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Summary
Health-related decisions often involve a variety of options. Public health 
professionals often inform the public about an option they recommend based 
on scientific evidence. However, this healthiest, recommended option might 
not be suitable for everyone due to their personal values, priorities with 
regards to health, previous experiences, opinions, and the norms of their social 
environment. Consequently, in these cases people may choose options that 
match their individual values and goals but are considered by public health 
professionals as, for example, ‘next to best’. Next to best health options are 
– from a public health and scientific point of view – less harmful or less healthy 
than the unrecommended health option, but not less harmful or less healthy 
compared to the recommended health option. Another option people may 
choose is the unrecommended option, which is considered as unhealthy by 
public health experts and science. 

In this thesis we explored two examples of decisions in which an increase in the 
next to best health decision (i.e. e-cigarette use and partially accepting childhood 
vaccinations) was observed. To expand our understanding of these next to best 
health decisions, the aim of this thesis was twofold. The two aims were related to 
improving our understanding of the next to best health decisions in the context 
of smoking behavior and childhood vaccination. First, this thesis aimed to explore 
which socio-cognitive factors, such as perceived susceptibility and severity, trust, 
anticipated regret, social support, and self-efficacy, are related to the decisions 
regarding smoking behavior and childhood vaccination. With this in mind, we 
conducted qualitative and quantitative studies to explore and determine socio-
cognitive factors related to the decisions regarding e-cigarette use among never-
users, smokers, dual users, and exclusive e-cigarette users, as well as decisions 
concerning childhood vaccination among parents who choose to accept, refuse 
or partially vaccinate their child. Second, this thesis investigated whether the 
decisions with regard to smoking behavior and childhood vaccinations adhered 
to the criteria of informed decision-making. To this end, we explored differences 
in knowledge, attitude, and deliberation, as well as decisional conflict of those 
who opted for the recommended, the unrecommended, and the next to best 
health options. It is important to investigate the criteria for informed decision-
making because supporting informed decision-making may reduce decisional 
conflict and support decision-making in general. 

Part I Exploring factors related to decision-making about smoking 
behavior

In the first part of the thesis, Chapters 2 – 5 focus on smoking behavior. 
Chapter 2 describes a narrative systematic review of perceptions and reasons 
for e-cigarette use. Results indicate that e-cigarette users perceive e-cigarettes 
as being less harmful than cigarettes. In addition, reasons for and benefits of 
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e-cigarette use reported by never-users were the novelty of the product and that 
it can aid concentration. Smokers mentioned that it mimics the smoking routine, 
whereas dual users reported benefits of avoiding smoking restrictions and the 
practicality of e-cigarettes. E-cigarette users reported benefits of increased 
athletic performance and that e-cigarettes can be used discretely. 

Chapter 3 presents results from a qualitative focus group study into factors that 
play a role in the decision regarding e-cigarette use. Socio-cognitive factors, such 
as knowledge, perceived risks of e-cigarettes compared to cigarettes, trust in 
information, attitudes, and social norms about e-cigarette use, and deliberation 
were reported to be of influence in decisions related to smoking behavior and 
e-cigarette use. 

Chapters 4 and 5 describe the results of a quantitative questionnaire into product 
characteristics of e-cigarettes and socio-cognitive factors related to the decision 
concerning smoking behavior. Results indicate that of all product characteristics 
investigated in chapter 4 (e.g. amendable nicotine levels or adjustable settings 
of e-cigarettes), e-liquid flavors were reported to be the most attractive aspect 
of e-cigarettes by all user groups. For example, menthol/mint and sweet e-liquid 
flavors were preferred by never-users, tobacco and menthol/mint e-liquid flavors 
were preferred by smokers and dual users, and sweet and fruit flavors were 
preferred by e-cigarette users compared to other flavor categories. In addition, 
dual users – dual use of tobacco cigarettes and e-cigarettes – and exclusive 
e-cigarette users – exclusive use of e-cigarettes – are two distinct e-cigarette 
user groups. 

