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Achtergrondd en doelstellingen van dit proefschrift 

"Bollee ogen maken je leven kapot". Graves' ophthalmopathie (GO), geassocieerd met de 

schildklierr ziekte van Graves, is een invaliderende oogziekte die kan leiden tot uitpuilende 

ogenn (proptosis), pijn, roodheid en zwelling van de oogleden, een zanderig gevoel in de 

ogen,, dubbelzien, en soms zelfs blindheid. Ondanks dat de negatieve fysieke en 

psychosocialee effecten van GO voor de (gezondheids-gerelateerde) kwaliteit van leven (G-

KvL)) in het algemeen wel worden onderkend door patiënten en artsen, ontbreekt het aan 

kwantificeringg van deze effecten met behulp van gestandaardiseerde HRQL vragenlijsten. 

Inn 1992 heeft een internationaal committee van schildklierassociaties aanbevolen om bij 

dee evaluatie van de effecten van behandelingen voor GO ook het oordeel van de patiënt 

zelff  over zijn/haar oogziekte mee te nemen. Sinds die tijd hebben verschillende auteurs 

opp enige wijze het oordeel van de patiënt over zijn/haar oogziekte meegenomen in hun 

evaluatiee van behandeling. Echter, de validiteit en betrouwbaarheid van de meeste van 

dezee gebruikte maten voor patiënten-oordelen is discutabel. Daarnaast is er tot nu toe 

geenn aandacht geweest in onderzoek voor de functionele gevolgen van GO in termen van 

beperkingenn in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en psychosociaal functioneren. 

Inn dit proefschrift wordt GO bezien door de ogen van de patiënt. Het algemene doel van 

hett proefschrift was om richtlijnen te ontwikkelen voor het meten van de gezondheids-

gerelateerdee kwaliteit van leven in onderzoek naar GO. Deze richtlijnen werden gebaseerd 

opp onderzoek naar de impact van GO op de G-KvL in verschillende patiëntengroepen 

enn op de ontwikkeling van GO-specifieke G-KvL meetinstrumenten. De specifieke 

doelenn van dit proefschrift waren: 

1.. Het bepalen van de impact van Graves' ophthalmopathie op de gezondheids-

gerelateerdee kwaliteit van leven 

2.. Het ontwikkelen van meetinstrumenten die in klinische studies gebruikt kunnen 

wordenn om (veranderingen in) de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven van 

parietenn met Graves' ophthalmopathie te meten 
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Samenvattingg van de resultaten van dit proefschrift 

Inn hoofdstuk 2 worden de resultaten gepresenteerd van een descriptieve studie in 70 

opeenvolgende,, nieuw-gediagnostiseerde GO patiënten die eenmalig een G-KvL 

vragenlijstt hebben ingevuld. Het doel van deze studie was het bepalen van de impact van 

GOO op de G-KvL. De primaire uitkomstmaat was de MOS-24, een veelgebruikte en 

gevalideerdee algemene G-KvL vragenlijst. Om de resultaten in perspectief te plaatsen 

werdenn de MOS-24 scores van GO patiënten vergeleken met die van een referentie 

populatiee van patiënten 2onder chronische aandoening en met patiënten met andere 

chronischee ziekten. In vergelijking met de referentie populatie, werden bij GO patiënten 

grotee beperkingen gevonden in G-KvL, met name wat betreft fysiek functioneren en 

algemenee gezondheidsbeleving. Ook werden beperkingen gevonden in sociaal en mentaal 

functioneren.. GO patiënten rapporteerden een slechtere G-KvL dat patiënten met 

diabetes,, emphyseem of hart falen. De scores van GO patiënten waren vergelijkbaar met 

diee van patiënten met inflammatoire darmziekten. 

Dezee resultaten onderstrepen de noodzaak voor G-KvL metingen in klinische studies. 

