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summary and ConClusions 

This thesis consists of three parts. The aim of part one, ‘Measurement of health-related 

quality of life in dermatology’, was to contribute to the quality of health-related quality of 

life (HRQoL) measurement in dermatological research and clinical practice. The aim of part 

two, ‘Interpretation of health-related quality of life scores’, was to facilitate the interpretation 

of Skindex-29 scores and score differences. The aim of part three, ‘Health-related quality of 

life application in clinical practice’, was to support the application of HRQoL measurement in 

dermatological practice and to investigate the efficacy of a HRQoL intervention on patients’ 

HRQoL, doctor-patient communication, health status, and disease severity.

The overall aim of the thesis was to contribute to the improvement of HRQoL of patients 

with a chronic skin disease.
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Chapter 1. general introduction

Chapter 1 is the general introduction and presents the background, aims and outline of 

the thesis. The concept HRQoL is illustrated, and its context in dermatology is described. 

Subsequently, a preface to different types of measurement instruments is provided and 

the Skindex-29 questionnaire is introduced. The importance of the psychometric quality of 

measurement instruments is illustrated, as well as the clinical meaningfulness of HRQoL data. 

Lastly, the added value of the application of HRQoL measurement and the use of HRQoL 

data in clinical practice are described. 

Chapter 2. measurement of health-related quality of life  
in dermatology 

2.1 Measurement of health-related quality of life in dermatological research 
and practice: outcome of the EADV Taskforce on Quality of Life

Measurement of HRQoL is generally considered to be important in clinical trials, in the 

assessment of disease severity and in patient management. Therefore, a good understanding 

of the concept HRQoL and its measurement instruments is essential for both researchers 

and clinicians. The European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Taskforce 

on Quality of Life is encouraging the application of HRQoL measurement in dermatology. 

Our aim was to further contribute to the quality of HRQoL measurement in dermatological 

research and clinical practice. Chapter 2.1 presents a review article that is written on 

behalf of the EADV Taskforce and intended for clinicians and junior researchers who are 

relatively unfamiliar with the measurement of HRQoL. An introduction to the concept and 

methodology of HRQoL measurement is given, and the most commonly used generic and 

specific instruments in dermatology are summarized, such as the Medical Outcomes Study 

36-item Short Form Health Survey (SF-36), Dermatology Life Quality Index (DLQI), Skindex-29 

and Skindex-17. In order to use reliable and valid HRQoL instruments, information is given on 

the most important psychometric characteristics of measurement instruments (such as scale 

structure, reliability, validity, and responsiveness), their definitions, and the basic principles 

of the related statistical tests. Further, background information is given on the methods that 

are generally being used to establish a clinically meaningful interpretation of HRQoL scores: 

anchor- and distribution-based methods. In addition, guidance in the selection process of 

a HRQoL instrument is provided and supported by a flow chart. 

To date, there is no consensus as to which HRQoL instrument is to be preferred in dermatology. 

The EADV Taskforce suggested using a combination of a generic- and dermatology-specific 

instrument in research. For clinical practice purposes, a dermatology-specific instrument is 

suggested. Lastly, it is recommended that present and future instruments should preferably 

be tested according to modern test theory models. 
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Chapter 3. interpretation of health-related quality of life scores

3.1 Health-related quality of life assessment in dermatology: interpretation 
of Skindex-29 scores using patient-based anchors

A correct interpretation of HRQoL scores is important in the application of HRQoL data 

in research and clinical practice, especially because a score in itself has little or no direct 

meaning. The Skindex-29 is a dermatology-specific HRQoL instrument. It combines 29 items 

that form three domains: Symptoms, Emotions, and Functioning. Responses are given on 

a five-point response scale, ranging from ’never’ to ’all the time’. The domain scores and 

overall score are expressed on a 100-point scale, with higher scores indicating lower levels 

of HRQoL. However, little is known about the interpretation of Skindex-29 scores. Our aim 

was to facilitate the interpretation of Skindex-29 domain and overall scores by identifying 

clinically meaningful cut-off scores. Chapter 3.1 presents the results of a multi center survey 

study. Four hundred and thirty-four consecutively included dermatology outpatients, from nine 

different dermatological clinics in the Netherlands, were asked to complete the Skindex-29 and 

a questionnaire consisting of four sets of anchor-based questions. This questionnaire included 

items on the impact of skin disease on HRQoL, on global disease severity, and on psychiatric 

morbidity. Of the 339 returned questionnaires (response rate: 78%), 322 questionnaires could 

be used for data analysis. Pearson’s correlations and Receiver Operating Characteristic curve 

analysis were used to determine the most optimal cut-off scores for the Skindex-29 domain 

and overall scores indicating patients with (very) severely impaired HRQoL. Cut-off scores 

associated with the patient-based anchor on the impact of skin disease on HRQoL showed the 

highest accuracy (Area Under the Curve ranged from 0.83-0.91). The identified cut-off scores 

for severely impaired HRQoL were: ≥52 points on the Symptoms domain, ≥39 on Emotions, 

≥37 on Functioning, and ≥44 on the overall score. Patients with scores equal to or above the 

established cut-off scores are significantly affected by their skin disease on that particular 

domain. This may signal the need for additional care or support.