Chapter 5 presents our quantitative exploration of distinguishing features 
between these groups, and results indicate that seven features are important 
to distinguish a dual user from an exclusive e-cigarette user with 86% certainty: 
(1) compared to exclusive e-cigarette users, dual users felt more connected to 
other smokers; (2) the quantity of tobacco cigarettes smoked in the past was 
higher among exclusive e-cigarette users than the quantity smoked currently 
by dual users; (3) self-efficacy to quit vaping and smoking was lower among 
dual users; (4) e-cigarette users found the cigarette unattractive more often than 
dual users did; (5) e-cigarette users had more positive attitudes towards vaping 
than dual users; (6) dual users perceived more barriers to accessing e-cigarettes; 
and (7) dual users had a stronger intention to quit vaping than e-cigarette users 
(chapter 5). The findings from part I expand our knowledge of factors related to 
the decision about the next to best health decision: e-cigarette use. 

Part II Exploring factors related to decision-making about 
childhood vaccination

In part II, chapters 6 – 7 focus on childhood vaccination. Chapter 6 presents 
results from a qualitative focus group study into factors that play a role in the 
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decision regarding childhood vaccination. Results indicate that several socio-
cognitive factors play a role in the decision to either accept, refuse, or partially 
accept childhood vaccinations, such as knowledge, perceived susceptibility and 
severity, trust in information, attitudes, anticipated regret, social norms, and 
deliberation.
Chapter 6 shows that partial acceptors perceived fewer risks of vaccine-
preventable diseases (VPDs), more risks of side-effects of vaccines, less social 
support from their environment, and less trust in child welfare centers (CWCs) and 
information provided by the CWCs than acceptors. Partial acceptors reported 
having made a deliberate decision, and described this process of deliberation as 
elaborate, time-consuming, and difficult. Acceptors and refusers indicated that 
they had not given much thought to partially accepting childhood vaccination, 
(chapters 6 and 7). 

Chapter 7 presents the results of a quantitative survey investigating factors 
related to the decision concerning childhood vaccination. Results demonstrate 
that acceptors perceived the susceptibility of side-effects of vaccines as lower 
compared to the susceptibility of VPDs if (some) vaccines are refused. Refusers 
and partial acceptors perceived the susceptibility of side-effects of vaccines to be 
higher compared to that of the VPDs. While anticipated regret towards negative 
consequences of VPDs was high among acceptors when considering refusing 
childhood vaccinations, anticipated regret among refusers and partial acceptors 
with regard to potential side-effects for the child was high when considering 
accepting vaccines. All parents reported a social norm favoring accepting 
childhood vaccinations. Trust in the National Immunization Program (NIP) was 
high among acceptors but moderate among refusers and partial acceptors. 
Partial acceptors experienced more barriers with regard to vaccination than 
refusers and acceptors. With regard to decisional conflict, on the decisional 
conflict scale, acceptors scored highest on uninformed, refusers scored highest 
on unsupported, and partial acceptors scored highest on uncertainty. The 
findings of part II expand our knowledge of factors related to the decision about 
the next to best health decision: partially accepted childhood vaccinations. 

Part III Decision-making

In part III, chapter 8 presents the results of two quantitative surveys investigating 
smoking behavior and childhood vaccination. The aim of these studies was 
to investigate whether the decisions about smoking behavior and childhood 
vaccination adhered to criteria – knowledge, attitudes, and deliberation – of 
informed decision-making. The results indicate that overall, decisions about 
smoking behavior and childhood vaccination did not adhere to at least 
one of the criteria of informed decision-making. Those who opted for the 
recommended health option (i.e. never-users and acceptors) had relatively low 
levels of deliberation about their decision or the alternative health options. In 
addition, cognitive beliefs of smokers, e-cigarette users, refusers, and partial 
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acceptors did not correspond with scientific evidence. Those who chose the next 
to best health option reported levels of knowledge, attitudes, and deliberation 
in-between those who chose the recommended and unrecommended health 
option. Whereas vaccine refusers had deliberated their decision thoroughly, 
smokers were found to report low levels of deliberation and were negative 
with regard to their own behavior. Those who chose for the next to best health 
decision were not outspokenly negative towards the recommended health 
option but e-cigarette users were outspokenly negative towards smoking. 

