een klinische setting(5). De vier
competenties acces, understand, appraise en apply kunnen echter zowel in de klinische
setting worden gebruikt als voor de publieke setting of volksgezondheid(8). Omdat de NA
faciliteit zowel in de klinische als in de publieke setting gebruikt kan worden, gaat de
voorkeur uit naar het verder werken met deze competenties voor het praktijkonderzoek.
Tabel 1: overeenkomstige competenties

Sørensen en Nutbeam

Jordan

Access

Knowledge of where to access
health information
Literacy skills (reading
comprehension, listening,
writing)
Appliciation skills to manage
health
Application skills to manage
health
Capacity to retain and process
information

Understand

Apply
Appraise

Factoren die de competenties beïnvloeden
Hoe goed de competenties van een individu zijn, wordt bepaald door verschillende factoren.
Figuur 3 geeft weer welke factoren de competenties voor het niveau van
gezondheidsvaardigheden van een individu kunnen beïnvloeden volgens Jordan (10).
Sørensen (8) stelt dat de competentie van het verkrijgen van informatie en de toegang tot
informatie (to access) afhankelijk van begrip, timing en betrouwbaarheid. De competentie
horende bij het begrijpen van informatie (to understand) hangt af van verwachtingen,
persoonlijke relevantie/nut, individualisering van resultaten en interpretatie van causaliteit.
De competenties voor verwerken en toepassen (to appraise en to apply) van informatie
hangt af van de complexiteit en jargon van de zorgverlener en eerdere opvattingen over de
informatie van het individu. Effectieve communicatie is afhankelijk van begrip bij het
individu.(8)

1.3

De rol van de gezondheidsvoorlichter

Hoe goed de competenties van individuen zijn is dus niet alleen afhankelijk van zijn/haar
cognitieve ontwikkeling, maar ook de kwaliteit van de informatie die aan hen wordt
gegeven(11,26). Hier komt bij dat Baker(25) stelt dat de gezondheidsvaardigheden van een
individu dynamisch is. Het kan variëren, afhankelijk van het medische probleem dat
behandeld wordt, de zorgverlener en de zorginstelling. Kijkend naar het conceptuele model
(figuur 4) dat door haar is opgesteld, kunnen gezondheidsprofessionals op twee punten
tegemoet komen aan het niveau van health literacy van een individu. Deze punten zijn ten
eerste de complexiteit en moeilijkheidsgraad van gesproken communicatie/berichten.
Daarnaast kunnen gezondheidsvoorlichters rekening houden met de complexiteit en
moeilijkheidsgraad van schriftelijke berichten die zij gebruiken(25). Gezondheidsvoorlichters
kunnen hier hun slag slaan om de over te brengen gezondheidsinformatie dusdanig aan te
passen, op een niveau dat past bij alle personen die zij voorlichten.
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Figuur 4 Concept health literacy (25)

Gesproken communicatie
Op het gebied van mondelinge gezondheidsvaardigheden, (oral health literacy in de
literatuur), zijn een aantal voorstellen gedaan om de effectiviteit van de dialoog tussen
cliënt/patiënt en zorgverlener te verbeteren. Mondelinge gezondheidsvaardigheden worden
gedefinieerd door middel van vier taalelementen namelijk medisch jargon, complexiteit van
taalgebruik, conceptualiseren van informatie en de structuur van de dialoog(27).
‐
‐

‐

Het gebruik van medisch jargon leidt tot verwarring bij cliënten/patiënten. Medisch
jargon is gebruik van onbekende, formele en gespecialiseerde woorden.
De complexiteit van het taalgebruik is iets anders dat het gebruik van medisch jargon.
De complexiteit van taal heeft betrekking op de structuur van de zinnen, zoals het
aantal woorden in een zin en praten in de lijdende vorm (passief taalgebruik)(27). Het
bleek dat patiënten zorgverleners positiever beoordelen wanneer zij minder complex
spraken(28).
Conceptualiseren van gezondheidsinformatie is erg belangrijk. Cliënten/patiënten
begrijpen gezondheidsinformatie beter als het persoonlijk, concreet en specifiek is
gemaakt voor hun situatie, door de gezondheidsprofessional.
Gezondheidsprofessionals moeten gezondheidsinformatie niet overbrengen met
abstracte begrippen of metaforen (27) . Een voorbeeld van onpersoonlijke en
abstracte gezondheidsinformatie is het volgende: ‘Mensen vinden het lastig om af te
vallen, maar bij mensen met obesitas is de kans op hart-, en vaatziekten, diabetes en
andere gezondheidsproblemen significant hoger dan bij mensen met een gezond
gewicht. Daarom is het goed om daar iets aan te doen, gewichtsverlies tussen de 5%
en 10% levert al betere bloedwaarden op.’ Een voorbeeld van hoe deze informatie
beter kan worden verteld is het volgende: ‘Uit uw dieetgeschiedenis begrijp ik dat u
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het lastig vindt om af te vallen. Omdat u een BMI van 35 kg/m 2 heeft, is het belangrijk
om minstens tussen de 6 en 12 kg af te vallen. Dit zal uw bloedsuiker en cholesterol
verbeteren, waardoor de kans dat u hart-, en vaatziekten krijgt kleiner zal worden.’
‐ De structuur van een dialoog is het vierde taalelement, dat weer onder te verdelen in
drie aspecten.
‐ Spreeksnelheid: als de spreeksnelheid van de gezondheidsprofessional hoger
ligt dan gemiddeld, beïnvloedt dit het begrip van de cliënten/patiënten
negatief.
‐ ‘Turn density: Dit omvat het aantal gedachten dat wordt uitgewisseld, wanneer
iemand ononderbroken spreekt. Een mogelijk gevolg van mondelinge
uitwisseling van informatie, is dat hoe langer de gezondheidsprofessional aan
het woord is, des te harder cliënten/patiënten moeten werken om de
informatie te kunnen volgen.
‐ Interactiviteit tijdens het gesprek: Meer interactiviteit leidt ertoe dat er meer
een structuur van een natuurlijk gesprek wordt aangenomen. Hierdoor heeft
de cliënt/patiënt vaker de kans om zelf te spreken(27).
Ook Fergason (29) schrijft aanbevelingen omtrent communicatie tussen
gezondheidsvoorlichter naar cliënt. Aanbevelingen zijn om alledaagse taal te gebruiken en
medisch jargon te vermijden. Daarnaast open vragen te stellen als dit mogelijk is(12). Ook de
hoeveelheid nieuwe informatie te doseren en dus niet teveel informatie in één keer te geven
(29).
Op basis van het artikel dat schrijft over mondelinge gezondheidsvaardigheden(27) en het
conceptuele model van Baker(25) kan een handleiding worden gevormd voor
gezondheidsvoorlichters van H/Health Point, om resultaten van de Nutritional Assessment
faciliteit helder over te brengen aan gemeten personen en toekomstige cliënten. In bijlage 2
is de ontwikkelde handleiding toegevoegd. Met het praktijkonderzoek van deze
afstudeerscriptie wordt onderzocht of de gezondheidsvoorlichters van H/Health Point de
resultaten van de NA faciliteit effectief hebben gecommuniceerd, toen zij deze handleiding
toepasten.

1.4 Het gebruik van schriftelijke informatie door
gezondheidsvoorlichters
In de vorige paragraaf is weergeven (figuur 4) dat de mate waarin een individu geschreven
gezondheidsinformatie begrijpt afhankelijk is van verschillende factoren. Leesvaardigheid en
voorkennis zijn typisch vaardigheden die bij individuele capaciteiten horen. Echter de factor
complexiteit en moeilijkheidsgraad van schriftelijke berichten, is vooral afhankelijk van de
zorgverlener of schrijver van het bericht(25). Het meten van cliënten bij de NA faciliteit levert
schriftelijke berichten op, namelijk de uitslagformulieren van de apparaten. Vanuit theorieën
van gezondheidsvaardigheden is omschreven hoe gezondheidsvoorlichters met schriftelijke
materialen moeten werken, of welke punten ontwikkelaars van voorlichtingsmateriaal in acht
moeten nemen zodat deze tegemoet komen aan de gezondheidsvaardigheden van een
individu.

Materiaal voor gezondheidsvoorlichting
Figuur 5 geeft het ontwerp van voorlichtingsmateriaal in de gezondheidszorg in een
procescyclus weer. Dit diagram kan gebruikt worden als stap voor stap checklist. De
checklist is te gebruiken voor de ontwikkeling van materiaal voor gezondheidsvoorlichting,
dat bedoeld is voor de algemene bevolking waarin verschillende niveaus van
leesvaardigheid voorkomen. Materiaal dat aan deze punten voldoet, wordt beter beoordeeld
op leesbaarheid, bruikbaarheid en geschiktheid(30). Het figuur richt zich op een aantal
onderwerpen. Als eerst elementen die vermeden moeten worden, maar ook erg belangrijk
zijn cruciale componenten die zeker in het materiaal moeten worden opgenomen. Daarnaast
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zijn de inrichting en het ontwerp van het
materiaal belangrijk. Ook de schrijfstijl
is een onderwerp dat in deze checklist
is opgenomen. Om een adequaat
schriftelijk voorlichtingsproduct te
ontwerpen, zou elk
voorlichtingsmateriaal een praktijktest
moeten ondergaan. Als deze
onderwerpen goed zijn uitgewerkt en
de leesbaarheid als voldoende wordt
beoordeeld, kan het
voorlichtingsmateriaal worden
gebruikt(30).
Onderwerpen die wel in figuur 4 zijn
opgenomen, maar uitgebreider
uitgelegd kunnen worden luiden als
volgt:
Ontwerp van het document
Bij het gebruik van minstens 12 punten
voor lettergroote, lijkt het alsof de tekst
gemakkelijk te lezen is. Daarnaast
moet er voldoende witte ruimte
overblijven. Koppen en
opsommingstekens zorgen ervoor dat
een lang stuk tekst wordt
opgebroken(29).
Afbeeldingen
Het gebruik van afbeeldingen kan ertoe
leiden dat gezondheidsinformatie beter
wordt begrepen door cliënten. Vooral
de cliënten met een laag niveau van
gezondheidsvaardigheden. Daarom
stelt Houts et. al. (31) dat
gezondheidsvoorlichters altijd
afbeeldingen moeten opnemen in
communicatie over gezondheid. De
afbeeldingen moeten zo simpel, maar
realistisch mogelijk zijn. De voorlichter
moet aan de cliënt uitleggen hoe de
afbeelding geïnterpreteerd moet
worden. Een ondersteunende tekst kan
uitleggen wat de afbeelding betekent.
Als er geen sprake is van een
ondersteunende tekst, is het belangrijk
dat de voorlichter het uitlegt en
tegelijkertijd aanwijst waar hij/zij het
over heeft.

Figuur 5 Diagram voor gezondheid voorlichtingsmateriaal (29)
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2.

Methode

De methode voor het beantwoorden van de deelvragen ‘Welke resultaten komen voort uit de
apparaten van de NA faciliteit?’ en ‘Hoe zien de uitslagformulieren van de apparaten eruit en
welke knelpunten brengen deze met zich mee?’ wordt in de paragraaf 2.1 uitslagformulieren
uitgewerkt. Daarnaast omschrijft deze paragraaf ook de methode voor het ontwikkelen van
het resultatenformulier dat gebruikt werd bij het praktijkonderzoek. Paragraaf 2.2 omschrijft
de methode van het praktijkonderzoek.

2.1

Uitslagformulieren

Beoordeling van de uitslagformulieren
Om de volgende deelvragen ‘Welke informatie komt voort uit de apparaten van de Nutritional
Assessment faciliteit?’ en ‘Hoe zien de uitslagformulieren van de apparaten eruit en welke
knelpunten brengen deze met zich mee?’ te beantwoorden, werd een inventarisatie gemaakt
van welke parameters door de verschillende apparatuur worden gemeten. Daarnaast werd
onderzoek gedaan naar de uitslagformulieren van de apparaten van de NA faciliteit, om
achter knelpunten te komen.
Deze uitslagformulieren werden onderzocht aan de hand van de checklist (30) uit het
theoretisch kader op de volgende onderdelen:
‐
‐
‐
‐

Elementen die vermeden moeten worden
Elementen die niet mogen ontbreken
Ontwerp van het document
Schrijfstijl

Deze onderdelen werden gekozen, omdat ze bijdragen aan de leesbaarheid, bruikbaarheid
en geschiktheid van schriftelijk gezondheidsmateriaal(30).
Binnen elk onderdeel hoort een aantal punten. Voor elk punt werd bestudeerd in hoeverre
deze punten voorkomen op de uitslagformulieren van de BOD POD, de seca mBCA en de
Fitmate. Met behulp van een tabel kon een overzicht gemaakt worden van in hoeverre de
punten uit de verschillende onderdelen zijn opgenomen in de uitslagformulieren.

