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leven onderzochten. De metanalyse liet zien dat de correlatie tussen stoornissen en beperkingen 

hoger was (gepoolde ES(z) = 0.69) dan de correlatie tussen stoornissen en gezondheid-gerela-

teerde kwaliteit van leven (gepoolde ES(z) = 0.38). De fysieke component van kwaliteit van leven 

(gepoolde ES(z) = 0.43) en de ziektespecifieke kwaliteit van leven (gepoolde ES(z) = 0.46) waren 

daarentegen sterker gecorreleerd met het stoornissenniveau dan de mentale component (gepoolde 

ES(z) = 0.28) en de generieke kwaliteit van leven maten (gepoolde ES(z) = 0.36). Beperkingen scha-

len en de verschillende componenten van gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven waren niet 

gelijk gerelateerd aan het stoornisniveau. Nieuwe therapieën of medicamenten worden ontwikkeld 

vanuit een pathofysiologisch oogpunt en zijn daardoor voornamelijk gericht op het terugdringen van 

de stoornis. De resultaten lieten zien dat het stoornisniveau beter wordt weergegeven in het beper-

kingen niveau van de patiënt dan in de mate van kwaliteit van leven, daarom concludeerden wij dat 

het domein beperkingen een belangrijke primaire uitkomst is in klinische studies. 

In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van de AMC Linear Disability Score (ALDS) itembank in een 

heterogene patiëntenpopulatie beschreven. Van totaal 170 items werden 115 items beoordeeld 

als klinisch relevant. Van deze 115 items konden volgens de IRT analyse 77 items in de itembank 

behouden worden. Van de 38 geëxcludeerde items waren er 24 aan minder dan 200 respondenten 

voorgelegd of had minder dan 10% of meer dan 90% geantwoord met ‘kan wel’. Elf items hadden 

verschillende meeteigenschappen voor jongere en oudere of voor mannelijke en vrouwelijke respon-

denten. Tot slot, werden er 3 items geëxcludeerd omdat het IRT model niet paste met de data. De 

resultaten lieten zien dat de itembank over goede psychometrische eigenschappen beschikt. 

De klinimetrische eigenschappen van de ALDS itembank bij 129 patiënten met reumatoïde artritis 

(RA) worden beschreven in hoofdstuk 4. De ALDS items en een veelgebruikte beperkingenschaal 

bij RA patiënten, de Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) werden vastgelegd 

bij het begin van het onderzoek, na 8 weken en na 16 weken behandeling met anti-TNF- . De 

activiteit van de ziekte werd op deze drie tijdstippen bepaald met het C-reactive proteïne (CRP), 

de Disease Activity Score 28 (DAS28), mate van ochtendstijfheid en visueel analoge schalen voor 

globale ziekte activiteit en vermoeidheid. De betrouwbaarheid van de ALDS (Cronbach’s  = 0.95; 

ICC = 0.93 ) en de correlatie tussen de ALDS en de HAQ-DI (r = 0.73) was goed. Beide instrumen-

ten discrimineerden goed tussen patiënten met meer en minder activiteit van de ziekte (p < 0.01) 

en tussen patiënten die niet, gemiddeld of goed reageerden op therapie met anti-TNF-  (p < 0.01). 

De ALDS bleek voldoende gevoelig te zijn om veranderingen van de gezondheid te detecteren. 

Ook werden er geen belangrijke plafond of bodem effecten waargenomen. Kortom, de resultaten 

lieten zien dat de ALDS op zijn minst gelijke klinimetrische eigenschappen heeft vergeleken met de 

‘gouden standaard’ de HAQ-DI. Een voordeel van de ALDS ten opzichte van de HAQ-DI, is het line-

aire karakter en de mogelijkheid adaptief te kunnen testen, dat wil zeggen dat ALDS items kunnen 

worden voorgelegd die afgestemd zijn op het beperkingen niveau van de patiënt.

De effectiviteit van een medische interventie wordt in het patiëntgebonden onderzoek bij voorkeur 

afgemeten aan de hand van objectieve fysiologische uitkomstmaten, zoals een bloeddrukmeting 

of een MRI scan. Deze maten zijn observeerbaar en betrouwbaar en bovendien kunnen de onder-

zoeksbevindingen worden uitgedrukt in bekende en direct interpreteerbare meeteenheden (mm/

HG, grootte van laesies). De laatste jaren is men echter gaan inzien dat aan deze maten ook een be-

langrijk bezwaar kleeft. Deze uitkomsten zeggen namelijk weinig over hoe het met de patiënt gaat. 

In het klinisch onderzoek is een ontwikkeling zichtbaar waarin de werkzaamheid van een interventie 

(mede) wordt bepaald aan de hand van patiëntrelevante uitkomstmaten. 

De International Classification of Impairments, Disability, and Handicaps (ICIDH, in 2001 vervangen 

door de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)) van de Wereldgezond-

heidsorganisatie is een classificatiesysteem dat gezondheidsuitkomsten op een gestructureerde en 

hiërarchische wijze ordent. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten uitkomsten: 

stoornis, beperking (of activiteit) en handicap (participatie). In uitkomstmetingen wordt vaak ook 

gebruik gemaakt van het gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven model, in dit model ligt de 

nadruk vooral op het subjectief welbevinden van de patiënt. 