3.2 Interpretation of Skindex-29 scores: cutoffs for mild, moderate, 
and severe impairment of health-related quality of life

In a commentary to chapter 3.1, Professor M.M. Chren stressed the relevance of establishing 

Skindex-29 cut-off scores for mild and moderate degrees of effect in addition to the scores for 

a severe degree of effect (Addendum I). Chapter 3.2 presents our response to Professor M.M. 

Chren’s suggestion. We re-analyzed the data of our sample of 322 patients. Again, patient 

responses on the Skindex-29 were related to the four sets of anchor-based questions, and optimal 

cut-off scores corresponding to mildly and moderately impaired HRQoL could be identified. The 

following cut-off scores for mildly impaired HRQoL were found: ≥39 points on Symptoms, ≥24 

on Emotions, ≥21 on Functioning, and ≥25 on the overall score. Cut-off scores for moderately 

impaired HRQoL were: ≥42, ≥35, ≥32 and ≥32 respectively. As a rule of thumb or memory aid 

in clinical practice, it was suggested to round off the cut-off scores to ≥20, ≥30, and ≥40 points 

respectively for the domain and overall scores, with the exception of the Symptoms domain. 

With the studies on the interpretation of Skindex-29 scores, we were able to identify the 

clinically meaningfulness of Skindex-29 domain and overall scores. The presented cut-off 
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scores can be adequately used to identify patients with (very) severely, moderately and/or 

mildly impaired HRQoL. 

3.3 Interpretation of Skindex-29 scores: response to Sampogna and Abeni  

In another commentary to chapter 3.2, written by Dr F. Sampogna and Dr D.D. Abeni, two methods 

being used to categorize Skindex-29 scores were compared: an anchor- and a distribution-based 

method. The authors indicated that different methods used may result in different categories of 

Skindex-29 scores and, as a consequence, may have different clinical implications (Addendum II). 

Unfortunately, in this commentary a misinterpretation of the established Skindex-29 cut-off scores 

was made, which has led to an incorrect comparison of the categories. Chapter 3.3  presents our 

reflection on this commentary. A correct overview of the categorization of Skindex-29 cut-off 

scores is provided. The use of standardized anchors in a future study is recommended, preferably 

in an international collaboration, as well as a combination of an anchor- and distribution-based 

method. This would allow an objective comparison. 

3.4 Determining the meaningfulness of differences in Skindex-29 scores 
using item response theory modelling

Modern test theory models, such as item response theory (IRT) or Rasch models, have 

advantages over classical test theory models. They provide in-depth information on various 

advanced psychometric characteristics of instruments, such as uni-dimensionality, item 

weights and item difficulties. In addition, modern test theory models provide further insight 

in the clinical meaningfulness of HRQoL scores. The Rasch model was used by Professor 

T.E.C. Nijsten and colleagues to test the Skindex-29. This resulted in a reduced, 17-item 

Skindex version. A limitation of the Rasch model is that the model does not permit items 

to differ in their level of discrimination. Only items with a similar level of discrimination 

are maintained in the questionnaire. The omitted items, however, may provide valuable 

information that can be used in the clinical management of dermatology patients. The aim 

of chapter 3.4 was threefold. Our first aim was to examine the discriminating capacity of 

the Skindex-29 items. Secondly, in the absence of evidence concerning Skindex-29 score 

differences, our aim was to determine the meaningfulness of differences in Skindex-29 

scores. Furthermore, this study offered the possibility to obtain additional information on 

the psychometric characteristics of the 29-item and 17-item versions of the Skindex. Our third 

aim was to test the reliability and validity of both Skindex versions. Chapter 3.4 presents the 

results of an empirical study among 291 dermatology outpatients, consecutively included 

at nine dermatology outpatient clinics in the Netherlands, who were asked to complete the 

Skindex-29. The data of these patients were applied to a specific extension of the IRT model, 

the one-parameter logistic model (OPLM). OPLM was used to establish item weights and to 

investigate the clinically meaningfulness of Skindex-29 score differences. An independent 

sample of 183 patients was used for validation purposes.