Ontwikkeling van het resultatenformulier
Uit de probleemstelling blijkt dat gemeten personen in verwarring raakten over welk resultaat
de juiste was, als verschillende meetapparatuur voor dezelfde parameter een andere uitslag
gaven. Verschillende uitkomsten bij dezelfde parameter kan verwarring opleveren. Het was
daarom nodig om dit te voorkomen. Om dit te voorkomen was het nodig om de respondenten
van het praktijkonderzoek tijdens de metingen niet bloot te stellen aan de verschillende
uitslagformulieren van de apparaten van de NA faciliteit. Door een resultatenformulier te
ontwikkelen kon dit bereikt worden. Het resultatenformulier werd gebruikt als een
samenvatting/overzicht van de resultaten van de gemeten persoon. Door de resultaten van
de verschillende apparaten op één resultatenformulier te noteren, kon verwarring worden
voorkomen. Om een adequaat resultatenformulier te ontwikkelen, moest het voldoen aan de
volgende eisen:
‐
‐

Het resultatenformulier moet een overzicht geven van de belangrijkste parameters die de
apparaten van de NA faciliteit kunnen meten.
Het resultatenformulier geeft het meest betrouwbare meetresultaat
o Eén van de resultaten afkomstig van verschillende meetapparatuur. Afhankelijk van
de meest betrouwbare meting
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‐
‐

2.2

Het resultatenformulier moet goed leesbaar zijn
o Voldoende witte ruimte, gebruik van een leesbaar lettertype en lettergrootte
Het resultatenformulier bevat tabellen en kleuren om interpretatie ervan te vergemakkelijken

Kwalitatief praktijkonderzoek

Populatie
Wijze van selectie
Tien mensen zijn geworven via sportschool SportCity in Den Haag. Gekozen is om in de
buurt van De HHs te werven, uit de veronderstelling dat H/Health Point gemakkelijk
bereikbaar zou zijn voor deze mensen. Door een brief met de uitleg van de Nutritional
Assessment faciliteit en de datums van de metingen is om toestemming gevraagd om
mensen bij SportCity te werven. De clubmanager heeft toestemming gegeven en heeft tien
mensen benaderd. Allen hebben meegedaan. Naast de groep mensen van SportCity waren
er een aantal studenten dat de minor Vitaliteit volgden. Als onderdeel van het
onderwijsprogramma hadden zij de mogelijkheid om metingen te laten doen bij H/Health
Point. Zij konden zich aan melden voor deelname aan dit praktijkonderzoek, waarbij ze de
mogelijkheid hadden om uitgebreidere metingen te ondergaan. Tien studenten hebben zich
hiervoor opgegeven. Eén persoon heeft zich teruggetrokken om persoonlijke redenen.
Ook twee andere sportscholen in Den Haag in de omgeving van De HHs werden benaderd.
Vanwege een late reactie van de ene sportschool en geen reactie van de ander is verder
geen actie ondernomen.
Doelgroep
De doelgroep was mensen met interesse in voeding, gezondheid en metingen voor
lichaamssamenstelling en ruststofwisseling, die potentiële cliënten zouden kunnen zijn in de
toekomst voor de Nutritional Assessment faciliteit. De populatie bestaat uit 19 personen. Bij
de twee eerste meetpersonen werd het interview getest. Omdat dit leidde tot aanpassingen
in het concept interview, zijn van deze personen de resultaten niet meegenomen in de
verwerking. Daarnaast kon één persoon niet worden geïnterviewd vanwege tijdgebrek.
Uiteindelijk zijn zestien personen geïnterviewd met het definitieve interview.
Exclusiecriteria
‐
‐

Mensen met een pacemaker, of andere elektrische hulpmiddelen in het lichaam
kunnen niet meedoen met het onderzoek, vanwege de bio-impedantiemeting.
Zwangere vrouwen

Inclusiecriteria
‐
‐
‐

Volwassenen > 18 jaar
Gezond
Mogelijkheden om naar H/Health Point te komen binnen de periode van het
onderzoek

Steekproefgrootte
H/Health Point was beschikbaar voor deze afstudeeropdracht, maar werd voor andere
activiteiten gebruikt in de periode van het praktijkonderzoek. Daarom moest er rekening
worden gehouden met een agenda. Elf meetdagen konden worden ingeroosterd, waarvan op
twee dagen slechts één persoon per dag kon worden gemeten. Het maximaal aantal
deelnemers kon daardoor 20 zijn. Uiteindelijk bestond de totale steekproef uit 16 personen.
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Onderzoek ontwerp
Type onderzoek
Het doel van het praktijkonderzoek was te onderzoeken hoe gemeten personen oordelen
over de communicatie van hun meetresultaten door gezondheidsvoorlichters van H/Health
Point en in hoeverre zij denken deze informatie toe te kunnen passen op hun leefstijlkeuzes.
Er werd getracht om de meningen en ervaringen van de studiepopulatie te onderzoeken.
Daarom is het onderzoek kwalitatief opgezet met een half-gestructureerde interview.
Plaats en periode van onderzoek
Het onderzoek vond plaats in de praktijkruimte van De Haagse Hogeschool, H/Health Point.
In de periode van 28 november 2013 t/m 18 december 2013 zijn er 11 meetdagen geweest.
Voor een nauwkeurige meting met de Fitmate was het een vereiste om nuchter te zijn.
Daarom werden de respondenten in de ochtend gemeten. Het onderzoek duurde per
persoon tussen de 75 en 90 minuten. Per meetdag werden maximaal twee personen
gemeten. De eerste persoon startte om 08.30 en de tweede om 09.45.
Uitvoering van onderzoek
Het praktijkonderzoek bestond uit een driestappentraject. Ten eerste werd de
onderzoekspopulatie gemeten in H/Health Point. Vervolgens werden de resultaten van de
meetapparatuur verzameld en tijdens een resultatengesprek toegelicht. Hierbij werd gebruik
gemaakt van het ontwikkelde resultatenformulier. Tot slot volgde een interview. Met dit
praktijkonderzoek werd de ontwikkelde handleiding toegepast en werd de mening van de
onderzoekspopulatie over de communicatie van de gezondheidsvoorlichters en in hoeverre
zij de meetresultaten op hun leefstijl konden toepassen onderzocht.
Bij de uitvoering van de metingen voor deze afstudeeropdracht hebben drie
derdejaarsstudenten geassisteerd. Deze gezondheidsvoorlichters van H/Health Point
hadden al voor de start van dit afstudeeronderzoek een praktische training gehad om met de
meetapparatuur te werken.
Specifiek voor deze afstudeeropdracht hebben zij een training gekregen over het
communiceren van de meetresultaten van de onderzoeker van deze scriptie. Tijdens deze
training hebben ze de ontworpen handleiding voor gezondheidsprofessionals van H/Health
Point uitgelegd gekregen. Hiermee hebben zij met elkaar geoefend door het spelen van
rollenspellen. Hierin was een van de studenten de gezondheidsprofessional en de ander de
cliënt. Ook kregen ze uitgelegd hoe ze het schriftelijke hulpmiddel konden gebruiken om de
mondelinge communicatie te ondersteunen. Tevens werd het draaiboek doorgenomen
(bijlage 2). Met deze training waren de drie gezondheidsvoorlichters in staat de ontwikkelde
handleiding toe te passen op de studenten van de minor Vitaliteit.
Elke respondent onderging hetzelfde onderzoekstraject. Er werd gestart met metingen van
de lichaamssamenstelling met behulp van de BOD POD, de seca mBCA en een meetlint
voor de middelomtrek. Er werd geëindigd met een meting van de ruststofwisseling met
behulp van de Fitmate. De resultaten werden aan het eind van het meettraject
bekendgemaakt. Terwijl de respondent de Fitmate meting onderging, hadden de
gezondheidsvoorlichters de tijd om resultaten afkomstig van de BOD POD, seca mBCA en
de middelomtrek op het registratieformulier te verwerken. Alle resultaten werden aan het
einde van de metingen gepresenteerd aan de gemeten persoon.
Na afloop van het resultatengesprek kregen de respondenten een pauze van 5 tot 10
minuten om te eten en te drinken en hun resultaten door te nemen. Ook kregen ze de
uitdraai van de BOD POD, de uitdraai van de Fitmate en het registratieformulier. Deze
moesten ze bestuderen zodat ze tijdens het interview hier wat over konden zeggen. Na de
pauze vond het interview plaats. Deze duurde 5 tot 10 minuten en werd opgenomen met
videocamera of geluidsrecorder.
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Data-verzameling
Gebruikt instrument
Het onderzoek draagt bij aan een verbetering van de huidige situatie. Het is belangrijk om de
beleving en de betekenisgeving van de respondenten ten aanzien van de communicatie van
de gezondheidsvoorlichters en de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van de verkregen
informatie te onderzoeken. Dit kwalitatief onderzoek betreft praktijk en beleidsonderzoek
voor het communiceren van meetresultaten aan toekomstige cliënten door
gezondheidsvoorlichters van H/Health Point, waarbij de vergaarde informatie gebruikt wordt
om communicatie bij te sturen.
Met het praktijkonderzoek werd de ontworpen handleiding voor het communiceren van de
resultaten van gemeten personen met de NA faciliteit door gezondheidsvoorlichters
toegepast. Na afloop werd met behulp van een interview de mening en perceptie van de
studiepopulatie over de effectiviteit van de communicatie onderzocht. De communicatie was
effectief als:
a) de gemeten personen het lichamelijk onderzoek, dat gedaan wordt bij de NA faciliteit,
begrijpen.
b) de gemeten personen positief oordelen over de communicatie vaardigheden van de
gezondheidsvoorlichter.
c) de gemeten personen het nut inzien van schriftelijke hulpmiddelen die worden gebruikt om de
mondelinge te communicatie ondersteunen.
d) de gemeten personen kunnen beoordelen wat de resultaten voor hen betekenen.
e) de gemeten personen de verkregen informatie kunnen toepassen, om onderbouwde keuzes
te maken om hun resultaten te beïnvloeden.

Met een half-gestructureerd interview was het mogelijk om vragen te stellen aan de
respondenten die van tevoren waren vastgesteld. Deze vragen kwamen voort uit de
bovenstaande doelen en hebben betrekking tot een aantal vereisten omtrent mondelinge
gezondheidscommunicatie vanuit het theoretisch kader. In bijlage 3 is schematisch
weergeven hoe de interviewvragen tot stand zijn gekomen. Bij dit type interview was er
mogelijkheid om door te vragen bij de respondenten en daarnaast aan alle respondenten
dezelfde vragen te stellen.

Dataverwerking en –analyse
De antwoorden van de respondenten waren opgenomen met video of spraakrecorder. Na
opname is het letterlijke gesprek ( vragen en antwoorden) uitgetypt met Microsoft Word. Met
behulp van het programma ATLAS.ti was het mogelijk de tekst te analyseren. Er werd
gewerkt volgens de gefundeerde theoriebenadering. Eerst werd de tekst open gecodeerd.
Aan fragmenten uit de tekst werden codes toegekend, die de betekenis van het fragment
samenvatten. Ook werd een codeboek samengesteld, waarin bij elke code een omschrijving
stond van wat het betekende. Er kwam een lijst met codes tot stand. Vervolgens werd axiaal
gecodeerd. Er is nagegaan of fragmenten goed zijn gecodeerd tevens zijn er een aantal
codes samengevoegd. Codes werden gesorteerd met behulp van een codeboom, waarbij
hoofdcodes van subcodes werden onderscheiden. Matrixen zijn gebruikt om hiërarchieën te
vormen binnen categorieën.

Kwaliteitsaspecten
Om de kwaliteit van deze afstudeeropdracht te waarborgen zijn de volgende activiteiten
ondernomen:
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3.

De interviews zijn opgenomen met videorecorder of geluidsrecorder om verlies van
gegevens te voorkomen.
De interviews werden uitgewerkt binnen één dag na opname.
Om objectiviteit van de studiepopulatie te waarborgen werd de helft van de
studiepopulatie door drie andere gezondheidsvoorlichters gemeten. Dit werd gedaan
om te voorkomen dat de studiepopulatie positieve antwoorden zou geven in het
interview, omdat ze de onderzoeker persoonlijk kende.
De eerste resultaten gesprekken van de gezondheidsvoorlichters met de
studiepopulatie werden opgenomen met de videorecorder. Achteraf ontvingen zij
feedback op hoe ze de handleiding toepasten.
Onderzoekerstriangulatie: Met behulp van peerevaluatie hebben zes andere
afstudeerstudenten deze scriptie van feedback voorzien. Daarnaast zijn er eens in de
twee weken vergaderingen geweest met de opdrachtgever en eens in de twee weken
vergaderingen met een docentbegeleider.

Resultaten

In paragraaf 3.1 komen de resultaten naar voren van de deelvragen: ‘Welke resultaten
komen voort uit de apparaten van de NA faciliteit?’ en ‘Hoe zien de uitslagformulieren van de
apparaten eruit en welke knelpunten brengen deze met zich mee?’. Daarnaast volgt het
ontwikkelde resultatenformulier dat gebruikt werd bij het praktijkonderzoek. Paragraaf 3.2
omschrijft de handleiding dat op basis van het theoretisch kader ontwikkeld is voor het
praktijkonderzoek. Paragraaf 3.3 omschrijft tot slot de resultaten van het interview, dat
onderdeel was van het praktijkonderzoek.