 

Dit proefschrift richt zich op het beperkingen niveau van de patiënt, gedefinieerd in termen van 

Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL). Deze activiteiten zijn belangrijke randvoorwaarden om 

zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren of in een geschikte zorgomgeving te kun-

nen wonen. Voorbeelden zijn wassen en aankleden, eten, mobiliteit in en buiten het huis en huis-

houdelijke taken. Er zijn vele generieke en ziektespecifieke beperkingenmaten ontwikkeld door 

middel van vragenlijsten waarin een van tevoren gedefinieerd aantal vragen is opgenomen. De 

totaalscore van de patiënt wordt verkregen door de scores op de afzonderlijke vragen op te tellen. 

Tegenwoordig hebben onderzoekers meer en meer belangstelling voor een andere psychometri-

sche benadering, de item response theorie (IRT). De IRT is een statistische methode ontwikkeld 

vanuit de onderwijskunde voor de beoordeling van cognitieve vaardigheden van kinderen in het 

basisonderwijs (de CITO toets). Karakteristiek voor deze methode is dat de vaardigheden van jaar 

tot jaar onderling met elkaar vergeleken kunnen worden, ook al bevatten de toetsen telkens an-

dere vragen. Dit is mogelijk omdat de opgaven afkomstig zijn uit een zogenaamde ‘gekalibreerde 

itembank’, een verzameling van vragen die het gehele bereik van het te meten begrip (cognitieve 

vaardigheid, beperkingen niveau) weerspiegelt en van alle vragen in de itembank zijn de individuele 

meeteigenschappen bekend.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek na-

gegaan of de uitkomsten ‘beperkingen’ en ‘gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven’ onderling 

inwisselbaar zijn. In totaal werden er 31 studies geïncludeerd die zowel de relatie tussen het stoor-

nisniveau en beperkingen als tussen het stoornisniveau en gezondheid-gerelateerde kwaliteit van 



138 139

Samenvatting

Geconcludeerd werd dat verschillende itemsets van de ALDS itembank goede klinimetrische ei-

genschappen hebben in zowel de acute als chronische fase van een beroerte, zonder substantiële 

plafond of bodem effecten. 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de klinische bete-

kenis van de gemodificeerde Rankin schaal (mRs) scores. Een “goede uitkomst” in stroke trials 

wordt meestal gedefinieerd als een mRs score van 0-1 of 0-2. Om de betekenis van deze twee 

dichotomieën klinisch beter te kunnen duiden werden 152 patiënten die zes maanden daarvoor 

een beroerte hadden doorgemaakt geëvalueerd met de ALDS en de mRs. Per mRs score en voor 

beide dichotomieën werd de gemiddelde kans op het kunnen uitvoeren van een selectie van ALDS 

items berekend. De vaardigheid om moeilijke ALDS items te kunnen uitvoeren nam af per mRs ca-

tegorie. Indien een “goede uitkomst” werd gedefinieerd als mRs 0-1, had 15% van de patiënten een 

goede uitkomst, van deze patiënten was 84% vaardig genoeg om buitenshuis activiteiten te kunnen 

uitvoeren. Wanneer een “goede uitkomst” werd gedefinieerd als mRs 0-2, steeg het percentage 

patiënten met een goede uitkomst naar 37%. Van deze patiënten was 66% vaardig genoeg om 

buitenshuis activiteiten te kunnen uitvoeren. Als de te onderzoeken behandeling een dusdanig groot 

effect beoogt te bewerkstelligen dat patiënten vrijwel geen beperkingen meer zullen hebben, is de 

mRs 0-1 de te prefereren uitkomstmaat. Als het kunnen uitvoeren van meer complexe ADL taken 

ook als goede uitkomst wordt gezien, dan kan beter worden gekozen voor de mRs 0-2 categorie. 

Hoe dan ook, het therapeutisch behandeleffect in een klinische trial zal groot moeten zijn om deze 

te kunnen detecteren. Kleinere, maar klinisch relevante effecten kunnen worden gemist met een 

gedichtomeerde Rankin schaal.

Indien de ALDS gebruikt wordt om verschillende patiënten groepen met elkaar te vergelijken, 

moeten de psychometrische eigenschappen van de items overeenkomen bij deze groepen. De 

IRT methode is uitermate geschikt om zogenaamd differentieel item functioneren (DIF) te on-

derzoeken. Dit betekent dat patiënten met hetzelfde beperkingenniveau maar uit verschillende 

subgroepen verschillende kansen hebben op het kunnen uitvoeren van een activiteit. Om het 

generieke karakter van de ALDS itembank te onderzoeken is in hoofdstuk 8 een DIF analyse 

uitgevoerd. Een cross-sectioneel, multi-center onderzoek includeerde 1283 klinische en polikli-

nische patiënten met verschillende aandoeningen. De onderzoekspopualtie werd ingedeeld in 2 

groepen; 1) voornamelijk neurologische patiënten (vasculaire aandoeningen, ziekte van Parkin-

son, en neuromusculaire aandoeningen) en 2) patiënten van de interne geneeskunde (longziekten, 

chronische pijn, reumatoïde artritis en geriatrische patiënten). Achttien items vertoonde statistisch 

significante DIF wanneer de moeilijkheisparameters van de items werden vergeleken tussen de 

twee groepen. Echter, de DIF was gering en kon effectief gemodelleerd worden zodat de items 

toepasbaar blijven in beide groepen. Het is niet noodzakelijk om de betreffende items uit de item-

bank te verwijderen.