Preliminary factor analysis indicated that the Skindex-29 consists of two domains: a Psychosocial 

(Eigenvalue=12.4) and a Symptoms domain (Eigenvalue=3.1). Secondly, the response options 

of the Skindex-29 were dichotomized (0 = ‘never’, ‘rarely’, and ‘sometimes’; 1 = ‘often’ and 

‘all the time’) and an overall fit to the OPLM was demonstrated (p=0.56 for the Psychosocial 

5
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domain and p=0.52 for the Symptoms domain). Subsequently, item weights and item difficulty 

estimates were identified. Cross-validation on our sample of 183 patients confirmed these 

results. Fifteen scale cut-points (ranging from ≤5 to ≤68 points) could be distinguished for the 

Psychosocial domain, and six scale cut-points for the Symptoms domain (ranging from ≤0 to ≤15 

points). As items were ordered based on their level of difficulty, each scale cut-point marked a 

one-increment step of one or more items (complaints) of the Skindex-29. Of the 12 items that 

were omitted from the original Skindex-29 to form the 17-item version, six items had an above 

average level of discrimination (ai≥3). These items represent a substantial part of HRQoL and 

provide valuable information on item level that can be used in the patient management. Lastly, 

the reliability and validity coefficients were found to be comparable for both Skindex versions, 

which is indicative for an overall accuracy of both instruments.

With the results of this study we gained insight into the interpretation of Skindex-29 score 

differences and we provided an answer to the question what score difference represents a 

clinically meaningful difference. 

Chapter 4. Health-related quality of life application in clinical 
practice

4.1 Health-related quality of life assessment in dermatologic practice: 
relevance and application

Although HRQoL is generally considered to be an important outcome in clinical research and health 

care management, measurement of HRQoL and application of HRQoL data in dermatological 

practice are not yet customary. There may be practical and/or attitudinal barriers, such as 

completion time, management of HRQoL data, or difficulties in responding to the identified 

needs of patients, that need to be overcome. Our aim was to support the application of HRQoL 

measurement in dermatological practice. Chapter 4.1 presents i) why HRQoL measurement is 

relevant to dermatological practice, ii) which patients would benefit most from routine HRQoL 

measurement, and iii) how HRQoL assessment can be applied in clinical practice. 

First, the measurement of HRQoL may increase patients’ self-awareness and empowerment; 

it may facilitate patient-centered health care; and it may contribute to the decision-making 

process for a specific treatment. Further, HRQoL measurement can be used to monitor treatment 

over time, to facilitate doctor-patient communication, and to improve treatment outcome. 

Secondly, HRQoL measurement is considered to be particularly beneficial for patients with 

substantial and enduring adverse effects on HRQoL, or whenever a negative impact on HRQoL 

is suspected. In patients whose skin disease hardly affects HRQoL, or in patients who consider 

HRQoL measurement as unnecessary, intrusive, or inappropriate, HRQoL measurement is not 

recommended. Thirdly, HRQoL data should be easily accessible for clinicians and integrated in 

the patient medical record. To facilitate this, an electronic version of the Dutch Skindex-29 with 

automatic scoring was developed by the National Skin Foundation. Answers to each item, as well 

as an overview of the domain and overall scores visually displayed in a bar chart, are immediately 

available in print and can be used directly during the patient consultation. This enhances doctor-

patient communication and may help clarify priorities of care. 
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4.2 The efficacy of a health-related quality of life intervention during  
48 weeks of biologic treatment of patients with moderate to severe 
psoriasis: study protocol for a multicenter randomized controlled trial

In the systemic treatment of psoriasis patients with immunomodulating therapies (i.e., 

biologic response modifiers or biologics), interest in HRQoL outcome research is rapidly 

increasing. Despite the positive outcomes of biologics, treatment can only offer a temporary 

suppression or remission of symptoms. Therefore, treatment efforts are also directed 

towards an increase of patients’ HRQoL. Previous research, including studies in oncology, 

suggested that the application of a HRQoL intervention is considered to be an aid for 

monitoring disease and treatment over time, for the communication with the patient, and 

for improving treatment outcome. 

Routine use of a HRQoL intervention in dermatological practice is relatively new. Moreover, 

evidence of the efficacy of such an intervention in dermatology is missing. Our aim was 

to investigate the efficacy of a HRQoL intervention on, primarily, patients’ HRQoL and on 

doctor-patient communication, and secondary on health status and disease severity. Chapter 

4.2 presents a study protocol that describes the rationale and design of a prospective, 

multicenter randomized controlled trial (RCT) to investigate the effect of a HRQoL 

intervention in patients with moderate to severe psoriasis who receive biologic treatment. 

Chapter 4.3 presents the results of this RCT.

4.3 The efficacy of a health-related quality of life intervention during  
48 weeks of biologic treatment of patients with moderate to severe 
psoriasis: results of a multicenter randomized controlled trial

Eighteen study sites were cluster-randomized to either the intervention or the control group. 