Uitslagformulieren
Beoordeling van de uitslagformulieren
De uitslagformulieren van de seca mBCA, de BOD POD en de Fitmate zijn beoordeeld met
het diagram, afkomstig uit het theoretisch kader (figuur 5), dat een checklist is voor het
ontwerp van voorlichtingsmateriaal in de gezondheidszorg. Materiaal dat aan deze checklist
voldoet, wordt beter beoordeeld op leesbaarheid, bruikbaarheid en geschiktheid (30). De
uitslagformulieren van de apparaten zijn opgenomen in bijlage 4.
De uitslagformulieren zijn beoordeeld op vier verschillende onderwerpen. In tabel 2 staan de
onderwerpen in de linker kolom. Tabel 2 is een overzicht van hoe de onderwerpen terug
komen op de uitslagformulieren. Het omschrijft hoe de uitslagformulieren per onderdeel zijn
beoordeeld. Daarnaast komt eruit voor wat knelpunten kunnen zijn voor cliënten die deze
uitslagformulieren gebruiken.
Elementen die vermeden moeten worden.
Alle uitslagformulieren maken uitgebreid gebruik van technisch jargon. Dit is vergelijkbaar
met medisch jargon. Het BOD POD uitslagformulier legt hierbij wel de begrippen body fat en
fat free mass uit. Het uitslagformulier van de seca mBCA staat vol met technisch jargon.
Echter, onder elk begrip staat een korte uitleg van wat het begrip betekent en werd dus
gebruik gemaakt van een uitgebreide woordenlijst. Het uitslagformulier van de Fitmate bevat
grotendeels technisch jargon, geschreven in afkortingen. Er werd niet omschreven waar de
afkortingen voor staan en wat ze betekenen. De afkortingen zijn terug te zien in figuur 6. De
grafiek op het Fitmate formulier is begrijpelijk voor mensen die vaker grafieken aflezen. Voor
leken kan dit moeilijk zijn, want er is geen uitleg bij deze grafiek.
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Figuur 6 Voorbeeld Fitmate

Op het uitslagformulier van de
seca mBCA komen acht grafieken
voor. De vier grafieken met een
vectoranalyse weergave kunnen
lastig te lezen zijn. Figuur 7 is een
voorbeeld van een dergelijke
grafiek. De aanduiding met kleur
en een stip van waar de
respondent zit helpt echter wel bij
interpreteren. In het
uitslagformulier van de seca
mBCA, zijn twee diagrammen
opgenomen die gemakkelijk af te
lezen zijn. Figuur 8 is hier een
voorbeeld van.
Figuur 7 Voorbeeld vectoranalyse

Figuur 8 Voorbeeld horizontale kolom

Elementen die cruciaal zijn
De drie uitslagformulieren hebben geen beknopte omschrijving van het belangrijkste bericht.
Het zijn meer weergaves van meetresultaten. Ook komen er geen samenvattingen op de
uitslagformulieren van de BOD POD en de seca mBCA voor. Het formulier van de Fitmate
geeft slechts beperkt een samenvatting. Deze samenvatting is dikgedrukt en laat zien wat de
gemiddelden zijn van de meetwaarden. Er worden geen voorbeelden gebruikt en daarom
kunnen abstracte aspecten onduidelijk blijven. Wel geeft het formulier van de seca mBCA,
zoals eerder omschreven uitleg bij begrippen, echter niet met voorbeelden. Alle drie de
uitslagformulieren hebben tabellen en/of grafieken en diagrammen.
Ontwerp van het document
Het formulier van de seca mBCA bestaat uit acht pagina, terwijl het formulier van de
BODPOD uit één enkele volle pagina bestaat en het Fitmate formulier vergelijkbaar is met
een grote kassabon. Alle drie de formulieren zijn grotendeels geschreven in een klein
lettertype (grootte ± 8). Dit is vrij klein. Ook de uitleg van de begrippen op het formulier van
de seca mBCA is van deze grootte. De resultaten zijn echter wel groter (grootte ±12)
gedrukt.
Zinnen worden vrijwel niet geaccentueerd. Resultaten in het formulier van de seca mBCA
wel. Dit zijn tegelijkertijd de belangrijkste punten van het formulier. Deze worden dus
adequaat benadrukt. Op het BOD POD formulier wordt de uitkomst van de vetmassa in een
tabel benadrukt met een kleurtje. De Fitmate geeft beperkt een benadrukking, namelijk van
de gemiddelde meetwaarden. Opsommingstekens worden in geen van de formulieren
gebruikt. Ook is er weinig witte ruimte overgelaten. In het formulier van de seca mBCA wel
meer dan op de anderen. Vooral het BOD POD formulier staat vol met tekst.
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Schrijfstijl
Het uitslagformulier van de Fitmate bevat geen begeleidende tekst. Het gebruik van korte
zinnen en simpel taalgebruik en de gespreksstijl is daarom niet van toepassing. De tekst is
hierom slecht op de lezer gericht. Net als bij de andere formulieren wordt er geen gebruik
gemaakt van getuigenissen of voorbeelden ter verduidelijking van de tekst. Het
uitslagformulier van de BOD POD is geschreven in het Engels en is daarmee niet gericht op
Nederlandse lezer. De tekst op het formulier van de seca mBCA is gericht op de lezer. Het
vergt echter goed ontwikkelde leesvaardigheden om de uitleg bij de begrippen te begrijpen.
Er wordt gebruik gemaakt van formeel taalgebruik. De gespreksstijl is te omschrijven als
communicatie tussen arts en patiënt.
Tabel 2: Beoordeling uitslagformulieren

Elementen die
vermeden
moeten worden

Elementen die
cruciaal zijn

Seca mBCA

BOD POD

Fitmate

Uitgebreid
Bij elke parameter
een omschrijving

Uitgebreid
Beperkt

Uitgebreid
Afwezig

Aanwezig

Afwezig

Beperkt

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Beperkt

Afwezig

Afwezig

Afwezig

Uitgebreid

Aanwezig

Aanwezig

Belangrijkste
cijfers groot
lettertype, uitleg
van begrippen in
kleine letters
Beperkt, alleen de
cijfers
Aanwezig, de
cijfers zijn groot

Kleine letters

Kleine letters

Afwezig

Afwezig

Aanwezig,
aanduiding
vetmassa

Gebruiken van
opsommingstekens
Voldoende marges en
witte ruimte
Korte zinnen en simpel
taalgebruik

Afwezig

Afwezig

Beperkt:
dikgedrukte
gemiddelde
waarden
Afwezig

Beperkt

Slecht

Slecht

Slecht,

Slecht, resultaten
zijn in het Engels

Tekst op de lezer richten

Ja

Gespreksstijl
Gebruik v getuigenissen
en voorbeelden ter
verduidelijking

Formeel, medisch
Afwezig

Slecht, resultaten
zijn in het Engels
Formeel
Afwezig

n.v.t. geen
begeleidende
tekst aanwezig
Slecht

Technisch jargon
Uitgebreide
woordenlijsten en
bijlagen
Moeilijke en
verwarrende grafieken
Beknopte beschrijving
v.h. belangrijkste bericht
Samenvatting van elke
selectie
Verduidelijkingen van
abstracte concepten met
voorbeelden
Grafieken, illustraties en
diagrammen
Eenvoudig leesbaar
lettertype en, -grootte

Ontwerp van
het document
Accentueren van zinnen
Benadrukken v.d.
belangrijke punten

Schrijfstijl

n.v.t.
Afwezig
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Informatie afkomstig uit de apparaten van de Nutritional Assessment faciliteit
De BOD POD en de seca mBCA zijn beiden instrumenten die de lichaamssamenstelling
meten. Dit doen zij echter op verschillende meetwijze. In een aantal parameters is er overlap
in wat deze twee apparaten meten. Dit zijn de parameters gewicht (kg), vetmassa (kg),
percentage vet, vetvrije massa (kg), percentage vetvrije massa. Daarnaast maken zij beiden
een schatting van de ruststofwisseling. Ook wordt met behulp van de invoer van
activiteitenniveau door de gezondheidsvoorlichter, berekend wat de energiebehoefte is.
De Fitmate meet de ruststofwisseling. De uitkomst is hoeveel kilocalorieën een testpersoon
verbruikt in rust. De BMI die de Fitmate als resultaat geeft, wordt berekend aan de hand van
gegevens die de gezondheidsvoorlichter van H/Health Point moet invoeren. Er is dus geen
sprake van een meting van lengte en gewicht. Tabel 3 geeft welke resultaten er voortkomen
uit de apparatuur van de NA faciliteit weer. De Fitmate meet de ruststofwisseling.

Tabel 3: Informatie afkomstig uit de apparaten van de NA faciliteit

Parameter
BMI (kg/m2)
lichaamsgewicht (kg)
Vetmassa (kg)
Percentage vet
Vetvrije massa (kg)
Percentage vetvrije massa
Volume v.h. lichaam
Lichaamsdichtheid
Thoracic gas volume
Geschatte ruststofwisseling
Geschatte energiebehoefte
Gemeten ruststofwisseling
Volume van zuurstofopname
VO2 in milliliters per minuut
Ventilatie Ademminuutvolume
Ve in liters per minuut
Respiratory Frequancy Rf:
aantal ademhalingen per
minuut
Fraction of O2 expired FeO2 :
Het percentage van de
uitgeademde lucht t.o.v. de
ingeademde lucht.
Resting Metabolic Rate (RMR)
ruststofwisseling in kcal/dag
Totaal lichaamswater (l)
Extracellulair water (l)
Hydratatie (%)
Bio-elektrische vectoranalyse
impedantie
Fasehoek
In lichaam opgeslagen
energie (kcal)
Spiermassa van het skelet

seca mBCA
X
X
X
X
X
X

X
X

BOD POD

Fitmate
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Ontwikkeling van het resultatenformulier
Tabel 3 geeft weer dat de BOD POD en de seca mBCA beiden een aantal dezelfde
parameters meten. Omdat dit kan leiden tot verschillende waarden voor dezelfde parameter,
is er een resultatenformulier ontwikkeld, door de onderzoeker van deze afstudeeropdracht,
om verwarring te voorkomen. Het resultatenformulier is in tweevoud, namelijk voor mannen
en vrouwen apart, opgenomen in bijlage 5.
Overzicht belangrijkste parameters
Omdat het resultatenformulier een samenvatting/overzicht is van de resultaten van de
apparaten van de NA faciliteit, moest het de belangrijkste parameters bevatten die gemeten
konden worden. Deze parameters zijn, van alle parameters, het meest relevant voor de
onderzoekspopulatie. Het zijn de parameters lengte (cm), gewicht (kg), BMI (kg/m2),
vetmassa (kg en percentage), vetvrije massa (kg), middelomtrek (cm), ruststofwisseling
(kcal/dag), energiebehoefte (kcal/dag) en hoeveelheid skeletspieren (kg). De overige
parameters die in tabel 3 staan, zijn niet opgenomen op het resultatenformulier, omdat de
uitkomsten hiervan moeilijk toe te passen zijn op de leefstijl. Bijvoorbeeld parameters zoals
lichaamsdichtheid of hydratatie.
Weergave één meetresultaat per parameter
De lengte werd gemeten met de meetlat. De middelomtrek werd gemeten met een meetlint.
Het gewicht werd genomen van de BOD POD meting. De weegschaal werd dagelijks
gekalibreerd en gaf daarom de betrouwbaarste waarde. De Body Mass Index (BMI) werd
handmatig berekend met de formule gewicht(kg) / lengte (m)2. De vetmassa werd genomen
van de BOD POD meting, omdat deze de gouden standaard is voor lichaamssamenstelling.
De vetvrije massa werd genomen van de seca mBCA, omdat deze in tegenstelling tot de
BOD POD, het totale lichaamsgewicht in meerdere onderdelen meet. De BOD POD meet het
in vetmassa en vetvrije massa. De seca mBCA meet de vetvrije massa meerdere onderdelen
zoals, het totale lichaamsvocht, extracellulair lichaamsvocht, skeletspieren en andere zachte
weefsels (zonder vetmassa). De ruststofwisseling werd genomen van de Fitmate meting. De
mate van lichamelijke activiteit werd nagevraagd en op basis daarvan werd een PAL-waarde
geschat, met een berekening van de energiebehoefte. Voor al deze parameters is ruimte
gemaakt om te noteren op het resultatenformulier.
Leesbaarheid
Het formulier is opgesteld in lettertype Arial, 12 punten met voldoende witte ruimte, zodat het
formulier niet helemaal vol staat met tekst.
Tabellen
Op het formulier zijn tabellen met normaalwaarden opgenomen per parameter. Op deze
manier kon de respondent aflezen in welke categorie hij viel met zijn meetresultaten. De
categorieën werden gekleurd met groen, oranje of rood om aan te geven of het
meetresultaat goed was, in de gaten moet worden gehouden, of ongunstig was.
Tot slot zijn twee versies van de formulieren ontwikkeld, namelijk voor mannen en voor
vrouwen. Dit werd gedaan zodat het formulier alleen de referentiewaarden bevat die van
sprake zijn voor de respondent. Irrelevante referentiewaarden werden dus weggelaten.