Echter,, voor (gerandomiseerd) experimenteel onderzoek is een ziekte-specifiek instrument 

nodigg met meer items gericht op specifieke problemen die gerelateerd zijn aan GO om 

kleine,, maar belangrijke veranderingen in G-KvL over de tijd te kunnen meten. Wij 

hebbenn zo'n ziekte-specifieke vragenlijst ontwikkeld voor patiënten met GO: de "Graves' 

Ophthalmopathyy Quality Of Life" vragenlijst (GO-QOL). Het proces van vragenlijst 

ontwikkelingg en validering is beschreven in hoofdstuk 3. Er zijn 16 vragen bedacht, 

waarvann 8 gericht zijn op beperkingen in visueel functioneren als gevolg van een 

verminderdd gezichtsvermogen en/of dubbelzien, en 8 gericht zijn op beperkingen in 

psychosociaall  functioneren als gevolg van een verandered uiterlijk. Deze a-priori 

verwachttee splitsing in twee subschalen kon worden bevestigd met behulp van principale 

componentenanalyse.. Beide subschalen hadden een hoge interne consistentie (Cronbach's 

alpha'ss van 0.86 en 0.82) en de matige correlaties met algemene G-KvL schalen van de 

MOS-244 en SIP en met demografische en klinische variabelen ondersteunden de construct 

validiteitt van de GO-QOL. 

Test-hertestt betrouwbaarheid van de GO-QOL werd bepaald in 89 opeenvolgende GO 

patiëntenn met verschillende gradaties van ernst van de GO. Deze patiënten hebben twee 

keerr de GO-QOL ingevuld met een tussenliggende periode van 2 weken, waarin werd 

aangenomenn dat de GO stabiel was. 
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Dee invloed van kleine wijzigingen in de originele vragenlijst werd onderzocht op de 

validiteitt en betrouwbaarheid. De resultaten van deze studie worden gepresenteerd in 

hoofdstukk 4. De validiteit van de twee subschalen kon worden bevestigd. De hoge 

intraclasss correlatie coëfficiënten die werden gevonden (ICC's boven de 0.80) laten zien 

datt de meetfouten relatief klein zijn, wat de GO-QOL geschikt maakt voor klinische 

studiess met relatief kleine steekproef groottes. De aanpassingen in de subschaal "uiterlijk" 

leiddenn tot een betere validiteit en betrouwbaarheid van deze subschaal en tot minder 

ontbrekendee waarden. 

Dee volgende stap in het valideringsproces van de GO-QOL was het bepalen van de 

responsiviteit,, ofwel de gevoeligheid voor klinisch relevante veranderingen in G-KvL over 

dee tijd. Responsiviteit wordt in de literatuur genoemd als derde meeteigenschap van 

meetinstrumentenn die voor longitudinaal gebruik worden ontwikkeld, naast validiteit en 

betrouwbaarheid.. Er is echter geen consensus in de literatuur over de definitie van 

responsiviteitt en een gouden standaard om responsiviteit te bepalen ontbreekt. In 

hoofstukk 5 wordt een literatuur overzicht gepresenteerd van alle definities en gebruikte 

methodenn om responsiviteit te bepalen. Er werden 20 definities en 25 methoden 

gevondenn om responsiviteit te bepalen. Wanneer we al deze methoden toepasten op een 

algemenee en een ziekte-specifieke G-KvL vragenlijst, zagen we grote variaties in 

resultaten.. Het bepalen van responsiviteit wordt in dit hoofdstuk bediscussieerd vanuit 

hett perspectief van instrument ontwikkeling en -evaluatie en er worden richtlijnen 

gepresenteerdd voor instrument evaluatie. Vier methodologische stappen werden 

geïndentificeerd,, die moeten worden gevolgd bij de ontwikkeling van G-KvL instrument 

voorr longitudinaal gebruik. Deze stappen zijn de specificatie van meetdoelen (wat wil ik 

meten?),, de evaluatie van longitudinale validiteit en —betrouwbaarheid, en het presenteren 

vann informatie voor de interpretatie van veranderingen in scores. Wij beargumenteren dat 

alless wat men van te voren moet weten over een G-KvL instrument voordat met deze kan 

gebruikenn in longitudinale studies, in theorie met deze vier stappen kan worden bepaald. 

