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Nederlandse Samenvatting
Als gevolg van de vooruitgang in de medische zorg is de prevalentie van chronische 
ziekten bij kinderen wereldwijd toegenomen. In Nederland groeit minstens 14% van 
de kinderen op met een chronische ziekte (dit zijn ongeveer 500.000 kinderen). 
Als onderdeel van de medische behandeling krijgen deze kinderen te maken met 
frequent ziekenhuisbezoek of opname, pijnlijke medische ingrepen, medicijn 
gebruik, schoolverzuim, en beperkingen in hun dagelijks leven. Dit kan voor deze 
kinderen negatieve gevolgen op korte én lange termijn hebben. Voorbeelden 
hiervan zijn cognitieve, emotionele, sociale en gedragsproblemen en een lagere 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (KvL).

Een chronische ziekte tijdens de kindertijd kan bovendien een negatieve invloed 
op de hebben op de “levensloop” van een kind. Het is moeilijker voor chronisch zieke 
kinderen om hun leeftijdgerelateerde mijlpalen te behalen (zoals het leggen van 
contacten buiten het gezin, deelnemen aan sociale of sportieve activiteiten of om 
hun zelfstandigheid te ontwikkelen). Hun levensloop is daarom, in vergelijking met 
leeftijdsgenoten, vaak vertraagd.

Een chronische ziekte heeft impact op het hele gezin, vooral op de ouders die 
de zorg dragen voor het zieke kind. Als gevolg van de verbeteringen in de medische 
zorg, is het aantal gezinnen dat leeft met een chronisch ziek kind ook toegenomen. 
Daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat de negatieve uitkomsten zijn van 
een chronische ziekte voor zowel de kinderen zelf als voor hun ouders. Daarnaast 
is het van belang om interventies te ontwikkelen om deze kinderen en ouders te 
ondersteunen.

Dit proefschrift richt zich voornamelijk op kinderen, adolescenten en 
jongvolwassenen met JIA (Juveniele Idiopathische Artritis). JIA kenmerkt zich door 
chronische gewrichtsontstekingen (artritis), waarvan de oorzaak onbekend is en deze 
ontstekingen beginnen vóór de leeftijd van 16 jaar. Kinderen met JIA worden beperkt 
in het functioneren als gevolg van hun ziekte; zij hebben onder meer last van gewricht- 
en spierpijnen, verminderde beweeglijkheid in hun gewrichten, ochtendstijfheid en 
vermoeidheid. De mate waarin patiënten hier last van hebben verschilt per kind en 
per ziekte fase.

Eén van de belangrijkste onderwerpen van dit proefschrift is het meten van 
gezondheidsgerelateerde Kwaliteit van Leven (KvL) en de terugkoppeling daarvan naar 
de kinderarts. Gezondheidsgerelateerde KvL omvat meestal het fysiek, emotioneel, 
sociaal en cognitief functioneren. De evaluatie van KvL is essentieel, om een volledig 
beeld van de invloed van de ziekte op het leven van een kind te krijgen. 
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Dit proefschrift bestaat uit drie hoofdthema’s:
1. Patient Reported Outcomes (PRO’s)
2. Parent Reported Outcomes (PaRO’s)
3. De terugkoppeling van elektronische Patient Reported Outcomes (ePRO’s) in de 

pediatrische klinische praktijk

Patient Reported Outcomes
Het is mogelijk om inzicht krijgen in het psychosociale functioneren en de KvL van 
kinderen met een chronische ziekte met behulp van Patient Reported Outcomes 
(PRO’s). PRO’s zijn antwoorden op vragenlijsten direct gerapporteerd door de patiënt 
zonder tussenkomst van een andere persoon. 

Het eerste deel van dit proefschrift, waarin Patient Reported Outcomes worden 
beschreven, gaat over onderzoek naar het psychosociaal functioneren en de KvL 
van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met JIA en wordt gepresenteerd in 
hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 2 hebben we de KvL van alle kinderen en adolescenten 
met JIA in Amsterdam onderzocht. Deze studie toont aan dat de 152 patiënten met 
JIA een significant lagere KvL rapporteren op bijna alle KvL domeinen in vergelijking 
met hun leeftijdsgenoten. Deze lage KvL hangt niet samen met de door de kinderarts 
gerapporteerde ernst van de ziekte of met de duur van de ziekte. Vier factoren 
blijken echter wel sterk gerelateerd aan een verminderde KvL: de functionele 
beperkingen, pijn, het schoolverzuim en door de patiënt ervaren last van het gebruik 
van medicijnen. Onze studie toont aan dat meer dan de helft (47–57%) van de kinderen 
en adolescenten met JIA een verminderde KvL heeft in vergelijking met 16% van hun 
leeftijdgenoten. Op basis van de resultaten van ons onderzoek concluderen we dat de 
meeste patiënten met JIA risico hebben op een verlaagde KvL.