3.2

Handleiding

De handleiding voor (toekomstige) gezondheidsvoorlichters van H/Health Point is ontwikkeld
vanuit het theoretische kader. Door de onderbouwing van de handleiding, op basis van de
theorie van gezondheidsvaardigheden, kunnen de resultaten effectiever naar gemeten
personen worden gecommuniceerd, dan wanneer er geen handleiding was ontwikkeld. De
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handleiding werd gebruikt bij de training voor gezondheidsvoorlichters, om aan de
competentie communicatie en gesprekvaardigheden te werken. De handleiding werd
ingedeeld in de onderwerpen mondelinge communicatie en schriftelijke hulpmiddelen, op
basis van het theoretisch kader. Daarnaast is een draaiboek en een bijlage over het
actief/passief taalgebruik toegevoegd. De gezondheidsvoorlichters die de metingen voor
deze afstudeeropdracht hebben uitgevoerd maakten gebruik van deze handleiding. Ze
hebben de informatie uit de handleiding toegepast bij de metingen van de respondenten.
Communicatievaardigheden
De handleiding was vooral van toepassing op de competenties van de
gezondheidsvoorlichters betreffende communicatie en gespreksvaardigheden. Het geeft
handvatten om de communicatie helder te laten verlopen. Het geeft naast uitleg over
onderwerpen die belangrijk zijn om helder te communiceren, ook actiepunten. Deze
actiepunten zijn implementatie mogelijkheden, om de uitleg toe te passen bij de cliënt die
werd gemeten. De handleiding gaf informatie binnen het onderdeel
communicatievaardigheden, over medisch jargon (vermijden of uitleggen). Ook het
aandachtspunt complexiteit van taal komt erin terug en hier werd ook actiepunten voor
geformuleerd. Conceptualiseren van de meetresultaten komt ook terug in de handleiding. Tot
slot informatie en actiepunten over de structuur van het gesprek.
Schriftelijke hulpmiddelen
In dit onderdeel van de handleiding werden instructies gegeven over hoe het
resultatenformulier gebruikt en ingevuld moet worden. Daarnaast omschrijft het dat de cliënt
niet blootgesteld moet worden aan de uitslagformulieren van de apparaten, vanwege de
mogelijkheid dat er verschillende meetresultaten uit de apparaten komen voor dezelfde
parameter. Dit leidt tot verwarring en dat moet voorkomen worden.
Draaiboek
Een draaiboek werd toegevoegd aan de handleiding. Het draaiboek is een voorbeeld van
hoe gezondheidsvoorlichters de tijd voor metingen kunnen inplannen. Het draaiboek is
gemaakt voor als er twee cliënten worden gemeten op een ochtend, waarbij twee
gezondheidsvoorlichters elk een eigen cliënt meten. Daarnaast geeft het draaiboek aan wat
de gezondheidsvoorlichter op welk moment moet doen.
Bijlage
De bijlage werd toegevoegd aan de handleiding, om extra informatie te geven over actief en
passief taalgebruik. Voor gezondheidsvoorlichters die hier niet eerder informatie over hebben
gehad was het nodig deze bijlage toe te voegen.

3.3

Interviews

Het doel van het interview was om te onderzoeken of de communicatie van de
gezondheidsvoorlichter van H/Health Point effectief was. De categorieën van het interview
zijn begrijpelijkheid van het lichamelijk onderzoek en communicatievaardigheden van de
gezondheidsvoorlichter, schriftelijke hulpmiddelen, beoordelen en interpreteren van de
meetresultaten en tot slot meetresultaten toepassen.
De interviews zijn verwerkt met ATLAS.ti. Door het maken van een matrix bestaande uit alle
codes met alle geïnterviewde personen zijn resultaten naar voren gekomen. De totale matrix
van codes en antwoorden is opgenomen in bijlage 6. De resultaten van de interviews zijn
ingedeeld in categorieën van antwoorden. Deze categorieën komen op hun beurt weer voort
uit de onderdelen van het interview (zie bijlage 3).
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Begrijpelijkheid van het lichamelijk onderzoek en communicatievaardigheden
van de gezondheidsvoorlichter
Op de vraag ‘hoe belangrijk vind je het om te begrijpen hoe alle apparaten werken?’ gaf de
overgrote meerderheid aan dat zij de uitkomsten van de apparaten het belangrijkst vonden
om te weten. Bijna de helft van de studiepopulatie zei de technische werking van de
apparaten niet zo belangrijk vinden. Vier mensen vonden het wel interessant en/of leuk om
te weten hoe de apparaten werken.
Zeven personen vonden het belangrijk dat ze weten wat er gebeurt tijdens de metingen.
Hiermee bedoelen ze de geluiden die ze horen en of het pijn zal doen of niet. Van deze
zeven personen zijn er twee personen die ook de instructies van de gezondheidsvoorlichter
belangrijk vinden. Tabel vier is een matrix van de respondenten en de codes die zij
genoemd hebben tijdens het interview. Waar het cijfer ‘1’ is genoteerd, betekent dat de
persoon de desbetreffende code heeft genoemd.

Tabel 4: Matrix belang van de werking van de apparaten

Respondent:
belangrijk
instructies
belangrijk
resultaten
belangrijk
technisch
belangrijk weet
gebeurt
technisch
interessant/leuk
technisch
onbelangrijk
Totals

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
1

7
0

8
0

9
0

10
0

11
1

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

Totals
2

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1
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0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

7

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

4

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

7

2

2

1

2

3

3

3

2

3

2

2

2

1

3

2

1
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Uitleg
Over de uitleg die de studiepopulatie kreeg bij de metingen en apparaten, oordeelde
iedereen positief. Bijna iedereen, op één persoon na, vond de uitleg goed en duidelijk. Deze
ene persoon benadrukte dat ze de uitleg geruststellend vond, maar zei niet expliciet dat de
uitleg goed en/of duidelijk was. Deze persoon zei het volgende:

“Bij sommige apparaten weet je eigenlijk niet wat je te wachten staat. Bijvoorbeeld
met de BOD POD, het zag er best wel eng uit, omdat je in een hele kleine gesloten ruimte zit,
maar toen ze het had uitgelegd allemaal viel het heel erg mee.”
Van deze 15 personen zeiden er twee dat de instructies duidelijk waren. Daardoor wisten ze
wat ze moesten doen en wat ze konden verwachten. Drie andere personen vonden de uitleg
naast goed en duidelijk, ook geruststellend. Eén persoon benadrukte dat het
resultatengesprek erg duidelijk was. De hele studiepopulatie gaf aan dat er geen
onduidelijkheden meer waren over het onderzoek.
Acht mensen begonnen tijdens het interview over het onderwerp vragen stellen. Zij gaven
aan dat ze voldoende ruimte hadden om vragen te stellen tijdens het onderzoek. Drie
personen vertelden erbij dat de gezondheidsvoorlichter regelmatig vragen aan hen stelde.
De vragen gingen over bekendheid met een term en of de respondent nog vragen had.
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Medisch jargon
Vijf personen beoordeelden het taalgebruik van de gezondheidsvoorlichter goed en
begrijpelijk. Van deze personen zeiden twee dat er geen moeilijke woorden in de gesprekken
en uitleg voorkwamen. Bijna de helft van de studiepopulatie, namelijk zeven personen, vond
dat het taalgebruik een combinatie van medisch en alledaags was. Waarbij werd gezegd dat
de medische elementen wel nodig waren om de resultaten uit te leggen. Van deze zeven
personen waren er drie personen die erbij zeiden dat het taalgebruik goed en begrijpelijk
was. De negen andere personen vonden dat de gezondheidsvoorlichter vooral alledaags
heeft gesproken, ook tijdens de uitleg van de apparaten en de resultaten. De hele
studiepopulatie dacht dat andere mensen (bv. toekomstige cliënten) ook in staat zullen zijn
om de gezondheidsvoorlichter te begrijpen.

Schriftelijke hulpmiddelen
Resultatenformulier
Bij de vraag ‘wat vindt je van het resultatenformulier?’ antwoorden negen mensen dat ze het
resultatenformulier (bijlage 5) een duidelijk overzicht vonden van alle gemeten parameters.
Zes mensen vonden het resultatenformulier vooral duidelijk door de gebruikte kleuren.
Vergelijking uitslagformulieren
De studiepopulatie werd gevraagd om de uitslagformulieren van de BOD POD en de Fitmate
en het resultatenformulier, dat ontwikkeld was voor deze afstudeerscriptie, te vergelijken. Vijf
mensen vonden het resultatenformulier het meest duidelijk vergeleken met de andere
uitslagformulieren. Over het BOD POD formulier zeiden een aantal personen dat er
onbekende termen en moeilijke termen op voorkomen. Een van deze personen zei het
volgende:

“Ja daar begreep ik bijna niks van, omdat daar al die dingen stonden, van die BOD
POD stonden allemaal dingen. Dat is echt Chinees voor mij. Die ander was wel duidelijk.”
Met ‘die ander’ bedoelde zij het resultatenformulier. Drie mensen vonden dat het
resultatenformulier simpel en gemakkelijk af te lezen is. Binnen een korte tijd, of in één
oogopslag was het voor hen mogelijk te begrijpen wat erop stond. Over het BOD POD
uitslagformulier maakten vier personen een opmerking over de taal waarin het is
geschreven. Zij vonden dat het extra moeite kost om te lezen, omdat het in het Engels
geschreven is. Een van de respondenten zei het volgende:

“Voor deze, dat is misschien ook stom, maar dit is geen Nederlands, dus dat moet ik
dan soort nog van ontleden, en dan bekijken van wat bedoelen ze hier precies mee, want er
zijn nog wel termen die je niet alledaags gebruikt. En deze is gewoon leuk. Hier staat alles
netjes.”
Desondanks zei één persoon dat het alsnog wel mogelijk te begrijpen is. De rest gaf aan dat
dit moeilijk is. Daarnaast gaven drie personen aan dat de lay-out van het formulier ervoor
zorgt dat het moeilijk te lezen is. Twee personen reageerden positief op het BOD POD
formulier, zij vonden namelijk dat deze specifieker op de persoon is vergeleken met het
resultatenformulier. Slechts twee personen hebben een opmerking gemaakt over het
uitslagformulier van de Fitmate. Zij vonden beiden dat het moeilijk was deze te begrijpen,
vanwege de afkortingen, de cijfers en de grafiek die erop voorkomen.
Keuze voor uitslagformulier
De studiepopulatie werd voorgelegd om een keuze te maken voor een uitslagformulier om
mee naar huis te nemen. De helft van de studiepopulatie koos ervoor om het BOD POD
formulier mee te nemen. Drie daarvan kozen daarvoor, omdat ze vonden dat er meer
informatie op staat. Twee anderen kozen daar om die zelfde reden ook voor en geven als
tweede reden dat zij geïnteresseerd zijn om die extra informatie te lezen. Tot slot kozen twee
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mensen voor het BOD POD formulier, omdat ze die specifieker vonden dan het
resultatenformulier. De andere helft van de studiepopulatie wilde het resultatenformulier mee
naar huis nemen. Vier kozen hiervoor, omdat volgens hen het resultatenformulier duidelijker
was vergeleken met de andere uitslagformulieren. De andere vier kozen voor het
resultatenformulier, omdat deze compleet was vanwege alle resultaten van de metingen op
een rij.

Beoordelen en interpreteren
Op de vraag ‘hoe helpt het resultatenformulier jou om je resultaten te interpreteren?’ gaf een
meerderheid van de studiepopulatie het gebruik van tabellen als antwoord. Ze bedoelden
hiermee dat de tabellen met de normaalwaarden en de categorieën van goed, slecht of
middenweg hen hielpen om te beoordelen wat hun meetresultaten waren. Eén persoon gaf
aan dat het kleurgebruik bij de tabellen zorgde voor een gemakkelijke interpretatie van de
meetresultaten.

Meetresultaten toepassen
Figuur 9 geeft in een horizontale hiërarchie weer of en op welke manier de studiepopulatie
de meetresultaten willen toepassen op hun leefstijl. Het cijfers in de cellen van de hiërarchie
staan voor het aantal respondenten.
Meetresultaten
bevestiging
(6)
Geen tijd
(1)
Geen aanpassingen
(9)

geen
gezondheidsdoelen
(1)
tevreden met
meetresultaten
(1)

Meetresutaten
toepassen

meer/anders
sporten
(3)
Aanpassingen
(6)

Gezonder eten
(1)

Kcal inname
bijhouden
(2)
Meer eten
(1)

Figuur 9 Hiëarchie meetresultaten toepassen
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Geen aanpassingen in leefstijl
De helft van de studiepopulatie was al bezig met het realiseren van hun gezondheidsdoelen,
voor het moment dat het praktijkonderzoek plaatsvond.
Zes van hen gaf aan dat hun meetresultaten meer een bevestiging waren van dat ze goed
bezig zijn. Zij waren niet van plan nieuwe aanpassingen te maken op basis van de
meetresultaten die zij hadden gekregen.
Drie personen waren niet van plan om hun leefstijl aan te passen. Eén persoon had hier als
reden voor geen gezondheidsdoelen te hebben. Een ander zei geen tijd te hebben vanwege
school en werk. De laatste was tevreden met de meetresultaten.
Aanpassingen in leefstijl
Zes personen gaan veranderingen maken in hun leefstijl, op basis van de meetresultaten die
zij verkregen hebben. Twee van deze personen waren al bezig met het realiseren van hun
gezondheidsdoelen. Ze wilden beiden met de informatie over hun ruststofwisseling hun
kilocalorie-inname bijhouden, om grip te krijgen op hun gewichtsverlies.

“Daar was ik eigenlijk al een beetje mee bezig, ik let al op mijn eten de laatste tijd.
Maar nu ik precies weet wat mijn ruststofwisseling weet, kan ik daar zeker wat mee. Door op
te letten met wat ik eet. Een soort van kcal tellen.”
Drie personen willen meer gaan sporten, of op een andere manier gaan sporten. Door deze
aanpassing willen zij verandering brengen in hun resultaten voor vetpercentage. Een van
deze personen wilt dit combineren met gezonder eten. Daarnaast wilde één respondent
meer gaan eten, vanwege haar lage BMI.
Tot slot was er een enkeling van drie personen die het onderwerp voedingsadvies
aankaartten. Zij gaven aan dat het lichamelijk onderzoek en het resultatengesprek completer
zou kunnen zijn als er ook een advies zou worden gegeven door de gezondheidsvoorlichter.
Er werd voorgesteld dat het advies een onderdeel zou kunnen zijn van het
resultatenformulier, of een onderdeel van het resultatengesprek. Zij hadden gaven hun
behoefte daarvoor aan.

4.