Err is dan ook geen behoefte (meer) aan een additioneel concept als responsiviteit. 

Daarnaastt laten wij zien dat alle maten die momenteel in de praktijk gebruik worden om 

responsiviteitt te bepalen, eigenlijk opgevat moeten worden als maten van longitudinale 

validiteitt en —betroubaarheid, waarbij sommige maten ook nog aanvullende informatie 

opleverenn voor de interpretatie van veranderingen in scores. Onze belangrijkste conclusie 

iss dan ook dat het begrip responsiviteit als aparte meeteigenschap verworpen kan worden. 
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Inn navolging van deze richtlijnen, hebben we de longitudinale validiteit van de GO-QOL 

bepaaldd in 164 GO patiënten die de GO-QOL en drie algemene G-KvL vragenlijsten 

hebbenn ingevuld vóór en drie of zes maanden na behandeling met radiotherapie of na een 

oogoperatiee te hebben ondergaan. Het belangrijkste doel van deze, in hoofdstuk 6 

beschrevenn studie, was het bepalen van een minimaal klinisch relevant verschil in score 

opp de GO-QOL wat als een belangrijke verbetering in G-KvL voor deze patiënten kan 

wordenn beschouwd. Een klinisch succesvolle behandeling was geassocieerd met een 

verbeteringg in GO-QOL scores van ongeveer 10-20 punten na een ingrijpende 

behandelingg (zoals radiotherapie of decompressie) en met een verbetering in GO-QOL 

scoress van ongeveer 3-10 punten na een kleinere ingreep (oogspier- of ooglidcorrectie of 

blepharoplastiek).. Veranderingen in GO-QOL scores van 6-10 punten werden door 

patiëntenn als belangrijke verbeteringen beschouwd. Effect sizes in GO-QOL subschalen 

warenn over het algemeen hoger dan die in de algemene G-KvL subschalen, wat de 

longitudinalee validteit van de GO-QOL ondersteunt. Op basis van het oordeel van de 

patiënten,, worden veranderingen van 6-10 punten aanbevolen als minimaal klinsch 

relevantt verschil op de GO-QOL. 

Voorr het gebruik van de GO-QOL in Engelstalige landen, hebben we de vragenlijst in het 

Engelss vertaald. Voor deze vertaling werd gebruik gemaakt van een methode van heen-

enn terug vertalingen met hulp van tweetalige vertalers. In hoofdstuk 7 wordt een 

gedetailleerdee beschrijving gegeven van de vertalingsprocedure. Met uitzondering van de 

vertalingg van het item "fietsen", wat minder relevant lijk t te zijn in Engeland, waren een 

geenn grote problemen met de vertaling. Wel werden enkele suggesties gedaan voor 

aanpassingg van de originiele Nederlandse versie van de GO-QOL. 

Naastt de ontwikkeling van de GO-QOL, hebben we een eerste aanzet gedaan voor de 

ontwikkelingg van een uitkomstmaat voor het meten van de mate van ontsiering van het 

gezichtt door GO. Bij de GO-QOL ligt de nadruk op het meten van beperkingen in 

(spychosociaal)) functioneren als gevolg van het veranderd uiterlijk. In hoofdstuk 8 ligt 

dee nadruk op het meten van de ernst van de ontsiering in het gezicht op zich. Het 

primairee doel van deze studie was te bepalen of mensen, in het bijzonder patiënten en 

artsen,, het eens zijn over de ernst van ontsiering van het uiterlijk. De onderliggende 

hypothesee was dat ontsiering een universeel concept is dat op een betrouwbare manier 

gemetenn kan worden. Vier verschillende panels van endocrinologen, oogartsen, patiënten 

enn leken hebben op een Visueel Analoge Schaal de ernst van ontsiering gescoord van 100 

GOO patiënten die op gestandaardiseerde dia's getoond werden. 
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Opp enkele systematische verschillen tussen panelleden na, was de overeenstemming zowel 

binnenn als tussen de panels hoog, wat aantoont dat ontsiering van het uiterlijk op een 

betrouwbaree wijze gemeten kan worden, onafhankelijk van de beoordelaar aan wie het 

gevraagdd wordt. In een multivariate regressie analyse werden de volgende belangrijke 

determinantenn van ontsiering gevonden: bovenste ooglid retractie, ernstige ooglid 

zwelling,, proptosis, chemosis en esotropie. De relatieve gewichten van deze variabelen 

kunnenn gebruikt worden om een uitkomstmaat voor ernst van ontsiering te ontwikkelen 

voorr klinische studies. 

