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Samenvatting



In de inleiding van dit proefschrift, zoals beschreven in Hoofdstuk 1, worden de achter-
grond en de algemene doelen van dit onderzoek beschreven. Het oordeel van patiënten 
over (verandering in) hun kwaliteit van leven (KvL) wordt steeds vaker opgenomen als 
uitkomstmaat in klinisch evaluatieonderzoek om effecten van een behandeling aan te tonen 
naast klinische effectiviteit en veiligheid. Hoewel dergelijk onderzoek een enorme hoe-
veelheid aan data over KvL heeft opgeleverd, is er weinig bekend over hoe een oordeel 
over (verandering in) KvL tot stand komt. Hoofddoel van dit onderzoek was daarom het 
vergroten van inzicht in de manier waarop kankerpatiënten tot een oordeel komen over 
(verandering in) hun KvL, en hoe deze (veranderings)oordelen vervolgens geïnterpreteerd 
moeten worden. Om die reden hebben we een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar 
de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan het oordeel van kankerpatiënten 
over (verandering in) hun KvL in drie onderzoeksdesigns die het meest worden gebruikt 
in klinisch evaluatieonderzoek; het voormeting-nameting design, het retrospectieve 
voormeting-nameting of toenmeting design, en het transitie design. Een specifiek doel van 
dit onderzoek bestond uit het kwalitatief onderzoeken van de aannames inherent aan 
deze onderzoekdesigns. 
In verschillende studies is kwalitatief onderzoek verricht naar één van de cognitieve proces-
sen die ten grondslag ligt aan het beoordelen van KvL door het inventariseren van door 
patiënten zelf genoemde KvL-domeinen. Om een volledig overzicht te krijgen van deze 
bestaande studies, hebben we een kwalitatieve literatuurstudie uitgevoerd naar de domei-
nen die somatisch zieke patiënten zelf noemen als onderdeel van hun KvL. Deze gestructu-
reerde literatuurstudie is beschreven in Hoofdstuk 2. Twee soorten studies waren relevant 
voor dit literatuuronderzoek. Ten eerste, studies die de Schedule for Evaluation of Individual 
Quality of Life (SEIQoL) gebruiken, waarbij respondenten gevraagd wordt vijf domeinen 
te noemen die zij het meest relevant vinden voor hun KvL. Als patiënten moeite hebben 
om vijf domeinen te noemen, kan gebruik gemaakt worden van de SEIQoL prompt lijst 
bestaande uit negen domeinen. Ten tweede, studies die door patiënten zelf genoemde 
KvL-domeinen onderzoeken om de inhoudsvaliditeit van bestaande, gestandaardiseerde 
KvL-vragenlijsten te evalueren. In deze studies wordt een verscheidenheid aan intervie-
wvragen gebruikt om door patiënten zelf gedefinieerde KvL-domeinen te achterhalen, 
bijvoorbeeld ‘Hoe zou u kwaliteit van leven omschrijven?’ Omdat de domeinen die patiën-
ten als relevant voor hun KvL noemen beïnvloedt kunnen worden door de onderzoeks-
methode, vergeleken we de KvL-domeinen zoals gepresenteerd in studies die de SEIQoL 
gebruikten met de domeinen zoals gepresenteerd in studies die studiespecifieke vragen 
hanteerden. We hebben twee systematische zoekopdrachten naar dergelijke studies uit-
gevoerd in drie databases, wat resulteerde in 36 relevante artikelen. De KvL-domeinen uit 
deze artikelen werden gecategoriseerd volgens de negen domeinen uit de SEIQoL prompt 
lijst en acht inductief gegenereerde aanvullende domeinen. Zoals verwacht rapporteerden 
studies die de SEIQoL hanteerden vaker de KvL-domeinen zoals gebruikt in de SEIQoL 
prompt lijst, terwijl studies die studiespecifieke vragen gebruikten vaker de inductief 
gegenereerde domeinen presenteerden. Desondanks bleek de invloed van de onderzoeks-
methode beperkt: de meeste KvL-domeinen werden gepresenteerd door beide soorten 
