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Samenvatting
Door de grote toename van relevante onderzoeksgegevens kunnen we medische kansen en risico’s steeds beter inschatten en

toespitsen op de individuele patiënt. In dit artikel bespreken we waarom communicatie over dergelijke gepersonaliseerde informatie

zo ingewikkeld is, en hoe artsen deze het beste met hun patiënten kunnen bespreken.

Om samen met de patiënt een keuze te kunnen maken voor een bepaalde behandeling, is informatie op maat nodig over de

kansen en risico’s van de verschillende behandelopties. Hoe leg je patiënten begrijpelijk uit wat hun persoonlijke kansen en

risico’s zijn?

Een dokter bespreekt de mogelijke bijwerkingen van een nieuwe behandeling met haar patiënt, bij wie recent prostaatkanker is

ontdekt. Ze informeert hem dat patiënten zoals hij een risico van 70% hebben om incontinent te worden na een bepaalde

behandeling. Stel nu dat we deze patiënt na afloop van het consult vragen hoe groot volgens hém de kans is dat hij ook daadwerkelijk

incontinentieklachten krijgt na die behandeling.

Ogenschijnlijk een rare vraag: de dokter heeft het risico immers zelf expliciet gegeven tijdens het consult (70%) en dat risico is nog

gepersonaliseerd ook (‘voor patiënten zoals u’). Toch weten we uit onderzoek dat het niet zo eenvoudig is:1 een aantal mensen

taxeert het risico inderdaad op 70%, maar lang niet iedereen. Sommigen schatten het risico lager dan 70%, misschien omdat ze nooit

plasklachten hebben gehad of denken dat ze goede genen hebben. Anderen achten het risico juist hoger dan die 70%, omdat ze

geloven dat ze altijd alle mogelijke bijwerkingen krijgen. Ook zullen sommigen het risico op 50% houden, vanuit de gedachte dat ze

de bijwerking wel óf niet kunnen krijgen.

Het is ironisch: we zijn tegenwoordig steeds beter in staat om medische kansen en risico’s nauwkeurig te berekenen en tegelijkertijd

worden deze objectieve, persoonlijke cijfers regelmatig op een andere manier geïnterpreteerd door patiënten dan door hun

behandelaars bedoeld was. Hoe komt het dat communicatie over gepersonaliseerde gezondheidsrisico’s zo ingewikkeld is? En wat

kunnen we eraan doen om dat te verbeteren? Op die vragen proberen we in dit artikel een antwoord te formuleren.

Gepersonaliseerde gezondheidsrisico’s

Elke medische behandeling kent kansen en risico’s. Zo is er de kans (of waarschijnlijkheid) dat de patiënt na de behandeling van zijn

klachten af is en het risico op een bepaalde bijwerking van de behandeling, zoals incontinentie. Een risico is in dit scenario dus een

kans op een negatieve uitkomst. Bij het kiezen tussen verschillende behandelopties is het belangrijk dat kansen en risico’s van de

verschillende behandelingen goed afgewogen kunnen worden, door zowel arts als patiënt, om zo de gezamenlijke besluitvorming

over de behandeling in goede banen te leiden. Of het risico – bijvoorbeeld op incontinentie – nu wordt geschat op 69% of 71% maakt

in de meeste gevallen niet veel uit, maar wanneer het feitelijke risico (70%) en de subjectieve risicoschatting (bijvoorbeeld 50%)

aanzienlijk van elkaar verschillen, kan dat grote impact hebben op de besluitvorming. Het is dus belangrijk dat medische

professionals risico’s goed communiceren.

Om risico’s op bijwerkingen überhaupt te kunnen bespreken, moeten dokters eerst weten hoe groot de risico’s zijn. Hiervoor maken

ze gebruik van klinische predictiemodellen. Die kunnen het risico op bepaalde bijwerkingen van een nieuwe behandeling voorspellen,

maar bijvoorbeeld ook de kans op langetermijnoverleving na een kankerdiagnose. Zoals elke dokter weet, wegen dit soort modellen

voor hun voorspelling de gegevens van eerdere patiënten. Hoe meer gegevens, hoe nauwkeuriger en minder onzeker die voorspelling

zal zijn. Gelukkig beschikken we over steeds meer kwalitatief hoogstaande databases, zoals die van de Nederlandse