Conclusies

De Nutritional Assessment (NA) faciliteit is een eerste stap naar het creëren van een ‘health
assessment’ faciliteit op De Haagse Hogeschool (De HHs). Met de aanwezige
meetapparatuur profileert De HHs zich op het snijvlak techniek en gezondheid. Met de
apparatuur is samenwerking in de toekomst met het werkveld bestaande uit diëtisten in
verschillende settings en andere gezondheidsprofessionals gewenst. Werken met
geavanceerde technologie vergt van de gezondheidsvoorlichters van H/Health Point, naast
de competentie om de apparatuur te bedienen ook andere competenties. Deze hebben
betrekking op communicatievaardigheden. Het werd bekend dat slechts het overhandigen
van uitslagformulieren van de apparaten niet voldoende was om gemeten personen
begrijpelijk en efficiënt te informeren over hun meetresultaten. Dit kwam naar voren tijdens
eerdere metingen bij personen. De gezondheidsvoorlichter van H/Health Point dient zich
hierom te ontwikkelen om resultaten van de NA faciliteit te communiceren. De hoofdvraag
van dit onderzoek was daarom: ‘Op welke manier kunnen gezondheidsvoorlichters van
H/Health Point effectief resultaten van de NA faciliteit communiceren aan gemeten personen
en hoe oordelen de gemeten personen over de begrijpelijkheid en de toepasbaarheid van de
informatie die zij kregen?’
Er is een handleiding ontwikkeld voor de gezondheidsvoorlichters van H/Health Point. De
handleiding is gebaseerd op modellen van gezondheidsvaardigheden, dit zijn de
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vaardigheden van een individu om gezondheidsinformatie te zoeken, te begrijpen en toe te
passen. Het niveau van gezondheidsvaardigheden wordt deels bepaald door individuele
factoren, zoals opleidingsniveau, cultuur en lees en schrijfvaardigheden. Het niveau van
gezondheidsvaardigheden is een determinant voor gezondheid. Mensen met een laag
niveau hebben een groter risico op slechte gezondheid. Gezondheidsvoorlichting kan een rol
hebben op de gezondheidsvaardigheden van een individu. Educatieve programma’s kunnen
dit niveau verhogen. Anderzijds kunnen gezondheidsvoorlichters hun gespreks-, en
luistervaardigheden verbeteren. Uit de modellen van gezondheidsvaardigheden komt naar
voren dat gezondheidsvoorlichters tegemoet kunnen komen naar het niveau van
gezondheidsvaardigheden van een individu. Dit kan op de punten schriftelijke en mondelinge
communicatie. De ontwikkelde handleiding helpt de gezondheidsvoorlichter om rekening te
houden met de gezondheidsvaardigheden van de persoon die zij meten. Daarnaast geeft de
handleiding informatie over het gebruik van schriftelijke hulpmiddelen, om mondelinge
communicatie van de meetresultaten van de gemeten persoon te ondersteunen. Met behulp
van een training zijn zij in staat de handleiding toe te passen bij (toekomstige) cliënten.
De NA faciliteit geeft informatie over de lichaamssamenstelling en ruststofwisseling van
gemeten personen. Er zijn echter meerdere apparaten die dezelfde parameter meten. Door
verschillende meetmethodes kunnen de resultaten van de parameters verschillen. Dit geldt
voor de parameters gewicht (kg), vetmassa (kg), percentage vet, vetvrije massa (kg),
percentage vetvrije massa. Een resultatenformulier werd ontwikkeld, dat gebruikt werd bij de
studiepopulatie, om de gemeten personen niet te verwarren met eventuele verschillen. Met
dit resultatenformulier werd de studiepopulatie tijdens de metingen niet blootgesteld aan
verschillende waarden die uit de apparaten kwamen.
Naast dat alle apparaten van de NA faciliteit een onafhankelijk meetresultaat geven,
produceren zij ook allen een eigen uitslagformulier. Het uiterlijk en ontwerp van deze
uitslagformulieren verschilt enorm. Het formulier van de seca mBCA bestaat uit acht pagina,
terwijl het formulier van de BODPOD uit één enkele volle pagina bestaat en het Fitmate
formulier vergelijkbaar is met een grote kassabon. Daarnaast worden overwegend kleine
letters (lettergrootte ±8 ) gebruikt en onvoldoende marges en witregels.
Andere knelpunten zijn dat ze allen veel technisch jargon weergeven. Hoewel het seca
mBCA formulier bij elk parameter een uitleg geeft van wat de parameter inhoudt, is het veel
informatie. Dit gaat gepaard met moeilijke grafieken. Van de cruciale elementen die een
gezondheidsmateriaal zou moeten bevatten, voldoen ze alle drie enkel aan één aspect,
namelijk de weergave van grafieken, illustraties en diagrammen. De schrijfstijl van de
formulieren is ook een knelpunt. Er wordt geen gebruik gemaakt van korte zinnen en simpel
taalgebruik. Het Fitmate formulier bevat zelfs geen begeleidende tekst en de tekst van het
BODPOD formulier is in het Engels geschreven.
De studiepopulatie werd geïnterviewd na afloop van hun metingen. Het bleek dat alle
personen begrepen wat het lichamelijk onderzoek inhield. De overgrote meerderheid van de
studiepopulatie vond het belangrijk te weten wat de metingen opleverde aan resultaten. Dit
werd belangrijker gevonden dat de technische werking. Over de communicatievaardigheden
van de gezondheidsvoorlichter reageerden zij allen positief. Volgens de studiepopulatie was
er voldoende ruimte om vragen te stellen, zijn er na de metingen geen onduidelijkheden
meer gebleven en werd medisch jargon begrijpelijk uitgelegd of werden alledaagse termen
gebruikt. Het gebruikte resultatenformulier werd beoordeeld als een duidelijk overzicht,
waarbij de resultaten van de parameters op een duidelijke manier werden weergeven. Het
kleurgebruik maakte het overzicht duidelijk en hielp de studiepopulatie om te beoordelen of
hun meetresultaten goed, gemiddeld of ongunstig waren. Door het inzetten van dit
resultatenformulier werd de mondelinge communicatie ondersteund. Bij de vergelijking van
uitslagformulieren van de apparaten kwam vooral naar voren dat het BOD POD formulier als
lastig te lezen werd beoordeeld. Dit kwam doordat het in het Engels geschreven is. Ook
werden er opmerkingen gemaakt over een onoverzichtelijke lay-out. Deze beoordeling van
26

de studiepopulatie komt overeen met de beoordeling van de uitslagformulieren met de
checklist voor gezondheidsmateriaal. Ook vond de populatie dat er onbegrijpelijke termen op
het BOD POD formulier voorkwamen.
Hoewel het BOD POD duidelijke knelpunten bevat, koos de helft van de populatie toch om
deze mee naar huis te nemen. Redenen hiervoor waren dat er meer informatie op stond, dat
het formulier specifieker was en dat de personen interesse hadden om zich erin te
verdiepen. Blijkbaar is de moeilijkheidsgraad van dit schriftelijk overzicht geen barrière voor
deze personen.
Door de effectieve uitleg van de gezondheidsvoorlichters waren de respondenten in staat om
hun meetresultaten toe te passen op hun leefstijl. De veranderingen die zij wilden maken
variëren van meer sporten of anders sporten voor een lagere vetmassa, tot meer kcal tot hun
nemen op actieve dagen en kilocalorieën tellen om tot de minimale behoefte van hun
gemeten ruststofwisseling te komen. De mensen die geen nieuwe veranderingen zullen
maken, zagen de meetresultaten meer als bevestiging. Zij waren al bezig om bepaalde
gezondheidsdoelen te bereiken. Met de meetresultaten wisten zij dat ze op de goede weg
zaten.

5.

Discussie en aanbevelingen

Gezondheidsvaardigheden
Het antwoord op de hoofdvraag is dat gezondheidsprofessionals van H/Health Point effectief
resultaten kunnen communiceren naar gemeten personen van de NA faciliteit, met behulp
van een handleiding en een training. Hierbij kunnen schriftelijke hulpmiddelen ondersteuning
bieden voor het mondeling communiceren van gezondheidsinformatie door
gezondheidsprofessionals. De handleiding is gebaseerd op de theorie van
gezondheidsvaardigheden. Over de gezondheidsvaardigheden theorie wordt door
onderzoekers nog gediscussieerd. Gezondheidsvaardigheden werden namelijk voor het
eerst genoemd in 1974(32). Sinds die tijd heeft er een enorme uitbreiding plaatsgevonden
van het begrip. Gezondheidsvaardigheden kunnen volgens verschillende onderzoekers op
meerdere gebieden worden toegepast. Zo is er ‘medical health literacy’(16). ‘eHealth
literacy’, wat op zijn beurt weer bestaat uit traditional-, information-, media-, health-,
computer-, en scientific literacy(33). Meer typen gezondheidsvaardigheden worden
omschreven, zo ook in het review artikel van Sørensen et. al. (8), waaruit tevens blijkt dat de
verschillende typen en onderdelen van gezondheidsvaardigheden een overeenkomstig
fundament hebben. Dit fundament is omschreven in het theoretisch kader. Omdat ook
meerdere onderzoekers dit fundament toepassen in hun onderzoeken, bijvoorbeeld voor het
ontwikkelen van meetinstrumenten voor gezondheidsvaardigheden(34-36), is de
onderverdeling van gezondheidsvaardigheden in functionele-, communicatieve/interactieve-,
en kritische vaardigheden ook in deze scriptie aangehouden. Ondanks dat
gezondheidsvaardigheden een wel besproken onderwerp in de onderzoekswereld op het
gebied van gezondheid en dan voornamelijk in Amerika en in mindere mate in de Europese
Unie, is in Nederland over gezondheidsvaardigheden geen beleidsspeerpunt gevormd op
nationaal niveau(37). Hoewel dit de huidige situatie is, ben ik van mening dat dit onderwerp
toch belangrijk is en is toe te passen als diëtist. Zowel als behandelende diëtist en diëtist als
voorlichter, misschien ook diëtist als onderzoeker. Vooral omdat zij contact hebben met
mensen en informatie die zij overgebracht willen hebben, ook geschikt, toegankelijk,
begrijpelijk en toepasbaar moet zijn voor deze mensen.
Interviews
Een aantal mensen van de studiepopulatie gaf aan dat ze het BODPOD formulier mee naar
huis zouden willen nemen, omdat hier meer en/of specifiekere informatie op stond
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vergeleken met het resultatenformulier. Hoewel uit het onderzoek is gebleken van dit
formulier knelpunten met zich meebrengt en het resultatenformulier een totaal overzicht geeft
van de belangrijkste resultaten van het meettraject, is hier blijkbaar toch interesse naar. Het
kan zijn dat deze respondenten over de extra vaardigheden beschikken om het BODPOD
formulier te kunnen begrijpen. Wellicht hadden zij toch voor het resultatenformulier gekozen,
als het naast een overzicht van de belangrijkste resultaten, ook een verdiepende of
uitleggende tekst had gehad.
Ondanks dat De HHs de NA faciliteit ziet als onderdeel van een keten, hadden drie van de
respondenten behoefte aan voedingsadviezen. Er werd tijdens het meettraject echter geen
aandacht besteed aan voeding. Dit onderwerp kwam dus vanuit de respondenten zelf.
Methodologische verantwoording
Het ontwikkelen van het resultatenformulier had beperkingen. Het was vanwege de beperkte
tijd niet mogelijk om het resultatenformulier geheel te ontwerpen vanuit de theorie uit het
theoretisch kader. Zo zijn een aantal, in de theorie omschreven, ‘cruciale elementen’ niet
opgenomen in het resultatenformulier. Het betreft de onderdelen: beknopte beschrijving van
het belangrijkste bericht, samenvatting van elke selectie en verduidelijkingen van abstracte
concepten met voorbeelden. De beoordeling van de uitslagformulieren van de verschillende
apparaten had ook beperkingen. Zo werd in de literatuur de leesbaarheid van materialen
beoordeeld aan de hand van de Flesch/Flesch–Kincaid readability tests(30,38) of werden
materialen beoordeeld met Suitability Assessment of Materials (39). Dit zijn echter methodes
die gebruikt worden voor de Engelse taal. Er was echter niet genoeg tijd om de
uitslagformulieren met een soortgelijke test uit te voeren, die voor de Nederlandse taal in
ontwikkeld. Hoewel dit ook niet het hoofdonderwerp van deze scriptie was, zou zo een
methode een meer betrouwbaar en valide resultaat, betreffende de beoordeling van de
uitslagformulieren kunnen opleveren.
Ook bij de interviews zijn kanttekeningen te plaatsen. De interviewtechnieken van de
onderzoeker zijn niet te omschrijven als uitstekend. Er is weliswaar tijdens de opleiding
geoefend met interviews, maar deze scriptie was de eerste keer voor de onderzoeker, om
zelfstandig een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Om de kwaliteit van het interview toch
zoveel mogelijk te waarborgen, zijn de eerste twee respondenten (waarvan de resultaten niet
zijn meegenomen in het onderzoek) gebruikt om de interviewvragen en interviewtechnieken
te verbeteren. Ook zijn de interviewvragen van tevoren in open vorm opgesteld, om te
voorkomen dat de vragen gesloten gesteld zouden worden.
Het interview heeft ondanks de openvraagstelling niet veel diepgaande antwoorden,
belevingen en ervaringen opgeleverd. Dit kan enerzijds komen omdat de vragen uit de
vragen geen diepgaande antwoorden konden komen. Bijvoorbeeld bij de vraag: ‘Wat is er
nog onduidelijk voor jou gebleven?’. Dit is een open vraag, maar leverde geen diepgaand
antwoorden op. Daarnaast vond het interview plaats aan het eind van het onderzoek. De
respondent had al 60 tot 90 minuten lichamelijk onderzoek en uitleg van de resultaten achter
de rug. Daarnaast kregen zij 5 à 10 minuten om de uitslagformulieren door te nemen.
Daarna pas vond het interview plaats. Ze hebben in dit traject veel informatie tot zich
gekregen wat overweldigend kon zijn. Hierdoor konden ze wellicht minder goed nadenken
tijdens het interview. Vermoeidheid en de hoeveelheid verkregen informatie zou dan een rol
kunnen hebben gespeeld bij de beantwoording van de vragen.
Of er sprake was van verzadiging is te betwisten, vanuit de literatuur blijkt dat tussen de 15
en 25 interviews geen nieuwe informatie meer naar boven komt(40). Op sommige vragen
waar geen diepgaande antwoorden op kwamen was wel verzadiging. Echter op vragen die
meer persoonlijk zijn zoals, wat de studiepopulatie met de meetresultaten wilt gaan doen,
kan verzadiging minder van sprake zijn.