Patient recruitment took place between March 2009 and July 2012. A total of 80/116 (69%) 

patients with moderate to severe psoriasis appeared to be eligible for participation in the 

study and a 2x50 mg/week etanercept treatment regimen was initiated for all included 

patients. Of the 80 included patients, 29 patients received the HRQoL intervention, that 

is: the electronic assessment of the Skindex-29 and communication about the resulting 

data with their dermatologists. The Skindex-29 was not presented to patients in the control 

group. Patients were asked to come for six scheduled visits and were followed for 48 weeks. 

Multilevel analysis was used to investigate the course of the outcomes over time and to 

assess the efficacy of the HRQoL intervention.

The HRQoL intervention had no effect on the primary and secondary outcomes (effect 

size=0.001). Nevertheless, the HRQoL intervention facilitated the discussion of HRQoL 

aspects (in 82.8% of the cases in the intervention group compared to 39.2% in the control 

group), although at the expense of longer consultation times (31.6 vs. 18.2 minutes 

respectively, p<0.001). In addition, we found a positive effect on patients’ and physicians’ 

satisfaction with the process of care (p<0.05). Herewith, the HRQoL intervention may serve 

as a tool for the improvement of patient care, which should be evaluated by future research.

5
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samenvatting en ConClusies 

Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel, ‘Meten van gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven in de dermatologie’, had als doelstelling het leveren van een bijdrage aan 

de kwaliteit van het meten van kwaliteit van leven (KvL) in dermatologisch onderzoek en in de 

klinische praktijk. Het tweede deel, ‘Interpretatie van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 

leven scores’, had als doelstelling het faciliteren van de interpretatie van Skindex-29 scores 

en score verschillen. Het derde deel, ‘Toepassing van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 

leven in de klinische praktijk’, had als doelstelling het ondersteunen van de toepassing van 

het meten van KvL in de dermatologische praktijk en het onderzoeken van de effectiviteit 

van een KvL interventie op de KvL van patiënten, op de communicatie tussen de dokter en 

de patiënt, op gezondheidsstatus en op ziekte-ernst.

De algehele doelstelling van het onderhavige proefschrift was het leveren van een bijdrage 

tot verbetering van gezondheidsgerelateerde KvL van patiënten met een chronische 

huidaandoening. 
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Hoofdstuk 1. algemene introductie

Hoofdstuk 1 is de algemene introductie en beschrijft de achtergrond en de doelstellingen 

van dit proefschrift en presenteert een overzicht van de verschillende hoofdstukken. Het 

concept KvL werd toegelicht en haar context in de dermatologie werd beschreven. Vervolgens 

werd een inleiding gegeven ten aanzien van verschillende typen meetinstrumenten en 

werd de Skindex-29 geïntroduceerd. Het belang van de psychometrische kwaliteit van 

meetinstrumenten werd geïllustreerd, als ook de meerwaarde van KvL gegevens voor de 

klinische praktijk. Tenslotte werd de meerwaarde van de toepassing van het meten van KvL 

en het gebruik van KvL gegevens in de klinische praktijk beschreven.  

Hoofdstuk 2. meten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven in de dermatologie

2.1 Meten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in dermatologisch 
onderzoek en praktijk: uitkomst van de EADV Taskfocre on Quality of Life

In het algemeen wordt KvL als belangrijke uitkomstmaat beschouwd in klinisch onderzoek, bij 

het vaststellen van ziekte-ernst en in de patiëntenzorg. Een goed begrip van het concept KvL en 

haar meetinstrumenten is hierbij essentieel voor zowel onderzoekers als clinici. De toepassing 

van het meten van KvL in de dermatologie wordt aangemoedigd door de European Academy 

of Dermatology and Venereology (EADV) Taskforce on Quality of Life. Onze doelstelling was 

het leveren van een verdere bijdrage aan de kwaliteit van het meten van KvL in dermatologisch 

onderzoek en klinische praktijk. Hoofdstuk 2.1 presenteert een overzichtsartikel dat werd 

geschreven namens de EADV Taskforce en bedoeld voor clinici en junior onderzoekers die 

relatief onbekend zijn met het meten van KvL. Het concept KvL en de methodologie omtrent 

het meten van KvL werden geïntroduceerd en de in de dermatologie meest gebruikte 

generieke (d.w.z. te gebruiken voor alle ziekten) en ziekte-specifieke (d.w.z. te gebruiken voor 

een specifieke (huid)ziekte) meetinstrumenten werden samengevat. Een voorbeeld van een 

generiek meetinstrument is de Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey 

(SF-36). Voorbeelden van ziekte-specifieke meetinstrumenten zijn de Dermatology Life Quality 