In the general discussion in chapter 9, it is observed that further research is 
needed to investigate how to communicate about next to best health options, 
such as e-cigarette use and partially accepting childhood vaccination. Although 
not smoking or not using e-cigarettes and accepting childhood vaccinations can 
be considered as most beneficial for public health, e-cigarette use or partially 
accepting childhood vaccination has potential individual and public health 
benefits compared to smoking or refusing all vaccines. However, e-cigarette use 
and partially accepting childhood vaccinations are not beneficial for individual 
health or without risks. Consequently, these options are not recommended from 
a public health perspective. Based on our results, we would recommend further 
research to investigate the effects of communicating about the recommended 
health options (e.g. not smoking or not using e-cigarettes, and accepting 
childhood vaccinations), the unrecommended option (e.g. smoking or refusing 
childhood vaccinations), and the next to best health options (e.g. e-cigarette 
use and partially accepting childhood vaccination). Such research could test 
the effect, appreciation, and acceptability of providing information on all health 
options on decision-making and intention to accept the recommended option 
in comparison to standard information. With regard to communicating about 
best and other options, it is important to articulate clearly which particular goals 
public health experts want to achieve. They may consider it their goal to provide 
scientific information without providing advice or decisional support. Another 
goal may be to facilitate informed decision-making even though the consequence 
of this may be that more people will choose the unrecommended or next to best 
option rather than the recommended option, thereby increasing public health 
risks. Alternatively, public health experts may choose to take a more directive 
approach to get as many people as possible to choose the recommended 
health option to increase public health gain. With this aim, several motivational 
techniques can be applied to steer the public in the desired and recommended 
direction. Rigorous testing of possible decisional effects of providing information 
on all options will allow public health experts and policy makers to make an 
informed decision on possible adaptation of current communication efforts. 
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Samenvatting
Keuzes met betrekking tot gezondheid omvatten vaak verschillende opties. 
Vanuit het perspectief van volksgezondheid wordt het publiek geïnformeerd 
door experts over een optie die wordt aanbevolen op basis van wetenschappelijk 
bewijs. De gezondste, aanbevolen optie is mogelijk niet voor iedereen geschikt 
bijvoorbeeld vanwege persoonlijke waarden of prioriteiten met betrekking tot 
gezondheid. Ook kunnen eerdere ervaringen, meningen en de sociale omgeving 
een rol spelen. Daardoor kunnen mensen in deze gevallen opties kiezen die beter 
passen bij hun individuele waarden en doelen, maar die vanuit volksgezondheid 
worden beschouwd als een één na beste keuze. Één na beste keuzes zijn – vanuit 
het oogpunt van volksgezondheid en wetenschap – minder schadelijk of minder 
ongezond dan de niet-aanbevolen optie voor gezondheid, maar schadelijker 
of minder gezond vergeleken met de aanbevolen gezondheidsoptie. Een 
andere optie die mensen kunnen kiezen is de niet-aanbevolen optie, die door 
deskundigen op het gebied van de volksgezondheid en de wetenschap als 
ongezond wordt beschouwd.