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studies, zij het in verschillende frequenties. Van belang is dat een vergelijking tussen studies 
werd belemmerd door (a) beperkingen inherent aan het genereren van een overzicht van 
kwalitatieve studies (bijvoorbeeld het verschillende niveau waarop de door patiënten ge-
definieerde KvL-domeinen worden geabstraheerd), (b) beperkingen van de geïncludeerde 
studies (bijvoorbeeld onvoldoende informatie over de wijze waarop KvL-domeinen zijn 
gegenereerd), en (c) beperkingen als gevolg van onze uitvoering van deze literatuurstudie 
(bijvoorbeeld het feit dat andere onderzoekers mogelijk een andere inductieve categorise-
ring van KvL-domeinen zouden hebben voorgesteld). Om die reden hebben we richtlijnen 
opgesteld ter bevordering van de transparantie van het kwalitatieve onderzoeksproces en 
de daaropvolgende rapportage van door respondenten zelf genoemde KvL-domeinen.
Een eerste stap in het vergroten van het inzicht in hoe oordelen over verandering in KvL 
geïnterpreteerd moeten worden bestond uit het ontwikkelen van een kwalitatief analyse-
schema dat de cognitieve processen die aan dergelijke oordelen ten grondslag liggen in 
kaart brengt. In Hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van dit schema beschreven. Op basis 
van een pilot study hebben we een selectie gemaakt van vragenlijst items, en een keuze 
voor de interviewprocedure en interviewvragen. Vervolgens hebben we bij zes kanker-
patiënten vóór en na hun radiotherapeutische behandeling cognitieve hardop-denk inter-
views afgenomen om de cognitieve processen gebruikt voor het beantwoorden van zeven 
items afkomstig uit de EORTC QLQ-C30 aan het licht te brengen. Deze interviews lever-
den 80 antwoorden op. Deze antwoorden zijn eerst inductief geanalyseerd en vervolgens 
gecombineerd met een deductieve analyse gebaseerd op de cognitieve procesmodellen 
van Tourangeau et al. (2000) en Rapkin & Schwartz (2004). Gecombineerd beschrijven 
deze modellen vijf cognitieve processen die aan een oordeel over KvL ten grondslag lig-
gen: (1) het vormen van een referentiekader, (2) het oproepen van relevante informatie, 
(3) het gebruik van vergelijkingsstandaarden waartegen de opgeroepen informatie wordt 
afgezet, (4) het hanteren van een methode om opgeroepen informatie te prioriteren en 
te combineren, en (5) het kiezen en rapporteren van een antwoord. Alle afzonderlijke 
cognitieve processen konden onderscheidden worden in de antwoorden van de patiënten. 
Echter, om de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan een oordeel over KvL vol-
ledig in kaart te brengen, hebben we het cognitieve proces ‘het kiezen en rapporteren van 
een antwoord’ uitgebreid met drie processen die een aanpassing van het oorspronkelijke 
antwoord weergeven: ‘zelfbescherming’, ‘zelfpresentatie’, and ‘normalisering’. Ons iteratieve 
analyseproces heeft geresulteerd in een omvattend analyseschema. Daarnaast leverde deze 
studie een opmerkelijk resultaat op. In het analyseren van onze data, ontdekten we dat de 
inhoud van de cognitieve processen niet alleen verschilde tussen patiënten, maar ook tus-
sen items binnen eenzelfde patiënt. Dit resulteerde in de beslissing om in onze hoofdstudie 
ieder antwoord op elke vraag apart te analyseren.
Verandering in KvL wordt meestal gemeten aan de hand van het prospectieve voormeting-
nameting design. Dit onderzoeksdesign veronderstelt impliciet dat de inhoud van de 
cognitieve processen die respondenten gebruiken bij het beoordelen van hun KvL in de 
loop van de tijd consistent blijft. In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek 
naar deze aanname van consistentie gepresenteerd. Overeenkomstig het onderzoeksdesign 