Index (DLQI), de Skindex-29 en de Skindex-17. Om betrouwbare en valide KvL meetinstrumenten 

te gebruiken, werden de meest belangrijke psychometrische kenmerken (~meeteigenschappen) 

van meetinstrumenten beschreven, waaronder schaalstructuur, betrouwbaarheid, validiteit en 

responsiviteit. Definities van deze begrippen werden beschreven als ook de basisprincipes 

van de bijbehorende statistische toetsen. Verder werd achtergrondinformatie gegeven over 

de methoden die doorgaans worden toegepast bij het vaststellen van een klinisch relevante 

interpretatie van KvL scores, te weten: anker- en distributiemethoden. Daarnaast werd richting 

gegeven aan het selecteren van een KvL meetinstrument. Dit werd ondersteund door een 

schematische weergave van het selectieproces. 

Tot op heden bestaat er vooralsnog geen consensus over welk KvL meetinstrument de 

voorkeur heeft in de dermatologie. De EADV Taskforce opperde daarom een combinatie 

van een generiek en een dermatologie-specifiek meetinstrument te gebruiken in onderzoek. 

Voor de klinische praktijk werd een dermatologie-specifiek meetinstrument aanbevolen. 

5
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Tenslotte werd aanbevolen om de huidige en toekomstige meetinstrumenten bij voorkeur 

te testen volgens moderne test theorie methoden. 

Hoofdstuk 3. interpretatie van gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven scores

3.1 Meten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in de dermatologie: 
interpretatie van Skindex-29 scores door middel van een ankermethode  

Een correcte interpretatie van KvL scores is belangrijk in de toepassing van KvL gegevens in 

onderzoek en klinische praktijk, vooral omdat een score zelf weinig tot geen directe betekenis 

heeft. De Skindex-29 is een dermatologie-specifiek KvL meetinstrument. Deze vragenlijst 

bestaat uit 29 vragen welke drie domeinen vormen, te weten: Symptomen, Emoties en 

Functioneren. Antwoorden kunnen worden gegeven op een vijfpunts-antwoordschaal, welke 

varieert van ‘nooit’ tot ‘altijd’. De domein scores en de totaal score worden uitgedrukt op 

een 100-puntsschaal, waarbij hogere scores een verminderde kwaliteit van leven betekenen. 

Echter, tot op heden is er weinig bekend over hoe de scores van de Skindex-29 kunnen worden 

geïnterpreteerd. Onze doelstelling was het faciliteren van de interpretatie van Skindex-29 

domein en totaal scores door het identificeren van klinisch betekenisvolle afkapwaarden. 

Hoofdstuk 3.1 presenteert de resultaten van een multicenter vragenlijstonderzoek. Vierhonderd 

vierendertig dermatologische patiënten, van negen verschillende dermatologische centra 

in Nederland, werden opeenvolgend geïncludeerd tijdens de algemene spreekuren op de 

verschillende poliklinieken. Aan deze patiënten werd gevraagd om de Skindex-29 in te vullen, als 

ook een vragenlijst bestaande uit vier sets met ankervragen. Deze vragenlijst bevat vragen over 

de invloed van de huidaandoening op KvL, over ziekte-ernst en over psychiatrische morbiditeit. 

Van de 339 geretourneerde vragenlijsten (respons: 78%) konden 322 vragenlijsten worden 

gebruikt voor de data analyse. Pearson’s correlaties en Receiver Operating Characteristic 

curve analyse werden gebruikt om de meest optimale afkapwaarden vast te stellen voor de 

Skindex-29 domein en totaal scores, om zo patiënten te kunnen identificeren met een (zeer) 

ernstige verminderde KvL. De afkapwaarden geassocieerd met de ankervraag over de invloed 

van de huidaandoening op KvL lieten de hoogste mate van accuratesse zien (Area Under the 

Curve varieerde van 0.83-0.91). De afkapwaarden die konden worden vastgesteld voor een 

ernstige vermindering van KvL waren: ≥52 punten voor het Symptomen domein, ≥39 voor 

Emoties, ≥37 voor Functioneren en ≥44 voor de totaalscore. Patiënten met scores die gelijk 

of hoger zijn dan de vastgestelde afkapwaarden, zijn door hun huidaandoening significant 

aangedaan in hun KvL op dat specifieke domein. Dit zou een signaalfunctie kunnen zijn voor 

de behoefte aan additionele zorg of ondersteuning.