In dit proefschrift heb ik twee voorbeelden onderzocht van gezondheid 
gerelateerde keuzes waarbij in de laatste jaren een toename van de één na 
beste keuze (dat wil zeggen het gebruik van e-sigaretten (ook wel dampen 
genoemd) en het gedeeltelijk accepteren van vaccinaties voor kinderen) werd 
waargenomen in Nederland. Om ons begrip over de één na beste keuzes te 
vergroten is dit proefschrift geschreven. Het doel beschreven in dit proefschrift 
is daarbij tweeledig. Ten eerste was het doel te onderzoeken welke sociaal-
cognitieve factoren verband houden met de keuze rondom rookgedrag en 
vaccineren van kinderen. Denk hierbij aan de perceptie met betrekking tot de 
kans en ernst van bijvoorbeeld infectieziekten, het vertrouwen in informatie over 
de e-sigaret, verwachte spijt over het weigeren van vaccinaties, sociale steun en 
zelfeffectiviteit. Met dit in gedachten hebben wij kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeken uitgevoerd om sociaal-cognitieve factoren te onderzoeken en te 
bepalen of deze factoren een rol spelen bij de keuzes over het gebruik van 
e-sigaretten bij niet-gebruikers, rokers, exclusieve e-sigaretgebruikers, en 
‘dual users’ (dit zijn gebruikers die zowel tabakssigaretten als e-sigaretten 
gebruiken) en exclusieve e-sigaretgebruikers. Een vergelijkbaar onderzoek heb 
ik uitgevoerd met betrekking tot keuzes over vaccinatie van kinderen onder 
ouders die het Rijksvaccinatieprogramma volgen, die alle vaccinaties weigeren 
of die gedeeltelijk vaccineren. Ten tweede onderzochten wij in dit proefschrift 
of de keuzes rondom rookgedrag en vaccinaties voor kinderen voldeden aan 
de criteria van geïnformeerde besluitvorming. Daartoe heb ik de verschillen in 
kennis, houding en deliberatie onderzocht, evenals twijfels onder ouders die het 
Rijksvaccinatieprogramma volgen, die alle vaccinaties weigeren of die gedeeltelijk 
vaccineren. Het is belangrijk om de criteria voor geïnformeerde besluitvorming 
te onderzoeken omdat het ondersteunen van geïnformeerde besluitvorming 
twijfels kan verminderen en de kwaliteit van besluitvorming kan verbeteren.
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Deel I Onderzoek naar factoren gerelateerd aan de keuze rondom 
rookgedrag

In het eerste deel van dit proefschrift gaan de hoofdstukken 2 – 5 in op rookgedrag. 
Hoofdstuk 2 beschrijft een systematische review van percepties ten opzichte van 
de e-sigaret en redenen voor het gebruik van e-sigaretten. De resultaten geven 
aan dat e-sigaretgebruikers de e-sigaret als minder schadelijk beschouwden 
dan sigaretten. Niet-gebruikers gaven aan dat ‘de nieuwigheid van het product’ 
en ‘de verwachting dat het de concentratie kan bevorderen’ voordelen zijn van 
het gebruik van e-sigaretten. Rokers gaven aan dat de e-sigaret de rookroutine 
nabootst, terwijl ‘dual users’ voordelen rapporteerden zoals het vermijden van 
rookbeperkingen en het gemak van e-sigaretten. E-sigaret gebruikers meldden 
voordelen van verbeterde atletische prestaties en dat e-sigaretten discreet 
kunnen worden gebruikt.

Hoofdstuk 3 presenteert resultaten van een kwalitatieve focusgroep studie 
naar factoren die een rol kunnen spelen bij de beslissing over het gebruik van 
e-sigaretten. De resultaten laten zien dat sociaal cognitieve factoren van invloed 
zijn bij keuzes rondom rookgedrag en het gebruik van e-sigaretten. Hierbij valt 
te denken aan kennis, de perceptie van de kans en ernst van e-sigaretten in 
vergelijking met sigaretten, vertrouwen in informatie over de e-sigaret, houding 
en sociale normen over het gebruik van e-sigaretten, en deliberatie.

Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven de resultaten van een kwantitatieve vragenlijst 
naar productkenmerken van e-sigaretten en sociaal cognitieve factoren 
gerelateerd aan de keuzes rondom rookgedrag. De resultaten geven aan dat 
van alle productkenmerken die in hoofdstuk 4 zijn onderzocht (bijvoorbeeld 
het kunnen aanpassen van nicotinegehalten of aanpasbare instellingen van 
e-sigaretten), de variatie aan smaken van e-vloeistoffen voor de e-sigaret door 
zowel niet-gebruikers als gebruikers als het meest aantrekkelijke aspect van 
e-sigaretten werd bevonden. Zo gaven niet-gebruikers de voorkeur aan menthol/
munt en zoete e-vloeistof smaken in vergelijking met andere smaakcategorieën. 
Rokers en ‘dual users’ gaven de voorkeur aan tabak en menthol/munt e-vloeistof 
smaken in vergelijking met andere smaakcategorieën. E-sigaretgebruikers 
gaven de voorkeur aan zoete smaken en fruitsmaken in vergelijking met andere 
smaakcategorieën. Bovendien laten de resultaten zien dat dual– en exclusieve 
e-sigaretgebruikers verschillende smaakvoorkeuren hadden met betrekking tot 
e-vloeistoffen terwijl beide gebruikersgroepen van e-sigaretten zijn.

Hoofdstuk 5 presenteert de kwantitatieve verkenning van onderscheidende 
kenmerken tussen de twee e-sigaretgebruikersgroepen. De resultaten geven 
aan dat zeven kenmerken belangrijk zijn om met 86% zekerheid een ‘dual user’ 
te onderscheiden van een exclusieve e-sigaretgebruiker: 
1) Vergeleken met exclusieve e-sigaretgebruikers, voelden ‘dual users’ zich 

meer verbonden met andere rokers; 
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2) De hoeveelheid tabak sigaretten die in het verleden werd gerookt is hoger 
onder exclusieve e-sigaretgebruikers dan de hoeveelheid die momenteel 
werd gerookt door ‘dual users’; 

3) De eigen-effectiviteit om te stoppen met ‘dampen’ en roken was lager bij 
‘dual users’; 

4) Exclusieve e-sigaretgebruikers vonden de sigaret vaker onaantrekkelijk dan 
‘dual users’; 

5) E-sigaretgebruikers hadden een positievere houding ten opzichte van 
‘dampen’ dan ‘dual users’; 

6) ‘Dual users’ zagen meer belemmeringen rondom de verkrijgbaarheid van 
e-sigaretten; 

7) ‘Dual users’ hadden een sterkere intentie om te stoppen met ‘dampen’ dan 
exclusieve e-sigaretgebruikers (hoofdstuk 5). 

De bevindingen van deel I vergroten de kennis over factoren die een mogelijke 
rol spelen bij de keuze rondom een één na beste keuze: het gebruik van de 
e-sigaret.

Deel II Onderzoek naar factoren gerelateerd aan de keuze rondom 
vaccinaties voor kinderen

In deel II gaan de hoofdstukken 6 – 7 in op de keuze van ouders rondom 
vaccinaties van kinderen. Hoofdstuk 6 presenteert resultaten van een kwalitatieve 
focusgroep studie naar factoren die een rol spelen bij de keuze rondom 
vaccinatie voor kinderen. De resultaten geven aan dat verschillende sociaal-
cognitieve factoren mogelijk een rol spelen bij de keuze om vaccinaties voor 
kinderen al dan niet te accepteren, te weigeren of gedeeltelijk te accepteren. 
Het gaat daarbij om de aspecten kennis, de perceptie van de kans en ernst van 
infectieziekten en bijwerkingen, vertrouwen in informatie, houding, verwachte 
spijt, sociale normen en deliberatie.