28

Het was voor de studiepopulatie niet mogelijk om het uitslagformulier van de seca mBCA te
bestuderen. In H/Health Point kon de printer niet gebruikt worden door studenten. Omdat het
uitslagformulier op de computer stond, is eerst geprobeerd de laptop open te laten voor de
studiepopulatie, zodat zij het via de computer konden bestuderen. Na vier interviews werd
besloten dit niet meer te doen, omdat bleek dat de studiepopulatie het uitslagformulier van
de seca mBCA niet bestudeerde. Waarschijnlijk was dit zo, omdat de andere
uitslagformulieren en het resultatenformulier geprint waren en daardoor meer toegankelijk
waren, dan een uitslagformulier op een laptop. De vergelijking van de schriftelijke berichten
die de studiepopulatie moest maken tijdens het interview, werd daarom beperkt tot het
resultatenformulier, de Fitmate uitdraai en de BODPOD uitdraai.
Vanwege de beschikbare tijd van 20 weken om deze scriptie te schrijven en de
beschikbaarheid van H/Health Point, was de grootte van de studiepopulatie beperkt.
Daarnaast was de steekproef niet representatief voor de hele bevolking. De studiepopulatie
sprak goed Nederlands en allen waren geïnteresseerd in voeding, gezondheid en metingen
voor lichaamssamenstelling en ruststofwisseling.
Kwaliteit van bronnen
Voor omschrijven van gezondheidsvaardigheden is gebruik gemaakt van een aantal
systematische reviews. Het onderwerp van mondelinge gezondheidsvaardigheden is echter
zo gespecificeerd, dat daar geen systematische reviews over te vinden was. Ook zijn een
aantal artikelen van Nutbeam(7,9,15), een expert op het gebied van public health en
gezondheidsvaardigheden gebruikt. Deze en andere gebruikte artikelen vallen niet in het
hoogste niveau van evidence, maar dragen wel bij aan de ‘body of evidence’.
Validiteit en betrouwbaarheid
Om de betrouwbaarheid van de data-analyse te waarborgen is gebruik gemaakt van het
programma ATLAS.ti. Dit was echter de eerste keer dat de onderzoeker hiermee werkte. Als
ondersteuning is er een werkcollege geweest, dat ondersteunend was bij het gebruik van dit
analyse programma. Door de gefundeerde theoriebenadering toe te passen, is zoveel
mogelijk geprobeerd de validiteit te waarborgen. Hierbij werden interviews opnieuw
geanalyseerd, codes veranderen en/of samenvoegen en verwijderen heeft.
De resultaten van het onderzoek, de ontwikkelde handleiding en het resultatenformulier zijn
bruikbaar voor toekomstige metingen. Echter de studiepopulatie bestond uit personen die de
Nederlandse taal goed beheersten. Daarom zijn de resultaten niet generaliseerbaar voor
mensen die slecht Nederlands spreken, lezen en schrijven, zoals eerste generatie
allochtonen(41).
Relevantie voor de diëtetiek
Vanwege de ontwikkeling van een H/health lab is dit onderzoeksrapport relevant.
(Toekomstige) gezondheidsvoorlichters kunnen het toepassen op hun werkwijze in H/health
point. Daarnaast kan het theoretisch kader ook gebruikt worden door diëtisten die niet
werkzaam zijn in H/health Point, maar toch problemen ondervinden in communicatie tussen
diëtist en cliënt/patiënt.

Aanbevelingen




Het ontwikkelde resultatenformulier is meer een basisformulier. Daarom zou hier nog verdere
ontwikkeling plaats kunnen vinden. Een innovatieproces kan bijvoorbeeld worden geïnitieerd,
waarbij Voeding en Diëtetiek studenten of gezondheidsprofessionals van H/Health Point en
Communication & Mediadesign studenten samenwerken om een digitale manier te
ontwikkelen voor de communicatie van resultaten naar toekomstige cliënten.
Verder onderzoek moet worden gedaan met verschillende doelgroepen. De NA faciliteit is
onderdeel van een keten en toekomstige cliënten zullen vooral uit Den Haag en omstreken
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komen. In Den Haag woont een grote allochtone bevolkingsgroep. Ook zij moeten de
informatie afkomstig van de NA faciliteit kunnen begrijpen en toepassen. Daarom is het
belangrijk om te onderzoeken of bijvoorbeeld de cliënten van allochtone afkomst de informatie
afkomstig van de NA faciliteit even goed begrijpen en kunnen toepassen als de in deze
scriptie onderzochte onderzoekspopulatie.
Als de opleiding Voeding en Diëtetiek in de toekomst nieuwe studenten wilt gebruiken om in
de NA faciliteit te werken, worden de volgende punten aanbevolen.
Naast een praktische training om de meetapparatuur te bedienen, dienen de nieuwe
gezondheidsvoorlichters ook een training te krijgen over communiceren. Deze combinatie kan
zich ontwikkelen tot een Nutritional Assessment cursus.
Het bundelen van de handleidingen voor het bedienen van de apparaten, met de handleiding
voor het effectief communiceren van de meetresultaten.
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Bijlagen
Bijlage 1

Methode voor literatuurstudie

Dataverzameling
Voor het literatuuronderzoek werd naar wetenschappelijke artikelen gezocht over health
literacy. Met de literatuur over health literacy was het mogelijk een theoretisch kader te
schrijven over health literacy. Daarmee konden de deelvragen worden beantwoord, die als
volgt luidden:
Welke rol speelt health literacy bij gezondheidsvoorlichting
Hoe kunnen gezondheidsvoorlichters van H/Health Point hun manier van communiceren
aanpassen om het niveau van health literacy van cliënten tegemoet te komen?
Op welke manier kunnen gezondheidsvoorlichters van H/Health Point met schriftelijke
hulpmiddelen mondelinge communicatie over de resultaten van de Nutritional Assessment
faciliteit ondersteunen?
Tevens diende dit literatuuronderzoek als theoretische onderbouwing voor het ontwikkelen
van een handleiding en een resultatenformulier.
In de databanken Medline, Science direct, Pubmed en Cochrane is gezocht deze
wetenschappelijke artikelen. De volgende zoektermen zijn toegepast ‘health literacy’, ’oral
health literacy’, ‘health literacy measurement’, ‘health literacy scale’, ‘written health literacy’,
‘public health literacy’, ‘functional health literacy’, ‘communicative health literacy’, ‘critical
health literacy’, ‘health literacy guidelines’ Daarnaast zijn artikelen opgezocht, die in de
gevonden wetenschappelijke artikelen als bron werden gebruikt.

Bijlage 2

Handleiding voor gezondheidsvoorlichters van H/Health Point

Handleiding voor gezondheidsvoorlichters van
H/Health Point

H/Health Point, Health Centre
The Hague University
Johanna Westerdijkplein 67
2521 EN Den Haag
samantha.hammen@gmail.com
2014

Inleiding
Voor het uitvoeren van metingen bij toekomstige cliënten is het belangrijk om een aantal
dingen in acht te nemen. Met behulp van deze handleiding wordt getracht om het
meetonderzoek effectief te laten verlopen. De taak van de gezondheidsvoorlichter is om
tegemoet te komen naar het kennis-, en vaardighedenniveau van de cliënt, om
gezondheidsinformatie te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen op hun leefstijl, voor het
behalen of behouden van een goede gezondheid.
Er is een mogelijk meettraject waarbij metingen worden uitgevoerd voor de middelomtrek,
lengte, gewicht, BMI, vetmassa (in kg en percentage), vetvrije massa (in kg en percentage)
en ruststofwisseling. Dit kan gedaan worden met de volgende instrumenten: meetlat,
meetlint, de BOD POD, de seca mBCA, de Fitmate. Deze handleiding geeft handvatten om
dit meettraject effectief uit te voeren. De handleiding gaat ervan uit dat de
gezondheidsvoorlichter al praktische ervaring heeft om de meetapparatuur te gebruiken. De
handleiding bestaat uit uitleg en actiepunten op het gebied van mondelinge communicatie,
het gebruik van schriftelijke hulpmiddelen, een (voorbeeld) draaiboek en een bijlage.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kun je contact opnemen met Samantha
Hammen, samantha.hammen@gmail.com

Mondelinge communicatie
Medisch jargon
Medisch jargon dient vermeden of uitgelegd te worden. Onder medisch jargon wordt
onbekend, formeel en gespecialiseerd gebruik van woorden bedoeld. Toch is het niet altijd
mogelijk om dit te vermijden. De apparaten van de Nutritional Assessment (NA) faciliteit
geven namelijk resultaten over vetmassa, vetvrije massa, BMI, middelomtrek en
ruststofwisseling. Belangrijk is dan ook om deze begrippen goed uit te leggen.
‐

Actiepunt:
o Leg de begrippen afkomstig van de apparaten van de NA faciliteit uit

Complexiteit van taal
De complexiteit van taal heeft betrekking op de structuur van de zinnen, zoals het aantal
woorden in een zin en praten in de lijdende vorm (passief taalgebruik). Een voorbeeld van
actief en passief taalgebruik is het volgende: De gezondheidsvoorlichters lichten resultaten
toe (actief). Resultaten worden door gezondheidsvoorlichters toegelicht (passief). Voor meer
uitleg, zie bijlage 1.
‐

Actiepunten:
o Gebruik korte zinnen.
o Maak zinnen af
o Gebruik actief taalgebruik

Conceptualiseren van de meetresultaten
Conceptualiseren betekent iets in duidelijke begrippen of beelden vastleggen. Het enkel
zeggen van de uitkomst van het resultaat, bijvoorbeeld uw vetpercentage is 36% is niet
voldoende. Maak dit specifiek voor de persoon.
‐

Actiepunten:
o Geef op het resultatenformulier aan welke resultaten de persoon heeft.
Vervolgens plaats je dit in context door een oordeel erover te geven uit aan de
hand van de referentiewaarden uit de tabellen.

Structuur van het gesprek
De structuur van het gesprek gaat over drie punten. Ten eerste de spreeksnelheid, waar je
als gezondheidsvoorlichter niet te snel moet praten. Doe je dit wel, dan verlaagt dit het
begrip van je cliënt. Daarnaast de turn density, oftwel hoe lang je aan het woord bent. Hoe
langer de cliënt moet luisteren, des te harder moet diegene werken om alle informatie te
verwerken. Tot slot interactiviteit. Interactiviteit zorgt ervoor dat de gesprekken tussen
gezondheidsvoorlichter en cliënt meer natuurlijk worden. Door interactief te zijn, krijgt de
cliënt de ruimte om zelf dingen te zeggen en/of vragen te stellen
‐

Actiepunten:
o Spreeksnelheid: Praat rustig
o Interactiviteit:
o Geef de persoon ruimte om tussendoor wat te zeggen.
o Koppel terug naar de cliënt bijv. door te vragen of ze vragen hebben, of bijv.
door te vragen of ze bepaalde medische begrippen al kennen, of bijv. door te
vragen of zij al eerder metingen hebben ondergaan.

Schriftelijke hulpmiddelen
Alle apparaten van de NA faciliteit hebben een eigen uitslagformulier. De resultaten per
parameter per meetapparaat kunnen van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld een meting met de
BOD POD geeft een vetpercentage van 28,4% terwijl een meting met de seca mBCA geeft
een vetpercentage van 29,1% bij dezelfde persoon. Dit kan leiden tot verwarring bij de cliënt.
Daarom moet de cliënt niet blootgesteld worden aan de verschillende meetresultaten en
uitslagformulieren.
Actiepunt:
Gebruik het resultatenformulier.

Gebruik van het resultatenformulier
Het resultatenformulier dient ingevuld te worden wanneer de cliënt is aangesloten op de
Fitmate. Omdat een meting met de Fitmate 15 minuten duurt, is het mogelijk om de
resultaten dan in te vullen, zonder dat de cliënt hieraan wordt blootgesteld.
Neem het gewicht afkomstig van de BOD POD resultaten
Bereken de BMI handmatig met het gewicht van de BOD POD resultaten en de lengte van
de meetlat
Neem de vetmassa en het vetpercentage afkomstig van de BOD POD resultaten
Neem de vetvrije massa over van de resultaten van de seca mBCA
Neem de massa van de skeletspieren over van de resultaten van de seca mBCA
Neem de ruststofwisseling over van de resultaten van de Fitmate
Schrijf hieronder of de ruststofwisseling langzaam, normaal of snel is
Omcirkel de PAL-waarde en bereken de energiebehoefte op basis van de PAL-waarde en de
gemeten ruststofwisseling met de Fitmate
Omcirkel in alle tabellen waar het resultaat van de cliënt ligt ten opzichte van de
normaalwaarden.