3.2 Interpretatie van Skindex-29 scores: afkapwaarden voor milde, matige en 
ernstige vermindering van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven

Publicatie van de in hoofdstuk 3.1 beschreven studie was reden voor Professor M.M. Chren 

om een commentaar te schrijven waarin zij de relevantie benadrukte van het eveneens 

vaststellen van Skindex-29 afkapwaarden voor milde en matige vermindering van KvL, in 

aanvulling op de afkapwaarden voor ernstige vermindering van KvL (Bijlage I). Hoofdstuk 
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3.2 presenteert onze reactie op het voorstel van Professor M.M. Chren. De data van onze 

studiepopulatie van 322 patiënten werden opnieuw geanalyseerd. De antwoorden op de 

Skindex-29 vragen werden opnieuw gerelateerd aan de vier sets met ankervragen en de 

optimale afkapwaarden voor een milde en matige vermindering van KvL konden worden 

vastgesteld. De volgende afkapwaarden voor een milde vermindering van KvL werden 

gevonden: ≥39 punten voor Symptomen, ≥24 voor Emoties, ≥21 voor Functioneren en 

≥25 voor de totaal score. Afkapwaarden voor een matige vermindering van KvL waren 

respectievelijk ≥42, ≥35, ≥32 and ≥32. Als vuistregel of geheugensteun voor het gebruik van 

deze afkapwaarden in de klinische praktijk werd voorgesteld om deze afkapwaarden af te 

ronden naar respectievelijk ≥20, ≥30, en ≥40 punten voor de domein en totaal scores, met 

uitzondering van het Symptomen domein. 

Met deze studies naar de interpretatie van Skindex-29 scores kon een klinisch relevante 

betekenis worden geven aan Skindex-29 domein en totaal scores. De gepresenteerde 

afkapwaarden kunnen adequaat worden gebruikt om patiënten te identificeren met een 

(zeer) ernstige, matige en/of milde vermindering van KvL.   

3.3 Interpretatie van Skindex-29 scores: reactie op Sampogna en Abeni

Publicatie van de in hoofdstuk 3.2 beschreven resultaten was reden voor Dr. F. Sampogna en 

Dr. D.D. Abeni om een commentaar te schrijven waarin twee methoden, een ankermethode 

en een distributiemethode, met elkaar werden vergeleken. De auteurs gaven aan dat het 

gebruik van verschillende methoden kan resulteren in verschillende categorieën van Skindex-

29 scores en dat dit, als consequentie, verschillende implicaties kan hebben voor de klinische 

praktijk (Bijlage II). Helaas is uit dit commentaar gebleken dat de vastgestelde afkapwaarden 

voor Skindex-29 scores foutief werden geïnterpreteerd. Dit heeft geleid tot een incorrecte 

vergelijking van de verschillende categorieën. Hoofdstuk 3.3 presenteert onze reactie op 

dit commentaar. Een correct overzicht van de categorisatie van Skindex-29 scores werd 

gepresenteerd. Het gebruik van gestandaardiseerde ankers in toekomstig onderzoek werd 

aanbevolen, bij voorkeur in een internationaal samenwerkingsverband, als ook een combinatie 

van anker- en distributiemethoden zodat een objectieve vergelijking kan worden gemaakt.   

3.4 Het vaststellen van de betekenis van Skindex-29 scoreverschillen door 
middel van item response theory modellering

Moderne test theorie modellen, zoals item response theory (IRT) of Rasch modellen, hebben 

voordelen boven de klassieke test theorie modellen. Zij geven meer diepgaande informatie 

over verscheidene, geavanceerde psychometrische kenmerken van meetinstrumenten, zoals 

unidimensionaliteit, item gewichten en item moeilijkheid. Daarnaast geven moderne test 

theory modellen meer inzicht in de klinisch relevante betekenis van KvL scores. Professor 

T.E.C. Nijsten en collegae gebruikten het Rasch model om de Skindex-29 te testen. Dit 

resulteerde in een verkorte versie van de Skindex, bestaande uit 17 vragen. Een beperking 

van het Rasch model is echter dat het model het niet toelaat om vragen onderling te laten 

verschillen in discriminerend (~onderscheidend) vermogen. Alleen vragen met een evenredig 

discriminerend vermogen werden in de vragenlijst behouden. Echter, de vragen die niet 

werden behouden, leveren mogelijk wel waardevolle informatie op die kan worden gebruikt 
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in de dermatologische patiëntenzorg. De doelstelling van hoofdstuk 3.4 was drieledig. Onze 

eerste doelstelling was het onderzoeken van het discriminerend vermogen van de vragen 

uit de Skindex-29. Ten tweede, in afwezigheid van evidentie ten aanzien van Skindex-29 

scoreverschillen, was onze doelstelling om de betekenis van Skindex-29 scoreverschillen 

vast te stellen. Daarnaast bood dit onderzoek de mogelijkheid om additionele informatie 

te vergaren over de psychometrische kenmerken van de Skindex-29 en de Skindex-17. Onze 

derde doelstelling was het testen van de betrouwbaarheid en de validiteit van beide Skindex 

versies. Hoofdstuk 3.4 presenteert de resultaten van een empirische studie uitgevoerd onder 