Hoofdstuk 6 laat zien dat ouders die hun kind gedeeltelijk vaccineren een 
lage perceptie hebben van de risico’s rondom de infectieziekten en een hoge 
perceptie van de risico’s rondom de bijwerkingen van vaccins. Ook ervaren zij 
weinig sociale steun vanuit hun omgeving met betrekking tot de keuze over 
vaccineren en rapporteren zij weinig vertrouwen te hebben in de (informatie van 
de) consultatiebureaus. Ouders die hun kind gedeeltelijk vaccineren meldden een 
weloverwogen keuze te hebben genomen en beschreven het deliberatieproces 
als uitgebreid, tijdrovend en moeilijk. Ouders die het Rijksvaccinatieprogramma 
wel of helemaal niet volgen gaven aan niet veel aandacht te hebben besteed 
aan de optie om hun kind gedeeltelijk te vaccineren van kinderen (hoofdstukken 
6 en 7).

Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten van een kwantitatieve studie naar 
factoren die verband houden met de keuze rondom vaccinatie voor kinderen. 
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De resultaten tonen aan dat ouders die het Rijksvaccinatieprogramma volgen 
de kans op bijwerkingen van vaccins als lager inschatten dan de kans op het 
krijgen van een infectieziekte als zij (sommige) vaccins zouden weigeren. Ouders 
die vaccins weigeren of sommige vaccins accepteren gaven aan dat de kans 
op bijwerkingen door een vaccinatie hoger is dan de kans voor het kind om 
een infectieziekte op te lopen. Ouders die het Rijksvaccinatieprogramma 
volgen verwachtten een hogere mate van spijt met betrekking tot de negatieve 
gevolgen van infectieziekten als gevolg van het weigeren van vaccinaties. Ter 
vergelijking, ouders die alle vaccinaties weigeren of ouders die gedeeltelijk 
vaccineren verwachten een hogere mate van spijt met betrekking tot de 
mogelijke bijwerkingen voor het kind van vaccins als gevolg van het volgen van 
het Rijksvaccinatieprogramma. Alle ouders rapporteerden een positieve sociale 
norm die uitgaat van het zijn van een voorstander inzake het accepteren van 
vaccinaties voor kinderen. Het vertrouwen in het Rijksvaccinatieprogramma 
was hoog bij ouders die dit programma volgen, maar matig bij ouders die 
alle vaccinaties weigeren of gedeeltelijk vaccineren. Ouders die gedeeltelijk 
vaccineren ondervonden meer belemmeringen op het gebied van het maken 
van een keuze rondom vaccineren dan ouders die alle vaccinaties weigeren of 
accepteren. Wat betreft twijfels met betrekking tot de keuze, rapporteerden 
ouders die alle vaccinaties accepteren zich niet geïnformeerd te voelen. 
Ouders die alle vaccinaties weigeren gaven aan onvoldoende ondersteuning 
te ontvangen van hun omgeving. Ouders die gedeeltelijk vaccineren gaven aan 
onzeker te zijn over de keuze. De bevindingen van deel II geven inzicht in de 
factoren die verband houden met de één na beste keuze: het gedeeltelijk (laten) 
vaccineren van kinderen.

Deel III Besluitvorming 

In deel III – hoofdstuk 8 – worden de resultaten gepresenteerd van twee 
kwantitatieve studies naar rookgedrag en vaccinatie voor kinderen. Het doel van 
deze studies is om te onderzoeken of de keuzes rondom rookgedrag en vaccinatie 
voor kinderen voldoen aan criteria (voldoende kennis en deliberatie en een 
positieve houding t.a.v. het eigen gedrag) van geïnformeerde besluitvorming. 
De resultaten laten zien dat beslissingen over rookgedrag en vaccinatie bij 
kinderen in het algemeen niet voldeden aan ten minste één van de criteria voor 
geïnformeerde besluitvorming. 

Participanten die kozen voor de aanbevolen gezondheidsoptie (dat wil 
zeggen niet-gebruikers en ouders die het Rijksvaccinatieprogramma volgen) 
rapporteerden relatief weinig deliberatie rondom de gemaakte keuze en/of de 
alternatieve keuzeopties. 