Kankerregistratie (NKR),2 waarin informatie wordt bijgehouden van alle kankerdiagnoses in Nederland. Daarnaast zijn er

tegenwoordig ook gekoppelde datasets die verder inzoomen op de kwaliteit van leven na behandeling, zodat bijvoorbeeld ook het

risico op bijwerkingen na behandeling kan worden voorspeld.3

Met meer gegevens wordt het ook mogelijk om gepersonaliseerde voorspellingen te doen. In plaats van te voorspellen wat het risico
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op overlijden is na een prostaatkankerdiagnose voor mannen in het algemeen op basis van alle eerdere prostaatkankerdiagnoses in

de NKR, kunnen we ook voorspellingen doen over gepersonaliseerde risico’s door ‘cijfers op maat’ te presenteren, door alleen te

kijken naar mannen met vergelijkbare kenmerken. Dit wordt helemaal relevant wanneer we naast overleving ook andere factoren

mee kunnen laten wegen.

Prostaatkanker is een interessant voorbeeld in dit verband. Er zijn verschillende behandelopties, zoals bestraling,

prostaatverwijdering of actief volgen, die gepaard gaan met vergelijkbare overlevingscijfers.4 Maar ze kunnen behoorlijk verschillen

wat betreft het risico op mogelijke bijwerkingen, zoals incontinentie, erectiestoornissen of angst, en impact op de kwaliteit van

leven.5 In dit geval lijken gepersonaliseerde risico’s dus nuttiger dan risico’s die bepaald zijn voor de hele populatie. Het maakt

immers nogal wat uit of iemand de eerste diagnose krijgt rond, bijvoorbeeld, het 50e of het 80e levensjaar.

Deze observatie past in een algemener patroon: voor patiënten zijn gepersonaliseerde gezondheidsrisico’s relevanter dan generieke

risico’s die gelden voor de hele populatie. Bovendien zijn gepersonaliseerde gezondheidsrisico’s beter te gebruiken bij gezamenlijke

besluitvorming.6 Maar dit alles veronderstelt dat persoonlijke risico’s op een heldere manier gecommuniceerd kunnen worden. Juist

dat blijkt nog niet zo eenvoudig.

Communicatie over gepersonaliseerde gezondheidsrisico’s

Woorden versus getallen

Waarom is communicatie over gepersonaliseerde gezondheidsrisico’s zo ingewikkeld? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag

moeten we eerst kijken naar de manier waarop artsen en andere zorgverleners gepersonaliseerde risico’s en kansen presenteren aan

patiënten. In veruit de meeste gevallen rolt er een numerieke waarde, zoals een percentage (‘70%’), uit een predictiemodel. Maar

zo’n uitkomst kan op veel verschillende manieren aan de patiënt worden uitgelegd. Zo hebben artsen soms de neiging om risico’s uit

te drukken in woorden (‘voor u is het risico op incontinentie na een operatie zeer groot’).7 Een vergelijkbaar patroon kan

geobserveerd worden in keuzehulpen die patiënten helpen kiezen tussen verschillende behandelopties.8 Een probleem hierbij is dat

niet iedereen dergelijke in woorden uitgedrukte risico’s op dezelfde manier interpreteert, wat kan leiden tot onnauwkeurige

risicoschattingen.9 Bovendien weten we dat mensen gepersonaliseerde risico’s systematisch hoger inschatten wanneer ze alleen in

woorden worden gepresenteerd.1

Het lijkt daarom beter om simpelweg het percentage te communiceren, bij voorkeur samen met een aanduiding in woorden, zoals

meestal aanbevolen wordt. Maar ook dit kan tot problemen leiden. Niet alleen omdat objectieve percentages subjectief

geïnterpreteerd worden, maar ook omdat ze niet altijd even goed begrepen worden door patiënten. Dat komt onder meer doordat

de referentieklasse (op wie het percentage van toepassing is) vaak impliciet wordt gelaten: 70% van wát eigenlijk?10 Sommige

patiënten denken daardoor bijvoorbeeld dat zij 70% van de tijd incontinentieklachten zullen ervaren.

