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Opzet workshop
Deel I: Wat we weten over goede risicocommunicatie?
• Wat zijn (gezondheids)risico’s?
• Wat is risico-communicatie?
• Wat roept risico informatie op bij mensen, hoe gaan ze om met informatie over
gezondheidsrisico’s?
• Hoe kun je een risicoboodschap goed overbrengen (verbaal, getal en/of plaatje?)

Deel II: Zelf aan de slag; wat is een goede manier is om risico-informatie te
geven?
• Analyses tekst in drie/viertallen
• Terugkoppeling en discussie
• Do & Don’ts

Risico is geen éénduidig concept

Wat bedoelen wetenschappers met risico?
Risico = kans X effect =>
Risico van…. Blootstelling aan schadelijke
stof/agens/ proces

Kans op bepaalde gezondheidsschade
voor bepaalde individuen/groepen
O. b.v. beschikbare kennis over alle aspecten
Maar: kennis is beperkt (afhankelijk van keuze, methoden en data)

Wat is risico-communicatie?
= Een proces van interactie en uitwisseling van informatie en meningen tussen
individuen, groepen en instituten, waarin percepties van informatieontvangers zijn
verwerkt en gerespecteerd worden om mensen de risico’s waaraan ze blootgesteld
worden helpen te begrijpen, beter geïnformeerde beslissingen ten aanzien van
bedreigingen voor gezondheid en veiligheid, en hen aan te moedigen te participeren in
het verminderen of voorkomen van risico’s.
Fischoff et al, 2011 Communicating risk and benefits; an evidence-based users’s guide
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Verschillen in perspectief; tussen experts

Risico perceptie; experts vs. publiek

http://www.susannahertrich.com

Risico perceptie

Bedreigingen van buitenaf
onvrijwillig
niet controleerbaar

Vrijwillig
controleerbaar

Riskant gedrag

Starr, C. Social Benefits versus Technological Risks. Science, 1969

Psychometrische aspecten risico
• Centrale dimensies:
• Angstaanjagendheid:
•
•

Oncontroleerbaar, onvrijwillig en door anderen gecreëerd
Meer mensen die blootgesteld kunnen worden (catastrofisch potentieel)

• Onbekendheid:
•
•

Onzichtbaar, nieuw
Onvoorspelbaar en onzeker

• Wisselwerking met:

• Affect
• Afweging voor- en nadelen

Slovic, 1990; Finucane 2000

Voordelen
Nadelen

Laag
Hoogrisico
risico

Hoe mensen denken en beslissen
Effect van frame (verlies weegt zwaarder dan winst)
Voorstelbaarheid en beschikbaarheid in geheugen
Ankers
Binair denken (o.a. over veilige dosis)
Onrealistisch optimisme/ illusie van controle

Kahneman & Tvesrky Choices, values and frames. Am Psychol 1983;
Neil, Malmfors & Slovic: Intuitive toxicology: Expert and Lay Judgments of Chemical Risks.
Toxicologic Pathology 1994
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PUBLIEK

Mexicaanse griep

EXPERTS

Representatie van risico –mentaal model
Persoonlijke
relevantie

Gevolgen

Oorzaken
Tijdspad

Grootte van
het risico
Mate van
controle

Mentaal model risico niet-experts (tov experts)
• Vaak meer gericht op mogelijkheid en
ernst van uitkomst dan op kans
• Meer kwalitatief/ affectief/intuïtief dan kwantitatief
• Minder uitgebreid en coherent
• “Vertrouwde” risico’s lager ingeschat
• Risico’s van niet –natuurlijke factoren hoger ingeschat
• Doorgaans weinig inzicht in relatie tussen
risico en de mogelijkheden om risico te reduceren
• Typische opvattingen en misvattingen

Betekenis voor risicocommunicatie
• Informatie over risico wordt meestal bepaald
door of (samen met) inhoudsdeskundigen
• Risico-informatie sluit vooral aan bij hoe en wat
deskundigen denken
• Hoe risico-informatie aankomt wordt bepaald
door risicoperceptie van publiek (= voor wie
boodschap bestemd is) denkt
• Risico-informatie sluit niet aan bij hoe en wat
publiek denkt

Aanbevelingen
• Goede risicocommunicatie kun je niet ontwikkelen zonder kennis en
begrip van informatiebehoeften van doelgroep
• Publiek heeft vaak andere informatie nodig dan je denkt
• Beperk informatie (‘less is more’)
• Geef relevante informatie over wat mensen willen en moeten weten
om beslissingen te nemen
• Leg aanbevelingen uit.
• Maak risico’s voorstelbaar
• Gebruik voorstelbare risicoanalogieën:
•