291 dermatologische patiënten. Deze patiënten werden opeenvolgend geïncludeerd op de 

poliklinieken van negen verschillende dermatologische centra in Nederland en aan hen werd 

gevraagd om de Skindex-29 in te vullen. De data van deze patiënten werden gebruikt voor 

een specifieke extensie van het IRT model, namelijk het een-parameter logistisch model 

(OPLM). Dit model werd gebruikt ten behoeve van het vaststellen van item gewichten en 

om de klinisch relevante betekenis van Skindex-29 scoreverschillen te onderzoeken. Een 

onafhankelijke studiepopulatie van 183 patiënten werd gebruikt voor validatie doeleinden.     

Voorbereidende factor analyse liet zien dat de Skindex-29 uit twee domeinen bestaat: 

een Psychosociaal domein (Eigenvalue=12.4) en een Symptomen domein (Eigenvalue=3.1). 

Vervolgens werden de antwoordcategorieën van de Skindex-29 gedichotomiseerd (0 = 

‘nooit’, ‘zelden’ en ‘soms’; 1 = ‘vaak’ en ‘altijd’) en de algehele fit van de data op het OPLM 

kon worden aangetoond (p=0.56 voor het Psychosociale domein en p=0.52 voor het 

Symptomen domein). Hierna konden de item gewichten en de item moeilijkheid worden 

vastgesteld. Validatie in de studiepopulatie van 183 patiënten bevestigde deze resultaten. 

Vijftien afkappunten konden worden onderscheiden voor het Psychosociale domein 

(variërend van ≤5 tot ≤68 punten) en zes afkappunten voor het Symptomen domein (variërend 

van ≤3 tot ≤15 punten). Omdat de vragen werden geordend naar moeilijkheidsgraad, 

markeert ieder volgend afkappunt een toename van één of meer vragen (klachten) van 

de Skindex-29. Van de 12 vragen die niet werden behouden in de Skindex-17 hadden zes 

vragen een bovengemiddeld discriminerend vermogen (ai≥3). Deze vragen representeren 

een substantieel deel van KvL en leveren op item-niveau waardevolle informatie op dat kan 

worden gebruikt in de patiëntenzorg. Tenslotte, de betrouwbaarheid en validiteit van beide 

Skindex versies zijn vergelijkbaar, wat betekent dat beide meetinstrumenten accuraat zijn.

Met de resultaten van deze studie hebben we meer inzicht verkregen in de interpretatie van 

Skindex-29 scoreverschillen en konden we antwoord geven op de vraag welk score verschil 

een klinisch relevant verschil representeert.

Hoofdstuk 4. toepassing van gezondheidsgerelateerde kwaliteit 
van leven in de klinische praktijk

4.1 Meten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in de 
dermatologische praktijk: relevantie en toepassing

Ondanks het feit dat KvL in het algemeen als belangrijke uitkomstmaat wordt beschouwd in 

zowel klinisch onderzoek als in de gezondheidszorg, is het meten van KvL en de toepassing van 

KvL gegevens in de dermatologische praktijk nog niet gangbaar. Redenen hiervoor kunnen 
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praktisch van aard zijn en/of er kan sprake zijn van belemmering door attitude ten aanzien van het 

meten van KvL, zoals de tijd die nodig is om een vragenlijst in te vullen, het omgaan met de KvL 

gegevens, of het ondervinden van moeilijkheden in het reageren op specifieke behoeften van 

de patiënt die hieruit naar voren kunnen komen. Deze obstakels dienen te worden weggenomen. 

Onze doelstelling was om de toepassing van het meten van KvL in de dermatologische praktijk 

te ondersteunen. Hoofdstuk 4.1 presenteert i) waarom het meten van KvL relevant is voor de 

dermatologische praktijk, ii) welke patiënten het meeste baat hebben bij het routinematig meten 

van KvL, en iii) hoe het meten van KvL kan worden toegepast in de klinische praktijk.  

Ten eerste, het meten van KvL kan het zelfbewustzijn en ziekte-inzicht van patiënten bevorderen; 

het kan patiëntgerichte gezondheidszorg faciliteren; en het kan relevante informatie opleveren 

voor de dermatologische behandeling. Daarnaast kan het meten van KvL worden ingezet om 

de behandeling over de tijd te monitoren, het kan de communicatie tussen de dokter en de 

patiënt bevorderen en het kan het resultaat van de behandeling verbeteren. Ten tweede, 

het meten van KvL heeft in het bijzonder meerwaarde voor patiënten die substantiële en 

langdurig negatieve effecten ondervinden van hun huidaandoening op hun KvL, of waarbij 

het vermoeden bestaat van een aanzienlijk negatief effect op KvL. Bij patiënten waarbij de 

