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Samenvatting 
 

In de introductie, Hoofdstuk 1, presenteerden we de achtergrond en doelen van 

dit proefschrift. Over het algemeen zijn psychometrici en toegepaste onderzoekers het 

erover eens dat meetinvariantie een eerste vereiste is om herhaalde metingen van 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (Health-Related Quality of Life, HRQoL) met 

elkaar te vergelijken. Wanneer de aanname van meetinvariantie wordt geschonden, 

resulterend in response shift of measurement bias, dan komt de meting van verandering in 

het geding. Hoewel men het over het algemeen eens is over de noodzaak van 

meetinvariantie, is nog niet bekend hoe meetinvariantie het beste kan worden getoetst. 

Ook weten we niet welke factoren invloed hebben op measurement bias en response shift, 

en onder welke omstandigheden deze factoren een rol spelen.  

De belangrijkste doelen van dit proefschrift waren daarom: (1) Meetinvariantie 

te onderzoeken in bestaande bestanden van HRQoL data in verschillende 

patientenpopulaties, (2) Measurement bias en response shift te verklaren wanneer de 

aanname van meetinvariantie wordt geschonden en (3) Daadwerkelijke effecten op 

zuivere HRQoL te meten. Om dit alles te bereiken werd gebruik gemaakt van Structural 

Equation Modeling (SEM). We verwachtten methodologische problemen wanneer we de 

procedure zoals geschetst door Oort [1] op deze data zouden toepassen. Daarom was ons 

secundaire doel dergelijke problemen te bespreken in twee methodologische artikelen, 

met gebruikmaking van empirische voorbeelden ter illustratie van het probleem.  

In Hoofdstuk 2-5 pasten we SEM toe om measurement bias en response shift te 

onderzoeken in verschillende patiëntenpopulaties. In Hoofdstuk 2 illustreerden we twee 

benaderingen van measurement bias en response shift, die werden voorgedragen door 

Oort et al. [2]: het meetperspectief, en het conceptuele perspectief. Vanuit het 

meetperspectief ligt de focus op measurement bias bij de meting van HRQoL, terwijl vanuit 

het conceptuele perspectief de focus ligt op measurement bias bij de conceptualisering 

van HRQoL. We illustreren beide perspectieven met gebruik van HRQoL metingen (de SF-

36 vragenlijst) verzameld onder patiënten met borst-, long-, alvleesklier- en 

slokdarmkanker, voor en nadat zij geopereerd werden. Met gebruik van SEM konden we 

onderzoeken of er sprake was van measurement bias, response shift in de meting, 

measurement bias in de conceptualisering en response shift in de verklaring van HRQoL. 

Andere exogene variabelen die we in acht namen waren: het type kanker, 

gezondheidsstatus, geslacht, leeftijd, optimisme, en sociale vergelijking. We vonden zes 

measurement biases in de meting. Vijf daarvan konden worden beschouwd als response 
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shift: twee domeinen, namelijk ‘lichamelijke pijn’ en ‘algemene gezondheid’, werden na 

verloop van tijd verschillend geconceptualiseerd, en voor drie variabelen, namelijk 

geslacht, optimisme en opwaartse vergelijking, bestond een directe relatie met ‘algemene 

gezondheid’. De directe relatie tussen leeftijd en ‘fysiek functioneren’ was constant over 

de tijd, en werd daarom niet als response shift, maar als measurement bias beschouwd. 

Zowel ‘algemene gezondheid’ als ‘fysiek  functioneren’ zouden uitsluitend HRQoL moeten 

meten, maar voorspelden in werkelijkheid de bovengenoemde patiëntenkenmerken. Er 

werden twee measurement biases in de verklaring gevonden, die suggereerden dat 

optimisme en opwaartse vergelijking een directe invloed hebben op de latente variabele 

Mentale HRQoL, onafhankelijk van de daadwerkelijke gezondheidstoestand van patiënten. 

Deze effecten waren stabiel in de loop van de tijd. Met behulp van de door Oort [REF] 

voorgestelde procedure, en door deze procedure uit te breiden zodat aanvullende 

exogene variabelen konden worden toegevoegd [REF], waren we in staat om deze twee 

benaderingen te modelleren. 

In de resterende hoofdstukken richtten we ons alleen op het meetperspectief 

voor het testen van meetinvariantie. In Hoofstuk 3 illustreerden we de flexibiliteit van 

SEM. Twee verschillende vragenlijsten, één gerelateerd aan beperkingen (de ‘Disability 

Scales’, Studie 1), en de ander aan HRQoL (de ‘SF-12’, Studie 2), werden afgenomen op drie 

verschillende meetmomenten. De steekproef bestond uit patiënten met een recente 

diagnose van multiple sclerose, die waren opgenomen in een groot register (‘North 

American Research Committee on Multiple Sclerosis’). In Studie 1 waren de 

meetmomenten willekeurig, en werden deze bepaald door de verstreken tijd sinds de 

diagnose als exogene variabele toe te voegen. We onderscheidden vaste groepen op basis 

van patronen in de verandering van gezondheidsstatus over de tijd. Daarom werden, voor 

iedere groep met een verschillende gezondheidsstatus, meerdere covariantie-matrices in 

het model opgenomen. In Studie 2 werden de meetmomenten vastgelegd. 