Draaiboek
Hierbij volgt een voorbeelddraaiboek als er twee metingen op een ochtend worden
uitgevoerd door twee gezondheidsvoorlichters van H/Health Point.
Persoon 1
Tijd
8.30 – 8.40
8.40 – 9.00

Activiteit
- Aankomst respondent. Kort toelichten programma
- BOD POD meting en meting middelomtrek

9.00 – 9.10
9.10 – 9.30

- Meting MBCA
- Meting Fitmate

9.30 – 9.35
9.35 – 9.45

- Verwerken van resultaten BOD POD, MBCA, middelomtrek
op het resultatenformulier
- Resultaten bespreken
- Interview

Persoon 2
Tijd
09.30 – 09.40
09.40 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 10.35
10.35 – 10.45

Activiteit
- Aankomst respondent. Kort toelichten programma
- BOD POD meting en meting middelomtrek
- Meting MBCA
- Meting Fitmate
- Verwerken van resultaten BOD POD, MBCA,
middelomtrek op het resultatenformulier
- Resultaten bespreken
- Interview

Waar
Aankomstruimte
BOD POD
ruimte
Kamer 1
Kamer 2
Kamer 1
Kamer 1
Kamer 1

Waar
Aankomstruimte
BOD POD
ruimte
Kamer 1
Kamer 2
Kamer 1
Kamer 1
Kamer 1

08.30/09.30:
‐
‐
‐
‐

Aankomst van de cliënt en tevens kennis making met de cliënt
Vertel je naam en functie.
Vraag na of de respondent weet wat er gaat gebeuren. Ligt toe wat het programma zal zijn
Verplaatsen naar de BOD POD ruimte

08.40/09.40
‐
‐
‐

Start na het omkleden met de middelomtrek meting
Voer de BOD POD meting uit
Print de resultaten van de BOD POD en neem deze mee. Noteer de middelomtrek

09.00/10.00
‐
‐

Voer de seca mBCA meting uit
Print de resultaten

09.10/10.10
‐
‐
‐
‐

Voer de meting van de Fitmate uit
Blijf de eerste 5 minuten bij de cliënt
Terwijl de respondent gemeten wordt, verwerk je in een andere ruimte de resultaten.
Geef in het resultatenoverzicht aan wat het resultaat is.
Ga af en toe kijken bij de cliënt

09.35/10.35
Resultaten gesprek: Tijdens dit gesprek deel je de resultaten van alle metingen met de cliënt.
Dit doe je met behulp van het resultatenformulier. Neem hierbij de adviezen en actiepunten
met betrekking om mondelinge communicatie in acht.

Bijlage

De actieve en passieve vorm

Actief:

Passief:

De schilder maakt een schilderij.
De moeder wast haar baby.
Wij maken een repetitie.
De docenten geven cijfers.

Het schilderij wordt door de schilder gemaakt.
De baby wordt door de moeder gewassen.
De repetitie wordt door ons gemaakt.
Cijfers worden door de docenten gegeven.

De passieve vorm wordt gemaakt met behulp van het werkwoord worden. (We noemen dit werkwoord
hier dan ook het hulpwerkwoord van de passieve vorm). Het actieve werkwoord verandert in een
voltooid deelwoord. Je kunt hier niet spreken van een voltooide tijd, zoals bij zinnen die met hebben of
zijn vervoegd worden (zie les 18). Als je een voltooide tijd in de passieve vorm wil maken gaat dat als
volgt:
Actief:

Passief:

De schilder heeft een schilderij gemaakt.
De moeder heeft haar baby gewassen.
Wij hebben de repetitie gemaakt.

Het schilderij is door de schilder gemaakt.
De baby is door de moeder gewassen.
De repetitie is door ons gemaakt.

Wanneer gebruik je een passieve vorm?
Als je wil benadrukken wat er gebeurt, door wie uets gebeurt of als antwoord op de vraag door wie iets
gedaan wordt:
Die flat wordt vlak voor ons huis neergezet!
In Nederland worden ook kinderen in de gevangenis opgesloten. (gevangenis - prison)
Het historische gebouw wordt door de gemeente gerestaureerd.
De excursie wordt door de school betaald.
Mijn vader is door zijn baas ontslagen.
Het kind is door een fietser aangereden.
Je kunt deze zinnen ook in de verleden tijd zetten; dan verandert alleen het hulpwerkwoord wordt in
werd en is in was:
De excursie werd door de school betaald.
Het kind was door een fiets aangereden.
Sommige zinnen die in de lijdende vorm staan, beginnen met 'er':
actief: Veel auto's rijden hier te hard.
passief: Er wordt hier door veel auto's te hard gereden.
actief: Iemand belt.
passief: Er wordt gebeld.
actief: Veel mensen hebben geld gegeven.
passief: Er is door veel mensen geld gegeven.
actief: Ze hebben een boek voor je gebracht.
passief: Er is een boek voor je gebracht.
Dit gebeurt als het onderwerp onbepaald is.

Bijlage 3

Interviewvragen

De communicatie van de resultaten is effectief als:
a) de gemeten personen het lichamelijk onderzoek, dat gedaan wordt bij de NA faciliteit,
begrijpen.
b) de gemeten personen positief oordelen over de communicatie vaardigheden van de
gezondheidsvoorlichter.
c) de gemeten personen het nut inzien van schriftelijke hulpmiddelen die worden gebruikt om de
mondelinge te communicatie ondersteunen.
d) de gemeten personen kunnen beoordelen wat de resultaten voor hen betekenen.
e) de gemeten personen de verkregen informatie kunnen toepassen, om onderbouwde keuzes
te maken om hun resultaten te beïnvloeden.

De bovenstaande punten a. t/m e. geven aan dat de communicatie van de meetresultaten
door de gezondheidsvoorlichter aan de gemeten personen effectief was, als al deze punten
positief zijn behaald. Met het interview werden vragen gesteld om het oordeel en de mening
van de onderzoekspopulatie te onderzoeken, aan de hand van de bovenstaande punten. De
interviewvragen zijn opgesteld op basis van de theorie van gezondheidsvaardigheden. De
drie onderdelen van gezondheidsvaardigheden, hebben alle drie ook bijbehorende
competenties. Vanuit de competenties zijn de interviewvragen geformuleerd.
Tabel 5: Interviewvragen

Onderdelen
Gezondheidsvaardigheden

Functionele
gezondheidsvaardighe
den

Bijbehorende
competenties/topics
interview

Understand >
begrijpelijkheid

Mondelinge
gezondheidsvaardighed
en > Medisch jargon
vermijden en/of
uitleggen

Schriftelijke
hulpmiddelen:

Communicative HL

Critical HL

To appraise >
verkregen resultaten
beoordelen en
interpreteren
To apply > toepassen
van de verkregen
informatie op de leefstijl

Interviewvragen

- Hoe belangrijk vond je het om te weten hoe alle
apparaten werken?
- Wat vond je van de uitleg van de van vanochtend?
+ beargumentering
- Heb je voldoende de kans
gehad om vragen te stellen?
-Wat vond je van de uitleg van de begrippen
vetmassa, vet vrije massa, ruststofwisseling,
energiebehoefte? En eventueel andere medische
begrippen
- Wat vond je van het taalgebruik?
Medisch/alledaags?
- Wat vind je van het registratieformulier?
- Bij vergelijking van het registratieformulier en de
uitslagformulieren van de BOD POD en Fitmate,
welke vindt je duidelijker en waarom/waar ligt dat
aan?
- Welk formulier heeft jouw voorkeur om mee naar
huis te nemen en waarom?
- Hoe helpt het resultatenformulier je om te
beoordelen wat de resultaten voor jouw gezondheid
betekenen?
- Ga je met de nieuw verkregen informatie andere
keuzes maken in jouw leefstijl om jouw resultaten te
beïnvloeden? Op welke manier(en)? Waarom
wel/Waarom niet? Welke informatie die je vandaag
hebt gekregen ga je gebruiken om veranderingen te
maken in jouw leefstijl?

Bijlage 4

Uitslag formulieren

Fitmate uitslagformulier

BODPOD uitslagformulier

Patiëntgegevens

| onderzoeksresultaten
Patiëntgegevens
Titel: Voornaam:
Achternaam:
Samantha
Leeftijd:
Hammen
Geslacht:
22 Jaar 8 Maanden
Patiënt-ID:
vrouwelijk
seca_20131108091637-...

Telefoon 1:
Straat:
Postcode:
Provincie:
Plaats: Land:

st. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1, 3435CM, Nieuwegein
Utrecht, Nederland
088-323000

Behandelende arts: secambcahhs

Basisgegevens
Datum: 08.11.2013

Tijd:

09:25

66.95 kg

171.0 cm

22.9 kg/m²

Vloeistof

01
De registratie van het totale lichaamwater TBW dient om de vloeistofstatus van een patiënt te bepalen en de veranderingen van het
vloeistofvolume van het lichaam te beoordelen. Het laatste kan optreden als gevolg van tumoraandoeningen of een hart-, lever- of
niereninsufficiëntie.

02
De bepaling van het extracellulaire water ECW dient om het totale lichaamswater TBW gedifferentieerder te beschouwen. Een stijging van de ECWwaarde levert bijvoorbeeld een aanwijzing op vloeistofophopingen in de extracellulaire ruimte, die ook als oedemen worden aangeduid. Oedemen
zijn meestal het gevolg van een onderliggende ziekte zoals bijvoorbeeld hart-, lever- of niereninsufficiëntie.

03
De hydratie geeft de verhouding van extracellulair water ECW tot intracellulair water ICW aan en dient als indicator voor de waterverdeling in het
lichaam. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen vloeistofverplaatsingen van intracellulaire ruimte naar intracellulaire ruimte (celkrimping) en
omgekeerd (celopzwelling). Deze veranderingen van de lichaamssamenstelling treden meestal voor de toe- of afname van het lichaamsgewicht en
de vetvrije massa FFM op omdat bijvoorbeeld de toename van de ECW de gelijktijdige verliezen van ICW kan verbergen zodat FFM en gewicht eerst
onveranderd blijven.
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Patiënt-ID:
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04
De bio-elektrische vectoranalyse impedantie BIVA naar prof. A. Piccoli is een grafische weergave van de elektrische weerstanden van het lichaam:
Resistentie R en reactantie Xc. Deze biedt de mogelijkheid een patiënt gelijktijdig met betrekking tot het totale lichaamswater (TBW - respectievelijk
R - en de lichaamscelmassa - respectievelijk Xc - te onderzoeken. Terwijl de kwaliteit en kwantiteit van de lichaamscelmassa een indicator zijn voor
de individuele gezondheidprognose, kunnen sterke veranderingen van het vloeistofvolume duiden op een dehydratie of hyperhydratie. Hiervoor
wordt de individuele meetwaarde vergeleken met referentiewaarden in vorm van ellipsen. Het groen weergegeven bereik kenmerkt bijvoorbeeld het
waardenbereik waarin zich 50% van alle meetwaarden van het referentiecollectief bevinden. De referentie- ellipsen zijn geslachts-, leeftijds- en
BMI-specifiek.

Gezondheidsrisico

01
De fasehoek is een directe meetparameter van de bio-elektrische impedantie-analyse en beschikt over prognostische relevantie bij chronisch en
acuut zieke personen. De interpretatie van de fasehoek is afhankelijk van etnische afkomst, BMI, leeftijd en geslacht van de patiënt. De fasehoek
daalt bij weinig celmassa en/of te veel water in het lichaam (spierafbraak of overwatering van de extracellulaire ruimte als gevolg van een storing van
de waterhuishouding). De fasehoek stijgt bij een stofwisselinggezonde gewichtsreductie wanneer de celmassa behouden blijft en water wordt
uitgewassen.

02
De hydratie geeft de verhouding van extracellulair water ECW tot intracellulair water ICW aan en dient als indicator voor de waterverdeling in het
lichaam. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen vloeistofverplaatsingen van intracellulaire ruimte naar intracellulaire ruimte (celkrimping) en
omgekeerd (celopzwelling). Deze veranderingen van de lichaamssamenstelling treden meestal voor de toe- of afname van het lichaamsgewicht en
de vetvrije massa FFM op omdat bijvoorbeeld de toename van de ECW de gelijktijdige verliezen van ICW kan verbergen zodat FFM en gewicht eerst
onveranderd blijven.
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03
De bio-elektrische vectoranalyse impedantie BIVA naar prof. A. Piccoli is een grafische weergave van de elektrische weerstanden van het lichaam:
Resistentie R en reactantie Xc. Deze biedt de mogelijkheid een patiënt gelijktijdig met betrekking tot het totale lichaamswater (TBW - respectievelijk
R - en de lichaamscelmassa - respectievelijk Xc - te onderzoeken. Terwijl de kwaliteit en kwantiteit van de lichaamscelmassa een indicator zijn voor
de individuele gezondheidprognose, kunnen sterke veranderingen van het vloeistofvolume duiden op een dehydratie of hyperhydratie. Hiervoor
wordt de individuele meetwaarde vergeleken met referentiewaarden in vorm van ellipsen. Het groen weergegeven bereik kenmerkt bijvoorbeeld het
waardenbereik waarin zich 50% van alle meetwaarden van het referentiecollectief bevinden. De referentie- ellipsen zijn geslachts-, leeftijds- en
BMI-specifiek.