De overtuigingen van participanten die gekozen hebben voor de niet aanbevolen 
en één na beste keuze kwamen niet overeen met het wetenschappelijk bewijs 
(hoofdstuk 3, 6 en 8). Deze overtuigingen zijn een mogelijke verklaring waarom 
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deze participanten niet voldeden aan het criterium van ‘voldoende kennis’. 
Participanten die voor de één na beste keuze optie kozen rapporteerden 
niveaus van kennis, houding en deliberatie die vallen tussen participanten die 
voor de aanbevolen en de niet-aanbevolen gezondheidsoptie kozen. Terwijl 
vaccinweigeraars hun keuze grondig hebben overwogen en positief waren 
over de gemaakte keuze, rapporteerden rokers een lage deliberatie en waren 
rokers negatief over hun eigen gedrag. Participanten die kozen voor de één 
na beste keuze waren niet uitgesproken negatief tegenover de aanbevolen 
gezondheidsoptie, maar opvallend was dat de e-sigaretgebruikers uitgesproken 
negatief waren over roken (dat wil zeggen de niet-aanbevolen optie).

Met betrekking tot participanten die voor de niet-aanbevolen optie gekozen 
hebben laten de resultaten zien dat vaccinweigeraars hun keuze grondig hadden 
overwogen en positief waren over de gemaakte keuze, terwijl rokers een lage 
deliberatie blijken te melden en dat rokers negatief waren over hun eigen 
gedrag. 

Algemene discussie 

In de algemene discussie in hoofdstuk 9 wordt opgemerkt dat verder onderzoek 
nodig is om te onderzoeken hoe men het beste kan communiceren over ‘één 
na beste keuzes’, zoals e-sigarettengebruik en gedeeltelijk vaccineren. Hoewel 
niet roken of niet ‘dampen’ en het volgen van het Rijksvaccinatieprogramma 
als het meest gunstig voor de volksgezondheid kan worden beschouwd, 
heeft e-sigaretgebruik of gedeeltelijk vaccineren potentiële individuele en 
volksgezondheidsvoordelen in vergelijking met traditioneel roken of het 
weigeren van alle vaccins. E-sigaretgebruik en gedeeltelijk vaccineren zijn 
niet per se gunstig voor de individuele gezondheid of zonder risico. Daarom 
worden deze één na beste keuzes niet aanbevolen vanuit het perspectief van 
de volksgezondheid. Dergelijk onderzoek zou het effect, de waardering en de 
aanvaardbaarheid kunnen testen van het verstrekken van informatie over alle 
gezondheidsopties rondom de besluitvorming. Ook is het dan mogelijk om de 
intentie om de aanbevolen optie te accepteren of te weigeren te testen bij het 
communiceren over alle drie de opties in vergelijking met de intentie om de 
aanbevolen optie te accepteren of te weigeren bij standaardinformatie. 

Wat betreft het communiceren over de aanbevolen en andere opties, 
is het belangrijk om duidelijk te verwoorden welke specifieke doelen 
volksgezondheidsdeskundigen willen bereiken. Zij kunnen het als hun doel 
beschouwen om wetenschappelijke informatie te verstrekken zonder advies 
of beslissingsondersteuning. Een ander doel kan zijn om geïnformeerde 
besluitvorming te ondersteunen, hoewel het gevolg hiervan kan zijn dat meer 
mensen de niet-aanbevolen of één na beste keuze optie zullen kiezen in plaats van 
de aanbevolen optie, waardoor de risico’s voor de volksgezondheid toenemen. 
Als alternatief kunnen deskundigen kiezen om een   meer sturende benadering te 
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volgen om zoveel mogelijk mensen de aanbevolen gezondheidsoptie te laten 
kiezen en de winst voor de volksgezondheid te vergroten. Met dit doel kunnen 
verschillende motivatietechnieken (persuasieve technieken) worden toegepast 
om het publiek in de gewenste richting te sturen. Volksgezondheidsdeskundigen 
en beleidsmakers kunnen op basis van de doorslaggegeven effecten van 
communiceren over alle drie de opties, een weloverwogen keuze maken over 
het aanpassen en het doel van de huidige communicatiestrategieën.