Hoofdstuk 3 beschrijft de levensloop en de KvL van jonge vrouwen met JIA die 
aanspraak maken op de WAJONG-uitkering. De WAJONG-uitkering is bedoeld voor 
mensen die voor hun 17e verjaardag of tussen hun 18e en 30ste verjaardag tijdens het 
volgen van een studie arbeidsongeschikt zijn geworden. Ons onderzoek rapporteert 
een significant lagere KvL op bijna alle domeinen bij jonge vrouwen met JIA. Deze 
studie toont ook aan dat de levensloop van jonge vrouwen met JIA met een WAJONG-
uitkering is vertraagd. Deze jongvolwassenen vrouwen bereiken minder mijlpalen of 
bereiken de mijlpalen op latere leeftijd in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. De 
jonge vrouwen met JIA waren minder vaak lid van een sportclub, hadden minder 
vaak een beste vriend(in), brachten minder tijd door met vrienden, gingen niet of op 
latere leeftijd voor het eerst naar een café of discotheek en hadden niet of op latere 
leeftijd voor het eerst een intieme relatie met een vriend(in) vergeleken met hun 
leeftijdgenoten. 
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De resultaten van deze beide onderzoeken onderstrepen dat het voor kinderen, 
adolescenten en jongvolwassenen met JIA een grotere uitdaging is om de mijlpalen in 
de ontwikkeling te behalen en dat zij een lage KvL ervaren. Daarom is het van belang 
dat er systematische aandacht komt voor de KvL en het psychosociaal functioneren 
van kinderen en adolescenten met JIA.

Parent Reported Outcomes
Het is bekend dat ouders van een chronisch ziek kind vaak stemmingsproblemen, 
angst, lichamelijke problemen en cognitieve problemen rapporteren en een gevoel 
van gebrek aan controle ervaren als gevolg van de ziekte van hun kind. Deze ouders 
hebben eveneens een verhoogde kans op meer stress en een lagere KvL dan ouders 
van gezonde kinderen. Daarom is het van belang inzicht te krijgen in het emotioneel 
functioneren van deze ouders, om vervolgens interventies te ontwikkelen om hen te 
ondersteunen. Het identificeren van ouders met veel stress of ouders die het risico 
lopen op veel stress kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. De meeste vragenlijsten 
voor ouders zijn niet gericht op de gevolgen van de zorg voor een chronisch ziek 
kind. Een kort screeningsinstrument dat de mate van ouderlijke stress detecteert, 
aanknopingspunten voor interventies geeft en het functioneren van ouders over de 
tijd in beeld kan brengen, is daarom een belangrijke toevoeging op de bestaande 
vragenlijsten.

Het tweede deel van dit proefschrift gaat over Parent Reported Outcomes en wordt 
gepresenteerd in hoofdstuk 4, 5 en 6. Hoofdstuk 4 toont aan dat de KvL van ouders 
van kinderen met JIA vrijwel vergelijkbaar is met de KvL van ouders van gezonde 
kinderen. Ouders van kinderen met JIA scoren lager op het domein ‘fijne motoriek’ 
en hoger op het domein ‘sociaal functioneren’. Ouders van kinderen met JIA met 
actieve gewrichtsontstekingen rapporteren een lagere KvL in vergelijking met ouders 
van kinderen met JIA zonder actieve gewrichtsontstekingen. Vooral op de domeinen 
‘dagelijkse activiteiten’, ‘cognitief functioneren’ en ‘depressieve gevoelens’ scoren 
ouders van kinderen met actieve gewrichtsontstekingen lager. Daarnaast blijkt uit 
deze studie dat ouders van kinderen met JIA hun kind als kwetsbaarder zien in 
vergelijking met ouders van een gezond kind en ook in vergelijking met ouders van 
een kind met een andere chronische ziekte. Meer dan 30% van de ouders van een 
kind met JIA scoorde in het klinische gebied (verhoogde kwetsbaarheidsbeleving) 
vergeleken met 7% in de groep van ouders van een chronisch ziek kind. Deze verhoogde 
kwetsbaarheidsbeleving van ouders van een kind met JIA blijkt vooral geassocieerd 
met een kortere ziekteduur en meer functionele beperkingen van hun kind.