huidaandoening nauwelijks van invloed is op KvL, of bij patiënten die het meten van KvL 

onnodig, opdringerig of ongepast vinden, wordt het meten van KvL niet aanbevolen. Ten 

derde, clinici dienen gemakkelijk toegang te hebben tot KvL gegevens en deze gegevens 

dienen aan het patiëntendossier te worden opgenomen. Om dit te faciliteren werd een 

elektronische versie van de Skindex-29, met een automatisch score systeem, ontwikkeld door 

het Huidfonds. De antwoorden op de vragen, als ook een visueel overzicht van de domein 

scores en de totaal score in de vorm van een grafiek zijn, direct beschikbaar in printbare vorm 

en kan direct worden gebruikt tijdens het spreekuur. Dit bevordert de communicatie tussen 

de arts en de patiënt en het kan de prioriteiten van de zorg verhelderen.

4.2 De effectiviteit van een gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 
interventie gedurende 48 weken behandeling met een biologic van 
patiënten met een matige tot ernstige psoriasis: een studieprotocol voor 
een multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde studie  

In de systemische behandeling van psoriasis patiënten met immunomodulerende therapieën 

(i.e., biologics) neemt de belangstelling voor KvL uitkomstonderzoek snel toe. Ondanks de 

positieve resultaten met biologics biedt de behandeling enkel een tijdelijke onderdrukking of 

remissie van de symptomen. Hierdoor richt de behandeling zich eveneens op een verbetering 

van de KvL van patiënten. Eerder onderzoeken, waaronder studies binnen de oncologie, 

suggereerden dat de toepassing van een KvL interventie kan worden beschouwd als een 

middel om ziekte en behandeling over de tijd te kunnen monitoren, voor de communicatie 

tussen de dokter en de patiënt en voor het verbeteren van het resultaat van de behandeling. 

Routinematig gebruik van een KvL interventie in de dermatologische praktijk is relatief 

nieuw. Bovendien ontbreekt het in de dermatologie momenteel aan evidentie over de 

effectiviteit van een dergelijke interventie. Onze doelstelling was het onderzoeken van de 

effectiviteit van een KvL interventie op, primair, de KvL van patiënten en de communicatie 

tussen arts en patiënt en, secundair, op gezondheidsstatus en ziekte-ernst. Hoofdstuk 4.2 
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presenteert een studieprotocol dat de achtergrond en het onderzoeksdesign beschrijft van 

een prospectieve, multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde studie naar het effect van 

een KvL interventie bij patiënten met matige tot ernstige psoriasis die worden behandeld 

met een biologic. Hoofdstuk 4.3 presenteert de resultaten van deze studie.

4.3 De effectiviteit van een gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 
interventie gedurende 48 weken behandeling met een biologic van 
patiënten met een matige tot ernstige psoriasis: resultaten van  
een multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde studie 

Achttien studiecentra werden gerandomiseerd in clusters naar ofwel de interventiegroep 

ofwel de controlegroep. Tussen maart 2009 en juli 2012 werden patiënten geworven 

voor de studie. Een totaal van 80/116 (69%) patiënten met matige tot ernstige psoriasis 

bleken te voldoen aan de inclusiecriteria voor deelname aan de studie en startten een 

behandelingsschema van 2x50mg/week etanercept. Van de 80 geïncludeerde patiënten 

ontvingen 29 patiënten de KvL interventie. Deze bestond uit de elektronische afname van de 

Skindex-29 en terugkoppeling van de resultaten tijdens het spreekuur met de dermatoloog. 

Patiënten in de controle groep ontvingen de KvL interventie niet. Aan patiënten werd 

gevraagd om gedurende een periode van 48 weken, zes maal te verschijnen op het spreekuur. 

Multilevel analyses werden gebruikt om de uitkomsten over de tijd te onderzoeken en om 

het effect van de KvL interventie op deze uitkomsten te kunnen vaststellen. 

De KvL interventie bleek geen effect te hebben op de primaire en secundaire uitkomsten 

(grootte van het effect = 0.001). Desondanks bleek de KvL interventie de discussie van KvL 

aspecten tijdens het spreekuur te faciliteren (bij 82.8% van de patiënten in de interventiegroep 

ten opzichte van 39.2% in de controlegroep). Echter, dit ging ten koste van de duur van het 

spreekuur (respectievelijk 31.6 minuten versus 18.2 minuten, p<0.001). Daarnaast werd een 

positief effect gevonden op de tevredenheid met het zorgproces, door zowel patiënten als 

artsen (p<0.05). De KvL interventie kan hiermee als middel worden ingezet ter verbetering 

van de patiëntenzorg. Dit dient door middel van vervolgonderzoek te worden geëvalueerd. 
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