Err is weinig bekend over de lange termijn gevolgen van GO op de G-KvL nadat patiënten 

zijnzijn uitbehandeld. Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 9, was om deze 

effectenn te kwantificeren met behulp van gevalideerde G-KvL vragenlijsten. Hiertoe is een 

follow-upp studie uitgevoerd in 172 patiënten die tussen 1982 en 1992 in het AMC 

behandeldd zijn met radiotherapie en/of prednison. Tussen 1998 en 2000 hebben 167/172 

patiëntenn twee algemene G-KvL vragenlijsten (SF-36 en EuroQol) en de GO-QOL 

ingevuld.. De G-KvL scores werden vergeleken met die van twee referentie populaties van 

"gezonde""  Nederlanders en met verschillende GO patiënten groepen. 158/172 patiënten 

kwamenn naar het Orbita Cenrtum voor een oogheelkundig onderzoek.. Een 

verscheidenheidd aan GO-gerelateerde symptomen werd gevonden in deze patiëntengroep. 

Dee G-KvL scores van deze patiënten waren beter dan die van onbehandelde GO 

patiëntenn en van GO patiënten die de vrangelijst tijdens de behandelingsperiode hebben 

invuld,, maar slechter dan die van de referentie populaties van "gezonde" mensen. De 

conclusiee was dan ook dat GO belangrijke negatieve gevolgen heeft voor de G-KvL, zelfs 

jarenn nadat patiënten zijn uitbehandeld. Deze resultaten geven aanwijzingen dat GO moet 

wordenn opgevat als een chronische aandoening en dat nazorg voor deze patiënten 

noodzakelijkk is na de immunosuppressieve en operatieve behandelingen. 

Inn hoofdstuk 10 worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de studies die in dit 

proefschriftt beschreven zijn. Twee belangrijke problemen zijn: (1) het vergelijken van 

algemenee G-KvL scores van patiënten met die van andere populaties werd bemoeilijkt 

doorr een gebrek aan leeftijd- en geslachtspecifïeke scores van de referentie populaties. 

Vergelijkingenn van ruwe scores zijn mogelijk gebiased door verschillen in leeftijd en 

geslachtt tussen populaties. (2) Validatie van de GO-QOL was gebaseerd op correlaties 

mett andere maten. Er zijn echter geen richtlijnen beschikbaar die aangeven hoe groot 

dergelijkee correlaties moeten zijn om tevreden te zijn over de validiteit. 
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Verschillendee andere methodologische problemen met betrekking tot G-KvL metingen 

wordenn in dit hoofdstuk besproken. Er is een dringende behoefte aan een goed 

theoretischh model voor G-KvL metingen en standaadisatie van teminologie. Dit is nodig 

omm de kwaliteit van G-KvL metingen in klinische studies te verbeteren. Daarnaast is meer 

onderzoekk nodig om de beste methode te identificeren om interpretatie van G-KvL scores 

tee vereenvoudigen. Ook er is gebrek aan consensus over het probleem van respons shift. 

Wijj  beargumenteren dat respons shift geen bias is, maar een determinant van 

veranderingenn in bepaalde G-KvL uitkomsten. 

Dezee onopgeloste methodologische problemen moeten clinici er echter niet van 

weerhoudenn om de gevolgen van hun handelen voor de G-KvL van hun patiënten te 

evalueren.. Effectieve therapieën voor GO zijn dringend noodzakelijk en de effecten van 

dezee behandelingen op de G-KvL moeten worden onderzocht. De GO-QOL is een 

veelbelovendd instrument voor dit doel. Bolle ogen moeten het leven niet voorgoed kapot 

maken. . 
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