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zoals dat gebruikt wordt in klinisch evaluatieonderzoek, vonden de voor- en nametingen 
plaats voorafgaand aan en na afloop van een saillante gezondheidsgerelateerde interventie, 
in dit geval radiotherapie. Om de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan een 
oordeel over KvL aan het licht te brengen, namen we cognitieve hardop-denk interviews 
af met 50 kankerpatiënten die een radiotherapeutische behandeling ondergingen. Om een 
heterogene steekproef en grote variatie in de gebruikte cognitieve processen te garan-
deren, selecteerden we doelgericht patiënten op basis van geslacht, leeftijd, locatie van de 
tumor en lengte van de radiotherapeutische behandeling. Deze interviews resulteerden in 
342 gepaarde antwoorden op de voor- en nameting, die geanalyseerd zijn aan de hand van 
ons eerder ontwikkelde analyseschema. Om de aanname van consistentie te bestuderen 
vergeleken twee onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, de inhoud van ieder cognitief pro-
ces tussen de voormeting en de nameting, en bepaalden of de inhoud gelijk bleef of juist 
veranderde over tijd. Verandering in de inhoud van de cognitieve processen varieerde van 
113 (van de 220; 51%) tot 246 (van de 342; 72%) vergelijkingen tussen voor- en nameting. 
De aanname inherent aan het voormeting-nameting design was dus niet in overeenstem-
ming met de cognitieve processen zoals gebruikt in ten minste de helft van de antwoorden 
van de patiënten. 
Het retrospectieve voormeting-nameting of toenmeting design is de meest gebruikte 
methode om dergelijke inconsistenties, ook wel recalibratie response shift genoemd, te 
beheersen. De retrospectieve voormeting of toenmeting breidt het voormeting-nameting 
design uit met een retrospectieve evaluatie van een eerdere meting. In het algemeen be-
antwoorden respondenten de gebruikelijke voormeting, en wordt hen vervolgens gevraagd 
dezelfde vragen nogmaals te beantwoorden met de instructie om aan te geven hoe zij nu 
hun functioneren ten tijde van de voormeting beoordelen. De eerste aanname inherent 
aan dit onderzoeksdesign is dat de inhoud van de cognitieve processen die respondenten 
gebruiken bij het beantwoorden van de nameting en de toenmeting consistent is, omdat 
beide metingen kort na elkaar worden afgenomen. Een vergelijking van scores op de 
nameting en toenmeting zal vervolgens door de behandeling geïnduceerde response shift 
te niet doen, en resulteren in een onverstoorde meting van het effect van de behandeling. 
De tweede aanname is dat patiënten in staat zijn om hun functioneren ten tijde van de 
voormeting accuraat te herinneren wanneer zij de toenmeting beantwoorden. Hoofdstuk 5 
beschrijft de studie naar deze twee aannames. Bij 24 van de 50 kankerpatiënten waarbij 
we hardop-denk interviews hebben afgenomen volgens het voormeting en nameting 
design (Hoofdstuk 4), hebben we deze voor- en nameting uitgebreid met een toenmeting. 
De toenmeting bestond uit aangepaste versies van de geselecteerde zeven items uit de 
EORTC QLQ-C30. De patiënten werden wederom geïnstrueerd om hardop te denken 
terwijl zij een hernieuwd oordeel gaven over hun KvL ten tijde van de voormeting. De 
interviews leverden per meting 162 antwoorden op. Alle antwoorden werden geanaly-
seerd aan de hand van ons analyseschema. De aanname van consistentie tussen nameting 
en toenmeting werd op een zelfde manier onderzocht als bij het voormeting-nameting 
design, wat wil zeggen dat de inhoud van ieder cognitief proces werd vergeleken voor alle 
gepaarde antwoorden op de nameting en de toenmeting om te onderzoeken of de 