Daarnaast is het lastig voor patiënten om te bepalen hoe ‘goed’ of ‘slecht’ hun gepersonaliseerde risico’s zijn. Een arts ziet regelmatig

de uitkomsten van predictiemodellen en kan deze koppelen aan mogelijke ervaringen van patiënten. Maar patiënten worden alleen

met dit soort uitkomsten geconfronteerd in uitzonderlijke omstandigheden, na een diagnose die ook vaak cognitief belastend is. Het

is dan ook niet verwonderlijk dat ze moeite hebben om getalsmatige risico’s op waarde te schatten.11 Dit is extra relevant bij

gepersonaliseerde risico’s: een gepersonaliseerd risico van 70% is relatief ‘slecht’ als het risico voor de hele populatie 50% is, maar

relatief ‘goed’ als het voor de hele populatie 90% is. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar hoe dergelijke informatie het beste

gecommuniceerd kan worden, maar duidelijk is wel dat er 2 risico’s besproken moeten worden: zowel een gepersonaliseerd, op maat

gesneden risico als een algemeen, generiek risico, eventueel in combinatie met een evaluatieve aanduiding (‘beter dan gemiddeld’).

Onzekerheid van risicovoorspellingen

Hoewel het aanbieden van gepersonaliseerde risico’s volledig past bij de recente ontwikkelingen op het gebied van

precisiegeneeskunde,12 is het maar de vraag hoe precies  die risico’s zijn en of je daar als arts over moet communiceren.

Predictiemodellen zijn nooit perfect en bevatten altijd een vorm van epistemische onzekerheid. Ook dat maakt communicatie over

gepersonaliseerde gezondheidsrisico’s ingewikkeld. Vanuit een ethisch oogpunt lijkt het belangrijk om patiënten te informeren over

die onzekerheid, aangezien deze een belangrijke rol kan spelen in de gezamenlijke besluitvorming.13 Daar staat tegenover dat

patiënten overweldigd kunnen raken door nog meer abstracte, statistische informatie.14 Ook dit kan leiden tot ongewilde

psychologische effecten, waardoor de patiënt mogelijk bezorgder wordt of geneigd is het risico hoger in te schatten.15 Wat hierbij ook

moet worden meegewogen is dat patiënten met lage numerieke of gezondheidsvaardigheden moeite kunnen hebben met het

begrijpen en interpreteren van onbekende cijfers en de bijbehorende onzekerheidsmarges.16 Om al deze redenen zijn experts het er

niet over eens óf onzekerheid rond kansen en risico’s gecommuniceerd moet worden en zo ja, hóe.
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Kortom, communicatie over gepersonaliseerde gezondheidsrisico’s is niet eenvoudig, enerzijds omdat artsen dit soort informatie

niet altijd optimaal communiceren naar patiënten, maar ook omdat patiënten om diverse redenen moeite hebben om de informatie

goed te interpreteren. Wat zijn nu de beste manieren om gepersonaliseerde gezondheidsrisico’s te bespreken? En is het verstandig

om de communicatie zelf te personaliseren?

Aanbevelingen voor een betere communicatie

Noem referentieklasse en schets de context

Veel aanbevelingen voor het communiceren van ‘algemene’ risico’s en kansen gelden ook voor gepersonaliseerde varianten. Een

belangrijk voorbeeld is het gebruik van zogeheten ‘natuurlijke frequenties’ in plaats van percentages: ‘70 van de 100 mannen zoals u

worden incontinent na de behandeling’. Op deze manier wordt de referentieklasse (‘100 mannen zoals u’) expliciet gemaakt en dit

verkleint de kans dat mensen de uitkomst verkeerd interpreteren.10 Die referentieklasse is extra belangrijk in de context van

gepersonaliseerde risico’s, omdat die de personalisatie duidelijk maakt. Dit zorgt er mede voor dat patiënten gepersonaliseerde

risico’s als relevanter beschouwen dan generieke risico’s.1

Bij de bespreking van gepersonaliseerde risico’s is het verder belangrijk dat de interpretatie van de cijfers goed wordt toegelicht.