Risico = munt, dobbelsteen, roulette

•

Verhoogd risico= tijdbom, kalk aanslag wasmachine, weeralarm

•

Fout positief resultaat = afgaan van auto alarm

•

Zeer klein risico door inademing stof = roken van sigaretten

• Geef zoveel mogelijk kwantitatieve risico-informatie
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Identificatie informatiebehoeften
• Vraag experts wat mensen zouden moeten weten over risico
• Vraag leden doelgroepen hoe ze denken over het risico en wat belangrijke
vragen en zorgen zijn (interviews of focusgroepen)
• (Kwantificeer en) prioriteer informatiebehoeften met expert/publiekspanel
(bijvoorbeeld met survey)
• Ontwikkel en toets informatie met leden doelgroepen (interviews,
experiment)

Grootte van het risico:
•

In woorden
•
•

•

•

Kleine/grote kans
(niet) Verhoogd risico

Met getallen:
•

Kansen en odds (0.0X, X : 1)

•

In frequenties of proporties (x van de 1000, 1 in X)

•

In percentages (%)

Met plaatjes (visuele weergave getallen)

In woorden
“De kans dat u kanker krijgt door het inademen van asbest
vezels is zeer klein”
Pluspunten:
 Op het eerste gezicht helder en eenvoudig
 Gemakkelijk te gebruiken, gewone spreektaal
 Als er niet genoeg empirisch bewijs is
 Geeft extra betekenis (geruststellend of alarmerend) en
richting aan keuze
Maar wat betekent “een kleine kans”?

Interpretatie verbale termen door artsen
Lage kans:
1- 35%

Timmermans DRM. Med Decis Making 1994

Hoe getallen begrepen worden
“Ik denk dat mijn kans 1 op de 400 is, ongeveer 25%”
“….1 op 900 vind ik best groot klinken. Er stond geloof ik ook een percentage
achter 0,11% procent... En dat vind ik dan weer erg klein.”
“ Nou, ik denk wel 1 op iets meer dan 1000. Maar dat weet ik dus niet meer. …
Maar dat is natuurlijk per persoon verschillend, en dat is altijd net zoals de kans
in de loterij. Hoeveel kans heb je dat je wint. Ik bedoel, ik zeg elke keer je zal het
maar net zijn, weet je wel.”
“ Je kan wel zeggen: het is 1 op de honderd. Maar wat als ik die ene bent? Een op
de honderd betekent niets voor mij. Het is eigenlijk altijd fifty-fifty.”
=> Kwantitatief format moeilijk te begrijpen
=> Een kans is abstract; uitkomst is concreet

Getallen
Plus punten
Minpunten:
• Exact, transparant en neutraal
• Moeilijk te begrijpen
• Vertrouwenwekkend,
• Abstract, moeilijk voor te stellen • Hebben de voorkeur van de meeste
mensen
Moeilijker te begrijpen

Makkelijker te begrijpen

• Gebroken getallen

• Hele getallen:

• Geen/vage referentiegroep

• Duidelijke referentiegroep:

• Meerdere kansen => verschillende
formats

• Meerdere kansen => zelfde format
en referentiegroep

Voorbeeld:

Voorbeeld:

2-3 op de 10 ontwikkelt klachten,
waarvan 20% langer klachten houdt

25 van de 100 kinderen t/m 18 jaar
ontwikkelt klachten, en 5 op de 100
houdt langer klachten

Visualisaties risico

Wat vinden jullie van deze grafiek?

Staafdiagram

Visualisatie van risico
Pluspunten:

 Risico informatie valt meer op (grafieken)
 Informatie is sneller te verwerken
 Kan vergelijkingen tussen risico’s makkelijker maken
 Kan informatie efficiënt samenvatten (bv relatie tussen bootstellingsduur of
leeftijd en risico)
Minpunten:
 Plaatjes met veel informatie zijn vaak erg ingewikkeld
 Niet duidelijk of plaatje beter worden begrepen dan (alleen) getallen (hangt
af van de numerieke, grafische vaardigheden)
 Niet duidelijk welk plaatje het beste werkt
 Plaatjes kunnen sturend werken (beïnvloeden beslissing)

Dus….
• Woorden zijn multi-interpretabel
• Maar gemakkelijk te gebruiken

• Getallen zijn abstract
• Maar precies, te verifiëren en wekken vertrouwen

• Plaatjes kunnen sturend zijn en effect op begrip is
onduidelijk
• Maar kunnen informatie efficiënt samenvatten en relevante
informatie opvallender maken