Gezondheidsstatus werd geoperationaliseerd als tijdsvariabele covariaten die werden 

verklaard door de exogene variabelen ‘terugval’ (ja/nee) en ‘symptomen’ 

(slechter/onveranderd/beter). Over het algemeen rapporteerden in Studie 1 progressieve 

en recidiverende patiënten meer beperkingen dan stabiele patiënten, maar was er weinig 

longitudinale verandering. Wel vonden we response shift in de vorm van recalibratie in het 

item over sensorische beperking uit de ‘Performance Scales’. Dit suggereert dat stabiele en 

recidiverende patiënten in eerste instantie hun sensorische beperkingen overschatten. In 

Studie 2 hingen recidivering en symptomen samen met Algemene HRQoL. Response shift 

was aanwezig, maar moeilijk te interpreteren. ‘Mentale gezondheid’ en ‘vitaliteit’ waren 



 

 

202 

 

vertekend met betrekking tot leeftijd. Er werd geen daadwerkelijke verandering in de SF-

12 scores gevonden.  

In Hoofdstuk 4 testten we meetinvariantie in een cross-sectionele steekproef 

van kankerpatiënten die op het punt stonden voor de eerste keer radiotherapie te 

ondergaan. Ons doel was om na te gaan of geldige vergelijkingen van HRQoL konden 

worden gemaakt met betrekking tot de patiëntenkenmerken leeftijd, geslacht, eerdere 

behandeling voor kanker en informatie over behandelvoorkeuren, gebruik makend van de 

EORTC QLQ C30 vragenlijst. We veronderstelden dat geldige vergelijkingen wellicht niet 

mogelijk waren gezien de heterogene samenstelling van de steekproef, waardoor het 

aannemelijk was dat HRQoL scores vertekend zouden zijn. Aangezien de steekproef klein 

was gebruikten we voor het testen van meetinvariantie restrictieve factoranalyse in plaats 

van multigroep SEM. Daarbij voegden we verschillende kenmerken toe als exogene 

variabelen. De resultaten suggereerden dat meetinvariantie op twee manieren 

geschonden werd, samenhangend met leeftijd en eerdere behandeling voor kanker. 

Oudere patiënten rapporteerden slechter  fysiek functioneren, en patiënten die al 

voorafgaand aan de radiotherapie waren behandeld rapporteerden slechter emotioneel 

functioneren dan verwacht zou worden op basis van hun scores op de 

functioneringsschalen. Voordat rekening werd gehouden met vertekeningen was het 

model niet te interpreteren doordat het slecht op de data paste. Wanneer directe relaties 

werden toegevoegd paste het model substantieel beter, waardoor het beter kon worden 

geïnterpreteerd.  

Het laatste hoofdstuk in het toegepaste onderdeel van dit proefschrift is 

Hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk richtten wij ons op de mate waarin patiënten met 

depressieve of angstsymptomen en/of drankmisbruik in de eerstelijnszorg zich 

gestigmatiseerd voelen. Patiënten werden willekeurig over twee zorgmodellen verdeeld, 

afhankelijk van of zij extern (naar een andere instelling) of intern (binnen dezelfde 

instelling) werden doorverwezen. Stigmatisering werd gemeten met de ‘SAMSHA Mental 

Health and Alcohol Abuse Stigma Assessment’, op drie verschillende meetmomenten. Met 

behulp van SEM voerden we een longitudinale analyse uit met meerdere groepen (voor de 

verschillende behandelgroepen). We voegden ook exogene variabelen toe om te kunnen 

onderzoeken of er vraagonzuiverheid bestond in relatie tot de formulering van items en 

een aantal patiëntenkenmerken. De resultaten duidden erop dat een meetmodel met 

twee factoren (Ervaren Stigmatisering en Gemaksniveau) op de data paste. Eén item (Item 

4) bleek response shift te vertonen, in de vorm van recalibratie. Dit item toetste of het 

voor de respondent lastig zou zijn om met de behandeling te beginnen wanneer anderen 
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ervan op de hoogte waren dat ze behandeld zouden worden. Wanneer we beschouwen 

wat het effect van response shift, en dat van zuivere verandering is op de geobserveerde 

verandering voor dit item, zien we hier dat de geobserveerde verandering bijna volledig 

toe te schrijven is aan response shift. Bovendien werden vier measurement biases 

gevonden bij Item 3, dat vaststelt of respondenten geloven dat mensen anders over hen 

zouden denken wanneer zij zouden weten dat ze behandeld waren. Deze measurement 

biases wijzen erop dat Item 3 misschien te algemeen is, en dat bepaalde 

patiëntenkenmerken teveel invloed hadden op de antwoorden op dit item. Tenslotte 

vonden we measurement bias in Item 6, dat het gemak meet waarmee respondenten 

spreken met een hulpverlener uit de geestelijke gezondheidszorg. Mensen met een betere 

Mentale HRQoL voelden zich meer op hun gemak, zelfs wanneer het Gemaksniveau 

constant werd gehouden. Deze bevindingen geven inzicht in de psychometrische 

eigenschappen van de ‘Stigma Assessment’. Echter, wanneer rekening werd gehouden met 

deze measurement bias had dat weinig effect op de verandering in de Ervaren 

Stigmatisering en het Gemaksniveau in de loop van de tijd. Ervaren Stigmatisering 

verminderde na verloop van tijd voor beide groepen in ongeveer gelijke mate. Het 

Gemaksniveau veranderde voor geen van beide groepen significant in de loop van de tijd.  