In het eerste deel van hoofdstuk 5 worden 132 nieuw gediagnosticeerde patiënten met de ziekte 

van Parkinson beschreven. Neurologische stoornissen (ziektestadium en motoriek) werden gescoord 

met respectievelijk de Hoehn & Yahr (H&Y) en het motorische gedeelte van de Unified Parkinson’s 

Disease Rating Scale (UPDRS). Met de Schwab & England schaal (S&E) en de ALDS werden de 

beperkingen vastgesteld. De kwaliteit van leven werd gemeten met de Short Form-36 en de Parkin-

son’s Disease Quality of Life Questionnaire. De interne consistentie van de ALDS was goed (Cron-

bach’s  = 0.95), 55 van de in totaal 77 items lieten voldoende correlatie zien met de totaal score (r 

> 0.20). De ALDS correleerde met andere beperkingen schalen (r = 0.50 – 0.63) en had afnemende 

correlatiepatronen met de schaalscores die de stoornissen (r = 0.36 – 0.37) en mentale gezondheid 

weergeven (r = 0.23 – -0.01). De ALDS scores discrimineerde tussen patiënten met ernstige (H&Y 

score 3), matige (H&Y score 2) en lichte (H&Y score 1) Parkinson symptomen (p < 0.01). Tevens 

discrimineerde de ALDS tussen patiënten met meer of minder ernstige extrapiramidale symptomen 

(p < 0.01) en patiënten met en zonder een balansstoornis (p < 0.01). Vergeleken met de S&E (19%) 

bereikte een lager percentage patiënten (5%) het score plafond. Aan de hand van deze resultaten 

werd geconcludeerd dat de ALDS een flexibel, praktisch en klinimetrisch veelbelovend instrument is 

om het beperkingen niveau van nieuw gediagnosticeerde Parkinson patiënten te meten 

In deel 2 van hoofdstuk 5 zijn de bovengenoemde resultaten aangevuld met een vergelijking tus-

sen de ALDS itembank en de meest gebruikte beperkingenschaal bij patiënten met de ziekte van 

Parkinson: het ADL gedeelte van de UPDRS. Beide schalen konden een onderscheid maken tus-

sen patiënten met meer of minder ernstige extrapiramidale symptomen (p < 0.01) en patiënten met 

of zonder balansstoornissen (p < 0.01). In tegenstelling tot de ALDS bleek de UPDRS-ADL niet in 

staat te zijn een onderscheid te maken tussen patiënten met matige (H&Y score 2) of ernstige (H&Y 

score 3) Parkinson (p = 0.59). 

In hoofdstuk 6 worden de klinimetrische eigenschappen van de ALDS onderzocht bij patiënten in 

zowel de acute fase van een beroerte als zes maanden daarna. Zowel bij ziekenhuisopname als bij 

ontslag werden bij 213 patiënten de NIH Stroke schaal, de Barthel Index (BI), de gemodificeerde 

Rankin schaal (mRs) en een set ALDS items afgenomen. Zes maanden na de beroerte werden de 

mRs en verschillende ALDS itemsets telefonisch afgenomen. De interne consistentie (range Cron-

bach’s = 0.90 – 0.93) op alle meetmomenten en de test-hertest betrouwbaarheid (ICC = 0.85) 

was goed. De correlatie tussen de ALDS en andere beperkingen schalen was hoog (r = 0.75 - 0.89), 

de correlatie met de stoornis schaal was lager (r = 0.32). De gemiddelde ALDS scores bij opname 

waren significant verschillend tussen patiënten met een infarct of bloeding (p = 0.008), en tussen 

licht, gemiddeld en ernstig aangedane patiënten (p < 0.01). Het beperkingen niveau gemeten met 

de ALDS verbeterde significant over de tijd (p < 0.01), en de responsiviteit was gemiddeld tot hoog 

(Cohen’s d effect size = 0.77 – 0.83). Een vergelijking van de verdeling van ALDS en BI scores per 

mRs score lieten, een grotere gevoeligheid van de ALDS zien bij de minder beperkte patiënten. 
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A p p e n d i x  1

A pract ica l  gu ide l ine 
to the ALDS i tem bank

Tenslotte worden in hoofdstuk 9 de belangrijkste bevinden samengevat, enkele voor- en nadelen 

van het gebruik van de item response theorie in het algemeen en de ALDS in het bijzonder in patiënt-

gebonden onderzoek worden besproken en worden suggesties gedaan aangaande de gewenste 

koers van de ALDS in toekomstig klinisch onderzoek.