Contextuele informatie, zoals het delen van het algemene risico, kan patiënten helpen om te bepalen of hun situatie ‘beter’ of

‘slechter’ is dan gemiddeld.17,18 Een andere manier om gepersonaliseerde cijfers in perspectief te plaatsen is door de numerieke

risico’s te combineren met een aanduiding in woorden of door extra uitleg te geven over hoe het risico bepaald is, welke factoren

vooral hebben bijgedragen aan de risicoschatting en eventueel ook de mate van onzekerheid.11,19 Ook hierbij geldt dat patiënten met

lagere numerieke vaardigheden niet uit het oog moeten worden verloren en dat we niet moeten doorslaan in een goedbedoelde

poging om patiënten beter en specifieker te informeren.

Niet alleen informatie personaliseren, maar ook communicatie

Misschien is de belangrijkste observatie dat er niet één goede manier van communiceren is. Hoewel de meeste patiënten de

voorkeur geven aan gepersonaliseerde boven generieke informatie,20 ontvangen sommige mensen deze informatie misschien liever

in een combinatie van cijfers en woorden, terwijl anderen de voorkeur geven aan een visuele weergave, zoals ‘icon arrays’. Die laatste

zijn veelgebruikte visualisaties die met name geschikt zijn om gepersonaliseerde natuurlijke frequenties weer te geven: een icon

array geeft een populatie weer als 100 poppetjes, waarin een risico van bijvoorbeeld 35% wordt weergegeven door 35 poppetjes

een andere kleur te geven. Daarnaast zullen er ook patiënten zijn die niet of nauwelijks behoefte hebben aan informatie in de vorm

van een getal, al dan niet visueel gepresenteerd, maar liever in de vorm van een bijpassend, op gegevens gebaseerd verhaal van

patiënten over hun ervaringen met de ziekte, behandeling en gezondheid.21 Personalisatie van risico’s vraagt dus om personalisatie

van communicatie, zowel in consulten als in keuzehulpen. Veel onderzoeken hebben laten zien dat een gepersonaliseerde

presentatie van gezondheidsinformatie – in plaats van een ‘one size fits all’-aanpak – positieve effecten heeft, niet alleen op hoe

patiënten de informatie waarderen, maar ook op bijvoorbeeld begrip, attitude en gedragsverandering.22,23

Toepassing in de praktijk

Maar maakt deze focus op gepersonaliseerde presentatie van gepersonaliseerde risico’s het contact tussen arts en patiënt niet

onnodig ingewikkeld? Wij denken van niet. Tijdens een arts-patiëntgesprek kan de communicatie over gepersonaliseerde risico’s

eenvoudig worden verbeterd door de aanbevelingen toe te passen die we hierboven beschreven hebben: gebruik natuurlijke

frequenties, benoem de referentieklasse en plaats de numerieke risico’s in een context.

Daarnaast kunnen artsen en andere zorgverleners nog meer inzetten op de mogelijkheden die digitale communicatietechnologie

biedt, met name onlinekeuzehulpen. Zo is het inmiddels technisch mogelijk om gepersonaliseerde informatie over behandelopties,

met de bijbehorende kansen en risico’s, automatisch om te zetten naar een digitale presentatie op maat. Hierbij kan gebruikgemaakt

worden van automatische tekstgeneratie, een techniek uit de kunstmatige intelligentie die het mogelijk maakt om gegevens

automatisch te vertalen naar vloeiende en grammaticaal correcte zinnen.24 Bovendien kunnen deze technieken in de toekomst ook

ingezet worden om de communicatiestijl automatisch te personaliseren en af te stemmen op de gezondheidsvaardigheden en

informatiebehoeftes van de individuele patiënt, zodat elke patiënt de relevante informatie krijgt op de manier die voor hem of haar

het best is.25 Dergelijke gepersonaliseerde informatie biedt een nuttige aanvulling op het consult.

Tot slot

Het verdient aanbeveling dat de arts tijdens het consult expliciet probeert vast te stellen of de patiënt de gecommuniceerde kansen

en risico’s begrepen heeft, en zo niet, deze nog een keer op een andere manier uitlegt. Tegelijkertijd is het belangrijk om te
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benadrukken dat communicatie over gepersonaliseerde gezondheidsrisico’s slechts een onderdeel van het gesprek is, en zeker niet

de overhand moet krijgen.
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