04
De bepaling van de vetmassa-index FMI en de vetvrije massa-index FFMI vindt analoog aan de Body-Mass-Index BMI plaats. Dat wil zeggen dat de
parameters FM en FFM relatief tot het kwadraat van de lichaamsgrootte worden beschouwd. De toename van de BMI kan zowel door een
verhoging van de FFM als van de FM of door een combinatie van beide worden veroorzaakt. Daarom kunnen veranderingen van de BMI met behulp
van de BCC gedifferentieerder worden bekeken. De vergelijking van beide indices met een referentiepopulatie maakt bovendien de evaluatie van
de energiereserves mogelijk, resp. FFM en de spierstatus, resp. FFMI, en zodoende een beoordeling van de voedings- en fitnesstoestand.
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Ruwe impedantiegegevens
01

02

Z(Ω)

φ(°)

R(Ω)

Xc(Ω)

5.0 kHz

477.8

2.4

477.3

19.9

10.0 kHz

467.7

3.4

466.9

27.8

20.0 kHz

452.3

4.4

450.9

34.5

50.0 kHz

428.0

5.0

426.4

37.0

Ontwikkeling/groei

01
Het lichaamsgewicht behoort naast de lichaamsgrootte tot de fysiologische basisparameters van de mens. Bij de meting van het gewicht moet er
rekening mee worden gehouden dat het gewicht door voedselopname en spijsvertering aan lichte schommelingen onderhevig is. Voor kinderen zijn
er percentielcurven afhankelijk van leeftijd en geslacht. Percentielen zijn procentgegevens. Wanneer het gewicht van een kind in percentiel wordt
uitgedrukt, wordt dit met betrekking tot het gewicht van leeftijdsgenoten aangegeven. Een gewichtswaarde op de 50e percentiel betekent dat 50%
van de kinderen op dezelfde leeftijd en met hetzelfde geslacht lichter zijn dan het desbetreffende kind. De SDS (Engels: "standard deviation score")
is een andere weergavevorm van de percentielen. Het is de maat voor de afwijking van het gewicht van het desbetreffende kind van de gemiddelde
waarde van leeftijdsgenoten.
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02
Het lichaamsgewicht hoort naast de lichaamsgrootte tot de fysiologische basisparameters van de mens. De ’s morgens gemeten lichaamsgrootte
kan daarbij enkele millimeter groter zijn dan de ’s avonds gemeten lichaamsgrootte. Voor kinderen zijn er percentielcurven afhankelijk van leeftijd en
geslacht. Percentielen zijn procentgegevens. Wanneer de grootte van een kind in percentiel wordt uitgedrukt, wordt deze met betrekking tot de
lichaamsgrootte van leeftijdsgenoten aangegeven. Een grootte op de 50e percentiel betekent dat 50% van de kinderen op dezelfde leeftijd en met
hetzelfde geslacht kleiner zijn dan het debetreffende kind. De SDS (Engels: "standard deviation score") is een andere weergavevorm van de
percentielen. Het is de maat voor de afwijking van de grootte van het desbetreffende kind van de gemiddelde waarde van leeftijdsgenoten.

03
Omdat grotere mensen op grond van hun lichaamslengte meer mogen wegen dan kleinere mensen zonder dat dit een nadeel voor de gezondheid
betekent, is het zinvol om het lichaamsgewicht voor de lichaamslengte te normaliseren. De BMI (Engels:. Body Mass Index) is een dergelijke aan de
lengte aangepaste gewichtsindex. Deze dient als maat voor de interpretatie van de gezondheids- en voedingstoestand en wordt gedefinieerd als:
lichaamsgewicht in kg / (lichaamsgrootte in m)2. Volwassenen met een BMI boven 30 kg/m 2 gelden gvolgens de definitie van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als obees (zwaarlijvig). Volwasenen met een BMI tussen 25 en 29,9 kg/m2 hebben overgewicht, terwijl een
BMI tussen 18,5 en 24,9 normaal gewicht en een BMI onder 18,5 kg/m2 ondergewicht aangeeft. Voor kinderen zijn er percentielcurven afhankelijk
van leeftijd en geslacht. Percentielen zijn procentgegevens. Wanneer de BMI van een kind in percentiel wordt uitgedrukt, wordt deze met betrekking
tot de BMI van leeftijdsgenoten aangegeven. Een gewichtswaarde op de 50e percentiel betekent dat 50% van de kinderen op dezelfde leeftijd en
met hetzelfde geslacht een lagere BMI hebben dan het desbetreffende kind. De SDS (Engels: "standard deviation score") is een andere
weergavevorm van de percentielen. Het is de maat voor de afwijking van het gewicht van het desbetreffende kind van de gemiddelde waarde van
leeftijdsgenoten.
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Energie

01
De registratie van de vetmassa FM maakt een gedifferentieerde beoordeling van gewichtsveranderingen mogelijk. De FM is bovendien de
belangrijkste parameter van de energiebalans en maakt de bepaling van de energiereserves in het lichaam mogelijk. Zo dient dit bijvoorbeeld als
basis voor een voedingsadvies.

02
De hoofdenergieopslag van het lichaam is de vetmassa FM met een energie-equivalent van 39,3 MJ/kg. De vetvrije massa (FFM) van het lichaam
heeft daarentegen slechts een energie-equivalent van 4,3 MJ/kg. Zo kan men op deze wijze uit de parameters FM en FFM de in het lichaam
opgeslagen energie bepalen. Dit is vooral in het kader van een voedingsadvies of een ziekenhuisverblijf van groot belang.

03
Het energieverbruik in rust is de energiehoeveelheid die het lichaam nodig heeft om een dag de vitale functies te behouden en wel bij volledige rust. Het
percentage van het energieverbruik in rust van het totale dagelijkse energieverbruik bedraagt gemiddeld 60% tot 70% en bepaalt daarmee in belangrijke
mate de calorieënbehoefte van het lichaam. Het energieverbruik in rust kan aanhand van gewicht, grootte, leeftijd en geslacht worden berekend.

04
Het totale energieverbruik houdt naast het energieverbruik in rust ook rekening met de fysieke activiteit van een mens. Dit berekent dus de totale
energiehoeveelheid die een mens per dag verbruikt. Hiervoor hert het energieverbruik in rust gewoon vermenigvuldigd met het activiteitsniveau (PAL,
Engels: Physical Activity Level).

Functie/Revalidatie

01
De vetvrije massa FFM komt overeen met de metabool actieve massa en is een maat voor de stofwisselingsactiviteit van het lichaam.. Het verlies
van de FFM is vanuit de visie van de medische voedingsleer zowel bij ernstig zieken als ook bij mensen met overgewicht bijvoorbeeld in eht kader
van een dieet een indicator voor de verslechtering van de individuele gezondheidsprognose.
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02
De registratie van de vetmassa FM maakt een gedifferentieerde beoordeling van gewichtsveranderingen mogelijk. De FM is bovendien de
belangrijkste parameter van de energiebalans en maakt de bepaling van de energiereserves in het lichaam mogelijk. Zo dient dit bijvoorbeeld als
basis voor een voedingsadvies.

03
De bepaling van de vetmassa-index FMI en de vetvrije massa-index FFMI vindt analoog aan de Body-Mass-Index BMI plaats. Dat wil zeggen dat de
parameters FM en FFM relatief tot het kwadraat van de lichaamsgrootte worden beschouwd. De toename van de BMI kan zowel door een
verhoging van de FFM als van de FM of door een combinatie van beide worden veroorzaakt. Daarom kunnen veranderingen van de BMI met behulp
van de BCC gedifferentieerder worden bekeken. De vergelijking van beide indices met een referentiepopulatie maakt bovendien de evaluatie van
de energiereserves mogelijk, resp. FFM en de spierstatus, resp. FFMI, en zodoende een beoordeling van de voedings- en fitnesstoestand.
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04
De spiermassa van het skelet
SMM vormt het grootste
percentage van de vetvrije massa
FFM. Dit is van centraal belang
wanneer men fysiologische en
metabole processen beter wil
begrijpen.
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Bijlage 5

Resultatenformulieren vrouwen en mannen

Resultatenformulier vrouwen
Naam:_________________________________________________________ Datum:___________
Lengte: ______

cm

Body Mass Index (BMI):

Gewicht: ______ kg

2
________kg/m

BMI
Kleiner dan 18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
Groter dan 30

Te laag lichaamsgewicht
Normaal lichaamsgewicht
Overgewicht
Zwaarlijvig/obesitas

Vetmassa: _______ kg
Vet percentage: _______ %
Leeftijd
20 – 39
40 – 59

Te laag
0 – 21%
0 – 23%

Goed
21 – 33%
23 – 34%

Te hoog
33 – 39%
34 – 40%

Middelomtrek: _______ cm

Middelomtrek
Kleiner dan 80
cm
tussen 80 en 88
cm
88 cm of meer

Gezondheidsrisico
Geen

Advies
Blijf op gewicht

Gevarenzone

Blijf op gewicht

Verhoogd

Probeer af te vallen. Zoek evt. hulp
van diëtist of via de huisarts

Vet vrije lichaamsgewicht: _______ kg
Waarvan _______ kg
Spiermassa van de skeletspieren





Rechterbeen: _______ kg
Linkerbeen: _______ kg
Rechterarm: _______ kg
Linkerarm: _______ kg

Ruststofwisseling: Uitslag Fitmate
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Leefstijl
Hele dag zitten
Zittend werk met weinig lichaamsbeweging in vrije tijd
Zittend werk met lichaamsbeweging in vrije tijd
Staand werk
Aanzienlijke inspanning op werk en in vrije tijd

70% van de kilocalorieën die je eet
worden verbruikt in je
ruststofwisseling.
De overige kilocalorieën verbruik je
met je dagelijkse activiteiten.
Bijvoorbeeld wandelen, traplopen,
sporten, huishouden, werk etc.

PAL-waarde
1,2
1,4 – 1,5
1,6 – 1,7
1,8 – 1,9
2,0 – 2,4

Berekening energiebehoefte:
Ruststofwisseling x PAL-waarde
=__________________________________________________kcal per dag

Resultatenformulier mannen
Naam: ________________________________________________________

Datum:_____________________

Lengte: _______ cm Gewicht: _______ kg

Body Mass Index (BMI):

_______

BMI
Kleiner dan 18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
Groter dan 30

kg/m2

Te laag lichaamsgewicht
Normaal lichaamsgewicht
Overgewicht
Zwaarlijvig/obesitas

Vetmassa: _______ kg
Vet percentage: _______ %

Leeftijd
20 – 39
40 – 59

Te laag
0 – 8%
0 – 11%

Goed
8 – 20%
11 – 22%

Te hoog
20 – 25%
22 – 28%

Middelomtrek: _______cm

Middelomtrek
Kleiner dan 94 cm

Gezondheidsrisico Advies
Geen
Blijf op gewicht

Tussen 94 en 102
cm

Gevarenzone

Blijf op gewicht

102 cm of meer

Verhoogd

Probeer af te vallen. Zoek evt. hulp van
diëtist of via de huisarts

Vet vrije lichaamsgewicht: _______ kg
Waarvan _______ kg
Spiermassa van de skeletspieren





Rechterbeen: _______ kg
Linkerbeen: _______ kg
Rechterarm: _______ kg
Linkerarm: _______ kg

Ruststofwisseling: Uitslag Fitmate
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Leefstijl
Hele dag zitten
Zittend werk met weinig lichaamsbeweging in vrije tijd
Zittend werk met lichaamsbeweging in vrije tijd
Staand werk
Aanzienlijke inspanning op werk en in vrije tijd

70% van de kilocalorieën die je eet
worden verbruikt in je
ruststofwisseling.
De overige kilocalorieën verbruik je
met je dagelijkse activiteiten.
Bijvoorbeeld wandelen, traplopen,
sporten, huishouden, werk etc.
PAL-waarde
1,2
1,4 – 1,5
1,6 – 1,7
1,8 – 1,9
2,0 – 2,4

Berekening energiebehoefte:
Ruststofwisseling x PAL-waarde =________________________________________kcal per dag

Bijlage 6

Matrix codes en geïnterviewde personen

Codes

HRM1 HRM2 Shelly NIELS HRM3 HRM4 Eibert HRM5 HRM6 HRM7 HRM8 HRM9 Damira Maarten Martijn Margret totaal

alledaags taalgebruik

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

9

begrijpelijk voor anderen

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

13

behoefte (voedings)advies

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

3

belangrijk instructies

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

belangrijk resultaten

2

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

14

belangrijk technisch

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

belangrijk weet gebeurt

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

7

BOD POD formulier

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

8

BOD POD lay out

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

3

BOD POD onbegrijpelijk termen

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

4

BOD POD uitslagf. specifieket

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

BOD POD vanuit interesse

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

BOD POD vanuit specificiteit

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Combinatie medisch alledaags

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

7

duidelijk door omcirkeling

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

duidelijk kleurgebruik

0

0

0

1

1

2

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

7

duidelijk overzicht

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

9

duidelijke instructies
duidelijke uitleg betekenis
resultaten

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

engels vergt verdieping

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

5

geen gezondheidsdoelen

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

geen moeilijke woorden

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

geen onduidelijkheden

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

12

geen tijd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

HRM1 HRM2 Shelly NIELS HRM3 HRM4 Eibert HRM5 HRM6 HRM7 HRM8 HRM9 Damira Maarten Martijn Margret totaal
Geen veranderingen
geen veranderingen voor
gewicht

1

1
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