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Gebruiken onze patiënten 
het internet

• Kanker patiënten zijn ouder
• Vertrouwen op de informatie van de 

professionals
• Weten niet waar ze moeten zoeken

• Familie is jonger
• Even googlen





Bankieren





I-Pad 2010 nieuw



Groei mobiel internet



Sergey Brin en Larry Page

in hun garage

Google 1998-2012



Internetgebruik in USA



Internetgebruik in Nederland

11,2 miljoen surfers



Internetgebruik in Nederland



Internetgebruik in Nederland



Wat is er te vinden

• Ziekte en behandelingsinformatie
• Zeldzame ziektes
• Gevolgen en bijwerkingen
• (Inter)nationale richtlijnen
• Behandelingsprotocollen
• Symptoom management
• Forums
• Overlevers
• Communities

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8IdXcD4X7bQ



Om mee te beginnen

• Vertrouw informatie niet

• Online informatie eerst goed analyseren

• Makkelijk informatie online te zetten, 
ziet er soms prachtig uit

• Onzin en bruikbare informatie gaan samen



Beoordeling 
online bronnen

Stap 1:
• URL: gov, us, nl, org, eu, net, etc
• Is er een prive naam in het adres
• ~ betekent meestal prive site

Kuppersmith,J. Baker, J. (2011) Evaluating web pages:techniques to apply & questions to 
ask 2011, www.lib.berkeley.edu/Teachinglib/guides/internet/evaluate.html



Beoordelen 
Online bronnen

Stap 2:
• Doel van de site
• Agenda of sponsoring

• Let op: “Vanuit mijn ervaring”, “Experts bevelen 
aan”, “Data suggereert”, “Resultaten laten zien”

• Waar is het bewijs!!!



Beoordelen 
Online bronnen

Stap 3:
• Is er een keurmerk  HON/QMIC

– Zegelgezond.nl

• Site van bekende organisatie

• Lijst personen die bijdrage hebben geleverd 
makkelijke te vinden

Kuppersmith,J. Baker, J. (2011) Evaluating web pages:techniques to apply & 
questions to ask 2011, 

www.lib.berkeley.edu/Teachinglib/guides/internet/evaluate.html



• http://www.medicinfo.nl/
• http://www.natuurlijkebehandelingkanker.nl/
• http://www.kwfkankerbestrijding.nl/Pages/Home.

aspx

Beoordelen 
Online bronnen



Beoordelen 
Online bronnen

Stap 4:
• Up to date referenties tijdschriften
• Datum van de update
• Duidelijkheid wie er heeft betaald voor website
• Duidelijk onderscheid tussen informatie en
reclame

University of IOWA (2009) Evaluating a website. Navigating the potholes on the information superhighway
www.uiowa.ed/~writingc/writers/handouts/EvaluatingWebsites.shtml



Beoordelen alertheid(1)

• Geen datum op de website
• Oude informatie
• Slechte spelling

• Geen onderscheid kunnen maken 
tussen informatie en advertentie



Beoordelen alertheid (2)

• Generalisaties

• Patiënten verhalen
• Geen referenties RCT
• Geen kritische noten en/of (bij)werkingen
• Verkoop één specifiek product



Valkuilen

• Een mooie website zegt niets over de inhoud
• Veel promotionele website’s zien er gelikt uit
• Pharmacie website    http://www.chemotherapie.nl/

• Forums
– Wie is de monitor
– Wie kan er iets toevoegen/verwijderen
– Hoe lang blijft informatie zichtbaar
– Wie kan de informatie lezen



Website’s

• Tumor specifieke website
• Voor klinische trials
• Bedrijven
• NL en USA grote organisaties ASCO, NICC 

ONS, EONS, 
• Patiënten websites en voor werkers toevoegen



Website’s

• NFK.nl
• Kwf.nl
• Oncoline.nl, Pallialine.nl
• ASCO.org, 
• NCCN.org
• NCI.NIH.org
• Pubmed, Uptodate
• Cancerquest.org (vertalingen)



Website’s

• Ons.org PEP
• EONS Cancernurse.eu PEP
• Ziekenhuizen MSKCC.org

• Carcinoid.org en carcinoid.com



Website’s

Voor patiënten:
• Gratis informatie en discussie
• 24/7 beschikbaar
• Grote kleine letters
• Vreemde tumorsoorten
• Te veel informatie
• Angst



Social media
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Social media



Social Media

• 4.9 (2011)- 7.3 (2012)
miljoen NL gebruikers

• 2.2 (2011) - 4.3 (2012) 
miljoen dagelijks gebruik

Trouw 12-5-2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8IdXcD4X7bQ



Wat zet ik online?

• Social media en reklame

• Patiënten en vrienden

• Groepen

• Zet niets on-line wat niet op je 
buro in een lijstje kan staan



Conclusie

• Veel informatie beschikbaar 

• Leer jezelf aan kritisch te kijken
• Leer de patiënt hoe hij/zij kritisch kan 

kijken en gebruik kan maken van online 
diensten

• Vind de schat op het internet maar wordt 
niet bij de neus wordt genomen!
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