Geen verband gevonden tussen langdurige vermoeidheid en HPV-vaccin
• Het RIVM heeft geen verband gevonden tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) en langdurige vermoeidheidsklachten bij
meisjes. Resultaten van recent epidemiologisch onderzoek in Nederland komen, ondanks een beperkt aantal deelnemers, overeen met de
uitkomsten van eerder verschenen internationale onderzoeken.
• Meisjes krijgen het HPV-vaccin in het jaar dat zij 13 worden. In deze leeftijdscategorie komen langdurige vermoeidheidsklachten regelmatig
voor. Het RIVM onderzocht of deze langdurige vermoeidheidsklachten vaker voorkomen bij gevaccineerde meisjes dan bij meisjes die niet
zijn ingeënt. Dit blijkt niet het geval: langdurige vermoeidheid kwam vóór invoering van de HPV-vaccinatie even vaak voor als na invoering.
Ook bezochten meisjes binnen een jaar na de HPV-vaccinatie niet vaker dan normaal een huisarts voor langdurige vermoeidheidsklachten.
Opzet van het onderzoek
• Voor het onderzoek werden bijna 70 duizend meisjes geselecteerd uit een groot huisartsenregistratiesysteem van het Erasmus MC, waarna
gekeken is naar het voorkomen van vermoeidheidsklachten. Uiteindelijk werden van 49 meisjes de gezondheidsgegevens gekoppeld aan
hun vaccinatiegegevens. Hoewel het RIVM op basis van alleen dit onderzoek de link tussen het HPV-vaccin en langdurige
vermoeidheidsklachten niet definitief kan uitsluiten, zijn de resultaten wél in lijn met de uitkomsten van eerdere internationale
onderzoeken. Het is op basis van al deze onderzoeken duidelijk dat chronische vermoeidheid geen bijwerking is van HPV-vaccinatie.
Meldingen bij Bijwerkingencentrum Lareb
• Het RIVM voerde het onderzoek uit naar aanleiding van meldingen van vermoeidheidsklachten die langer dan twee maanden duurde, na de
HPV-vaccinatie bij Bijwerkingencentrum Lareb. De meeste meldingen kwamen binnen na media-aandacht rondom het HPV-vaccin in 2012
en 2015. Op basis van uitgebreide analyse van deze meldingen kon een relatie tussen HPV-vaccinatie en deze langdurige
vermoeidheidsklachten niet worden uitgesloten maar ook niet worden aangetoond door Lareb.
Meer informatie
• De HPV-vaccinatie is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Per jaar krijgen zo'n 60.000 meisjes de vaccinatie toegediend. Meer
informatie over HPV en het vaccin tegen baarmoederhalskanker is te vinden op de website van het Rijksvaccinatieprogramma.

Opdracht: Tekst over onderzoek HPV-vaccin
Analyseer en verbeter risicocommunicatie
• Sluit de informatie aan bij de informatiebehoeften?
• Leef je in doelgroep (tienermeisjes, ouder van tieners) in; wat zou je willen
weten en waarom? Kun je dit terugvinden in de tekst?
• Welke informatie is relevant voor doelgroep (en welke niet?)

• Worden risico’s goed uitgelegd?
• Welke formats worden gebruikt? Wat vind je daarvan?
• Is de uitleg van de risico’s exact, simpel en concreet? Leg uit.
• Is het risico voorstelbaar? Leg uit.

• Hoe kan het anders?

Onderzoek: HPV-vaccin is veilig
• Onderzoek van het RIVM toont geen verband tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) en langdurige
vermoeidheidsklachten bij meisjes. Resultaten van recent epidemiologisch onderzoek in Nederland komen overeen met
de uitkomsten van eerder verschenen internationale onderzoeken.
• Voor het onderzoek werden bijna 70.000 meisjes geselecteerd uit een groot huisartsenregistratiesysteem van het Erasmus
MC. Uit gegevens bleek dat langdurige vermoeidheid vóór invoering van de HPV-vaccinatie even vaak voor kwam als na de
invoering. De diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom werd maar weinig gesteld door de huisarts, namelijk 0 tot 1
keer per jaar per 10.000 meisjes zowel vóór als na invoering van HPV-vaccinatie.
• In de studie gaven 49 meisjes die langer dan 6 maanden vermoeidheidsklachten hebben gehad toestemming om hun
gezondheidsgegevens te koppelen aan hun vaccinatiegegevens. Van hen waren 37 gevaccineerd. Binnen een jaar na de
HPV-vaccinatie bezochten zij niet vaker een huisarts met langdurige vermoeidheidsklachten dan vóór of langer dan een
jaar na de vaccinatie. De resultaten zijn in lijn met de uitkomsten van eerdere internationale onderzoeken.
• Het RIVM heeft op maandag 24 september een nieuwsbericht over dit onderzoek gepubliceerd. De onderzoeksresultaten
staan ook in een wetenschappelijke publicatie in het tijdschrift Vaccine.