Naast de KvL en kwetsbaarheidsbeleving van ouders van een kind met JIA, 
onderzochten we ook de mate van angst en depressie in een grote steekproef van vaders 
en moeders van een chronisch ziek kind. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 5. Deze 
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resultaten tonen aan dat ouders van een chronisch ziek kind beduidend meer angst en 
depressie ervaren dan een referentiegroep van ouders met een gezond kind. Bijna een 
kwart tot één derde van de moeders van een chronisch ziek kind rapporteert een hoge 
mate van angst en depressie. De percentages van vaders van een kind met JIA verschilden 
niet met de percentages van vaders met een gezond kind. Praktische problemen 
in het dagelijks leven en ouderlijke stress bleken het sterkste samen te hangen met 
gerapporteerde angst en depressie bij ouders. Ziektegerelateerde kenmerken van het 
kind, zoals opname in het ziekenhuis, ernst van de ziekte, de duur van de ziekte van het 
kind en het gebruik van medicatie blijkt niet gerelateerd te zijn aan ouderlijke angst en 
depressie.

Het identificeren van ouders met stress, angst en depressie is erg belangrijk. 
Daarom hebben we een screeningsinstrument dat beschikbaar is voor volwassen 
patiënten met kanker aangepast voor ouders met een chronisch ziek kind en deze de 
Last Thermometer voor Ouders (LTO) genoemd. De LTO bestaat uit een thermometer 
waarop ouders op een schaal van 0 tot 10 kunnen aangeven hoeveel stress zij ervaren 
en 6 probleemdomeinen waarop ouders kunnen aangeven of ze ergens wel of geen 
problemen mee hebben. De ontwikkeling en validatie van de LTO bij ouders van een 
chronisch ziek kind wordt beschreven in hoofdstuk 6. De LTO blijkt een betrouwbaar 
en valide instrument voor het meten van stress bij ouders van een chronisch ziek 
kind. De LTO is matig tot sterk gecorreleerd met zowel de HADS (angst en depressie 
vragenlijst) en de PSI (een vragenlijst over ouderlijke stress). Dit duidt op een goede 
convergente validiteit. Op de Thermometerscore (één-item vraag) blijkt een cut-off 
score van 4 (range 0-10) de meest optimale sensitiviteit en specificiteit te hebben ten 
opzichte van de HADS. Volgens deze cut-off score rapporteert 47% van de ouders met 
een chronisch ziek kind verhoogde stress.

De terugkoppeling van elektronische Patient Reported Outcomes 
(ePRO’s) in de pediatrische klinische praktijk
KvL vragenlijsten worden vaak gebruikt om informatie over een specifieke groep 
patiënten te verzamelen. Tegenwoordig worden KvL vragenlijsten in toenemende mate 
gebruikt in de dagelijkse klinische praktijk. De PRO’s (antwoorden op vragenlijsten; 
het PROfiel) worden verstrekt aan de arts om de communicatie tijdens een consult 
tussen patiënt en arts te faciliteren. Uit onderzoek naar het gebruik van PRO’s in 
de zorg voor volwassen patiënten blijkt dat systematische aandacht voor KvL in een 
klinische setting de communicatie tussen artsen en patiënten verbetert en een vroege 
herkenning van problemen vergemakkelijkt. Hoewel het oplossen van problemen in 
het sociaal en emotioneel functioneren niet het belangrijkste aandachtsgebied is van 
een arts is, kan alleen al het bespreken van KvL onderwerpen leiden tot een afname 
van negatieve gevoelens of gevoelens van onzekerheid bij de patiënt. 
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Vooral in de kindergeneeskunde, waar het om kinderen in ontwikkeling gaat, is het 
van belang om KvL en psychosociale problemen in de dagelijkse klinische praktijk te 
monitoren, zodat problemen op het gebied van het psychosociaal functioneren en in 
de ontwikkeling tijdig kunnen worden opgespoord en herkend. Het gebruik van PRO’s 
kan helpen om KvL te monitoren, problemen vroegtijdig te identificeren en de KvL te 
bespreken met kinderen met een chronische ziekte.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de terugkoppeling van KvL, door middel 
van een PRO’s, in de kindergeneeskundige praktijk. Eén van die schaarse onderzoeken 
is de QLIC-ON studie. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onze onderzoeksgroep 
tussen 2005 en 2009. Uit de resultaten van het QLIC-Onderzoek blijkt dat er door 
het gebruik van PRO’s meer tijd werd besteed aan het emotioneel en psychosociaal 
functioneren van het kind en dat emotionele problemen beter werden gesignaleerd 
tijdens consulten met het gebruik van het PROfiel in vergelijking met consulten 
zonder het gebruik van het PROfiel. Tijdens deze studie werden de KvL vragenlijsten 
ingevuld op de polikliniek direct vóór het bezoek aan de kinderoncoloog. Patiënten 
vulden de vragenlijsten in op een stand-alone laptop. Een geprinte versie van de 
PRO’s (het PROfiel) werd overhandigd aan de arts en besproken tijdens het consult. 
Deze methode bleek zeer tijdrovend en zorgde voor logistieke problemen, zoals het 
gebrek aan privacy of moeilijkheden bij het invullen als er gebrek aan ruimte op de 
polikliniek was. 