212



inhoud gelijk bleef of veranderde. Veranderingen in de inhoud van de cognitieve proces-
sen varieerde van 37 (van de 63; 59%) tot 101 (van de 162; 62%) vergelijkingen tussen 
nameting en toenmeting. Het onderzoeken van de tweede aanname inherent aan de 
toenmeting, die van accurate herinnering, werd geoperationaliseerd door na te gaan of de 
referentie periode en de beschrijving van het functioneren ten tijde van de voormeting 
zoals verwoord tijdens de toenmeting, in overeenstemming waren met het corresponde-
rende item op de voormeting. Dit was het geval in slechts 60 van de 162 (37%) antwoor-
den op de toenmeting. Concluderend zijn de cognitieve processen zoals beschreven door 
de patiënten bij het beantwoorden van het grootste deel van de items op de toenmeting 
niet in overeenkomst met beide aannames die ten grondslag liggen aan het toenmeting 
design.
In Hoofdstuk 6 worden de resultaten van de studie naar de aannames inherent aan het 
transitie design gepresenteerd. Transitievragen worden afgenomen na de nameting en 
vragen patiënten om aan te geven in hoeverre zij verandering ervaren in hun functioneren 
sinds de voormeting. De aannames die ten grondslag liggen aan dit onderzoeksdesign zijn 
dat patiënten (1) tot een veranderingsoordeel komen door hun functioneren ten tijde van 
de voormeting en de nameting met elkaar te vergelijken, en (2) in staat zijn om hun func-
tioneren ten tijde van de voormeting accuraat te herinneren. In een substeekproef van 25 
van de 50 kankerpatiënten die hebben deelgenomen aan de hardop-denk interviews op de 
voormeting en nameting (Hoofdstuk 4), hebben we ook transitievragen en het bijbeho-
rende hardop-denk interview afgenomen. Hiervoor hebben we de zeven geselecteerde 
vragen uit de EORTC QLQ-C30 veranderd in transitievragen. De antwoorden van de 
patiënten werden wederom geanalyseerd aan de hand van ons kwalitatieve analyseschema. 
Analyse toonde aan dat in 112 van de 164 (68%) antwoorden op de transitievragen, pati-
enten een vergelijking verwoordden tussen hun huidige en eerdere functioneren. Echter, in 
104 (93%) van deze antwoorden, refereerden patiënten niet aan hun functioneren ten tijde 
van de voormeting en/of de nameting zoals veronderstelt volgens de eerste aanname van 
het transitie design, maar gebruikten zij juist een verscheidenheid aan periodes als referen-
tiekader. Daarnaast verschilde de periode waarnaar verwezen werd en de beschrijving van 
het eerdere functioneren van de corresponderende items op de voormeting in 79 (71%) 
antwoorden op transitievragen. De aannames die ten grondslag liggen aan het transitie de-
sign zijn dus niet in overeenstemming met de cognitieve processen die patiënten gebruik-
ten in de meerderheid van hun veranderingsoordelen. 
In de algemene discussie van dit proefschrift, Hoofdstuk 7, worden de belangrijkste bevin-
dingen van dit onderzoek weergegeven en besproken. Onze resultaten geven aan dat de 
aannames die ten grondslag liggen aan elk van de onderzoeksdesigns niet in overeenstem-
ming zijn met de cognitieve processen die patiënten gebruiken in ten minste de helft van 
hun antwoorden. Het ontbreekt echter aan een duidelijk breekpunt waartegen we deze 
empirische afwijking van de aannames van de onderzoeksdesigns kunnen afzetten. Het is 
daarom onduidelijk in hoeverre onze resultaten de aanname(s) inherent aan de onder-
zoeksdesigns weerleggen of juist onderschrijven. Bovendien is het belangrijk op te merken 
dat we de cognitieve processen van de patiënten hebben gemeten op het niveau van de 

Samenvatting

213



214

individuele patiënt. De mate waarin onze resultaten uitkomsten met betrekking tot veran-
dering in KvL op het groepsniveau invalideren is onzeker. Het meest intrigerende resultaat 
is wellicht het feit dat de inhoud van de cognitieve processen gebruikt voor (veranderings)
oordelen in KvL niet alleen verschilde tussen patiënten, maar ook binnen dezelfde patiënt 
tussen items en in de loop van de tijd. In dit hoofdstuk reflecteren we ook op de metho-
dologie zoals gebruikt in dit onderzoek. We bespreken de a priori keuze voor de cognitieve 
procesmodellen van Tourangeau et al. en Rapkin & Schwartz als het kader van deze studie, 
omdat dit niet alleen als een solide theoretische onderbouwing maar ook als een beper-
king kan worden gezien. Daarnaast gaan we in op het gebruik van cognitieve hardop-denk 
interviews om de cognitieve processen van patiënten aan het licht te brengen, en onze 
inspanningen om de transparantie en intersubjectiviteit te garanderen van onze interpreta-
tie van de data. Verder bespreken we implicaties en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
Zo doen we bijvoorbeeld suggesties voor aanpassingen in de instructie bij een vragenlijst 
en in de verwoording van items. Wat vervolgonderzoek betreft stellen we voor om te 
onderzoeken of de richting van verandering invloed heeft op de cognitieve processen die 
gebruikt worden in het beoordelen van KvL. Daarnaast zou vervolgonderzoek ontworpen 
kunnen worden waarin patiënten tijdens de nameting geconfronteerd worden met hun 
eerder gegeven KvL scores en door hen geformuleerde cognitieve processen, waarna hen 
vervolgens om een toelichting wordt gevraagd. Tot slot bespreken we implicaties voor de 
klinische praktijk. De meest belangrijke aanbeveling bestaat uit nader doorvragen om het 
inzicht te vergroten in het oordeel wat patiënten geven over hun gezondheidsgerelateerde 
KvL. 
Samenvattend toont dit onderzoek dat het oordeel van patiënten over (verandering in) 
hun KvL in alle drie de onderzoeksdesigns niet noodzakelijkerwijs gebaseerd is op de cog-
nitieve processen zoals verondersteld door onderzoekers. Integendeel, patiënten komen 
tot een voor henzelf betekenisvol oordeel over (verandering in) hun KvL, gebaseerd op 
persoonlijke ervaringen en inhoud van de cognitieve processen. De huidige studie verschaft 
daarmee meer inzicht in de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan het oordeel 
van patiënten over (verandering in) hun KvL. 