In de Hoofdstukken 6 en 7 werden methodologische kwesties beschouwd en 

onderzocht. In Hoofdstuk 6 werd de oorspronkelijke vierstapsprocedure van Oort [1] 

herzien, en werd een driestapsprocedure geopperd voor het meten van response shift en 

measurement bias in de meting, gebruikmakend van SEM. Deze drie stappen zijn: (1) Het 

vaststellen van een meetmodel, (2) Het toetsen van meetinvariantie over verschillende 

meetmomenten en (3) Het toetsen van meetinvariantie met betrekking tot exogene 

variabelen. Elk van deze drie stappen werd gedetailleerd beschreven. Daarnaast 

probeerden we met behulp van deze drie stappen kansbevindingen zoveel mogelijk te 

voorkomen en constraint interaction te omzeilen. Wanneer deze beide problemen worden 

genegeerd zou men onterechte conclusies kunnen trekken over measurement bias en 

veranderingen in de gemiddelden van gemeenschappelijke factoren. Om de 

bovengenoemde drie stappen te illustreren onderzochten we meetinvariantie in een 

steekproef van HIV patiënten, bij wie HRQoL op vier halfjaarlijkse momenten was 

gemeten. In dit voorbeeld ter illustratie stelden we vast dat in twee gevallen response shift 

optrad bij Stap 2: vertekende factorladingen en snijpunten van zowel 

Gezondheidsproblemen en Energie en Vermoeidheid, die voornamelijk werden 

veroorzaakt door recalibratie. Bij Stap 3 vonden we één geval van response shift en één 

geval van measurement bias: de directe relatie tussen het gehalte CD-4 cellen en 



 

 

204 

 

Rolfunctioneren konden als response shift worden beschouwd, terwijl de directe relatie 

tussen het gehalte CD-4 cellen en Emotioneel Functioneren stabiel waren in de loop van de 

tijd en daarom niet als response shift werden beschouwd. In beide stappen was de 

response shift die we waarnamen lastig te interpreteren. Echter, het invullen van de test 

zou op zichzelf al effect kunnen hebben op het antwoordgedrag en daarmee in 

measurement bias resulteren. Het is mogelijk dat de respondenten meer gewend zijn 

geraakt aan zowel hun ziekte als aan het invullen van de test, waardoor mogelijk response 

shift is opgetreden. Hoe dan ook, we menen dat de nieuwe procedure bijdraagt aan het 

beschermen tegen kansbevindingen, en dat hiermee constraint interaction  succesvol kon 

worden vermeden. 

In Hoofdstuk 7 onderzochten we twee verschillende procedures die kunnen 

worden gebruikt om meetinvariantie te toetsen. De theoretische basis voor beide 

procedures werd uiteengezet, waarna ze werden toegepast op een voorbeeld ter 

illustratie met longitudinale data van longkankerpatiënten. De eerste procedure breidt het 

gangbare gebruik van modificatie-indices uit door het toevoegen van de aanbevelingen 

van Saris, Satorra en Van Der Veld [3]. Deze auteurs bevelen aan om, voor het vaststellen 

van vraagonzuiverheden, het onderscheidingsvermogen van modificatie-indices en de 

verwachtte verandering van parameters mee te wegen. De tweede procedure die wordt 

beschreven vormt een uitbreiding van onze driestapsprocedure die we uiteenzetten in 

Hoofdstuk 6. We breidden deze werkwijze uit met het berekenen van gestandaardiseerde 

geobserveerde veranderingen in parameters, als extra bescherming tegen 

kansbevindingen. De waarden van deze gestandaardiseerde geobserveerde verandering 

geven informatie over de substantiële verandering van parameters, tussen vrije en 

gefixeerde parameters. De resultaten van ons voorbeeld verschilden voor beide 

procedures, met betrekking tot zowel de parameters die samenhingen met response shift, 

als de conclusies over verandering in de gemiddelden van gemeenschappelijke factoren. 

We concludeerden dat deze verschillen voornamelijk ontstonden door twee verschillen 

tussen de procedures. Het eerste verschil betreft het toetsen van enkele versus meerdere 

parameters. Het tweede verschil betreft of men zich baseert op de verwachte, of op de 

geobserveerde verandering in parameters. 

In de algemene discussie, Hoofdstuk 8, worden de bevindingen van dit 

proefschrift besproken. Daarnaast bespreken we de beperkingen van de studies, en zaken 

die nog niet onderzocht zijn en tot vervolgonderzoek zouden kunnen leiden. 
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