Het gebruik van computergestuurde programma’s via internet kon deze problemen 
ondervangen en bijdragen aan het gebruiksgemak van PRO’s in de klinische praktijk. 
Naar aanleiding van de ervaringen in het QLIC-ONderzoek en in het kader van de 
KLIK studie hebben we de website www.hetklikt.nu ontwikkeld. Via deze website 
kunnen kinderen en ouders thuis de KvL vragenlijsten invullen, in hun eigen tijd en in 
hun eigen omgeving. Artsen kunnen de uitkomsten (ePROfiel) online opvragen. Deze 
multicenter KLIK studie wordt beschreven in dit proefschrift. 

In het derde deel van dit proefschrift wordt het gebruik van PRO’s in de 
kindergeneeskundige klinische praktijk beschreven (hoofdstuk 7, 8, 9 en 10). De 
focus van dit derde deel ligt op de verschillende fasen van de KLIK interventie; de 
ontwikkeling, effectiviteit en implementatie. De ontwikkeling van de KLIK interventie 
is in twee stappen beschreven; in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Eerst wordt een 
gedetailleerde beschrijving gegeven van de ontwikkeling en de opzet van de QLIC-ON 
studie en de training voor kinderartsen in het gebruik van PRO’s. De ontwikkeling 
van de KLIK website was een belangrijke stap om van een stand-alone laptop naar 
een   web-based programma te gaan om online elektronische PRO’s te verzamelen. In 
hoofdstuk 8 beschrijven we het proces van de ontwikkeling van het KLIK ePROfile en 
de KLIK website. 

In hoofdstuk 9 worden de resultaten van de KLIK studie gepresenteerd. Onze 
studie toont aan dat het verstrekken van KvL gegevens van een JIA patiënt met 
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behulp van een KLIK ePROfiel aan de kinderreumatoloog leidt tot een toename van de 
gesprekken over het emotioneel en sociaal functioneren en van de tevredenheid van 
de kinderreumatoloog over de door hen geboden zorg. 

Op basis van de positieve resultaten van de QLIC-ON en KLIK studie vonden wij 
de implementatie van het gebruik van het KLIK ePROfiel in de klinische dagelijkse 
praktijk voor kinderen met verschillende andere chronische ziekten gerechtvaardigd. 
De implementatie van het KLIK ePROfiel in klinische praktijk, is een proces met 
verschillende uitdagingen, keuzes en kansen. Deze aspecten worden uitvoerig 
beschreven in de richtlijnen van de International Society for Quality of Life Research 
(ISOQOL). Hoofdstuk 10 bevat een grondige beschrijving van de implementatie 
van het KLIK ePROfiel in de dagelijkse klinische praktijk aan de hand van deze 
methodologische aanbevelingen uit de richtlijnen van ISOQOL.

Discussie en toekomstperspectieven
De hoofdstukken in dit proefschrift vormen samen een kennismodel; het identificeren 
van problemen, het ontwikkelen van interventies om die problemen aan te pakken, 
het onderzoeken van het effect van deze interventies en daarna het implementeren 
van effectieve interventies. Identificeren van problemen kan met behulp van Patient 
of Parent Reported Outcomes (hoofdstuk 2, 3, 4 en 5). Om inzicht te krijgen in het 
functioneren van de patiënten of ouders is het noodzakelijk om geschikte (valide en 
betrouwbare) vragenlijsten te ontwikkelen (hoofdstuk 6). Daarna is het van belang om 
interventies te ontwikkelen om de vastgestelde problemen op te lossen (hoofdstuk 7 
en 8). De effectiviteit van deze interventies dient te worden onderzocht (hoofdstuk 
9). Wanneer deze interventie bewezen effectief is, kan het onderdeel worden van de 
dagelijkse klinische zorg en geïmplementeerd worden (hoofdstuk 10). Het is noodzakelijk 
om de implementatie voortdurend te evalueren, de belangrijkste obstakels in het 
proces te identificeren, de uitvoering te verbeteren en indien nodig, vraagstukken die 
zich voordoen tijdens het implementatieproces verder te onderzoeken. De evaluatie 
van de implementatie is één van de belangrijke vervolgstappen in het KLIK proces. 
Tot slot, bevat hoofdstuk 11 de algemene discussie, de belangrijkste bevindingen, de 
tekortkomingen en de toekomstperspectieven van KLIK. 
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