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Samenvatting 

Hoofdstuk 1 

COPD (chronic obstructive pulmonary disease) is een langzaam progressieve aandoening, 
waarbij patiënten in toenemende mate kortademig worden. Als gevolg daarvan kunnen 
patiënten steeds meer beperkt raken in allerlei dagelijkse activiteiten, wat vervolgens weer 
kan leiden tot een verminderd welzijn. Dit scala aan mogelijke effecten van ziekte op 
lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied die de patiënt in zijn dagelijks leven ondervindt, 
wordt vaak samengevat onder de term gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (in het 
kort: kwaliteit van leven). 

Uit eerder onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat COPD-patiënten een beduidend slechtere 
kwaliteit van leven hebben dan gezonde mensen of dan een algemene populatie. De 
ziektelast bij deze patiënten lijkt dus groot. Echter, de meeste onderzoeken hebben zich 
gericht op patiënten die onder behandeling zijn van een longarts. Over de kwaliteit van leven 
van patiënten die door de huisarts worden behandeld, is nog relatief weinig bekend. In 
Nederland wordt desondanks ongeveer 80% van de patiënten door de huisarts behandeld. 
Verder is uit eerder onderzoek gebleken dat de objectieve, klinisch aantoonbare ernst van de 
aandoening, de longfunctie, slechts zwak geassocieerd is met de kwaliteit van leven. En ook 
andere factoren, zoals kortademigheid, of demografische factoren, kunnen de kwaliteit van 
leven maar ten dele verklaren. Dit betekent dat niet goed duidelijk is op welke manier de 
kwaliteit van leven verbeterd zou kunnen worden en dat patiënten met een slechte kwaliteit 
van leven niet kunnen worden herkend op basis van klinische en demografische kenmerken. 
Hoewel verondersteld is dat COPD-patiënten ook vaak andere chronische aandoeningen 
(comorbiditeit) hebben, en deze aandoeningen een grote invloed op de kwaliteit van leven 
kunnen hebben, zijn er nauwelijks gegevens over de rol van comorbiditeit bij de kwaliteit van 
leven van COPD-patiënten. 

In dit proefschrift is de kwaliteit van leven van COPD-patiënten, die bij de huisarts bekend 
zijn, onderzocht. Bestudeerd werd in hoeverre de kwaliteit van leven verschilde van die van 
een controle groep van mensen die bij de huisarts stonden ingeschreven zonder een 
obstructieve longaandoening als diagnose. Ook werd het beloop van kwaliteit van leven van 
leven onderzocht door de kwaliteit van leven van patiënten en controles twee keer te meten 
met tussentijd van anderhalf jaar. De rol van comorbiditeit voor de kwaliteit van leven van 
COPD-patiënten werd in dit onderzoek uitgebreid onderzocht. 

Hoofdstuk 2 

Om een idee te krijgen of comorbiditeit inderdaad vaak voorkomt bij COPD-patiënten werd in 
hoofdstuk 2 allereerst onderzocht hoe groot het percentage COPD-patiënten met 
comorbiditeit is, welke chronische aandoeningen vooral voorkomen, of bepaalde 
aandoeningen vaker voorkomen dan bij een controle groep, en bij welke COPD-patiënten 
comorbiditeit met name voorkomt. Aan patiënten en controles werd door middel van een 
vragenlijst gevraagd welke van 23 chronische aandoeningen zij op dat moment hadden. Het 
bleek dat 73% van de COPD-patiënten één of meer van de 23 chronische aandoeningen 

127 



Samenvatting 

had. In de controle-groep had 63% één of meer van deze aandoeningen. Ziekten die 
significant vaker voorkwamen bij COPD-patiënten dan bij controles waren aandoeningen van 
het bewegingsapparaat, slapeloosheid, sinusitis, migraine, depressie, maagzweer, en 
kanker. Comorbiditeit kwam met name voor bij patiënten van 70 jaar en ouder. De 
aanwezigheid van comorbiditeit blijkt niet te verwaarlozen bij COPD-patiënten en 
comorbiditeit is daarmee een belangrijke factor waarmee zowel in de kliniek als in onderzoek 
rekening moet worden gehouden. 

Hoofdstuk 3 

In eerder onderzoek is aangetoond dat de kwaliteit van leven van COPD-patiënten zeer 
slecht kan zijn. Omdat bij deze patiënten comorbiditeit zo vaak voorkomt, zou de 
aanwezigheid van andere chronische aandoeningen hier de mede oorzaak van kunnen zijn. 
Deze mogelijkheid werd onderzocht door COPD-patiënten met en zonder comorbiditeit te 
vergelijken met controles met en zonder dezelfde chronische aandoeningen. Het bleek dat 
COPD-patiënten met comorbiditeit significant slechtere scores op alle domeinen van kwaliteit 
van leven (fysiek, sociaal en emotioneel) hadden dan controles zonder chronische 
aandoeningen. Wanneer COPD-patiënten met comorbiditeit werden vergeleken met 
controles met comorbiditeit en COPD-patiënten zonder comorbiditeit met gezonde controles, 
dan bleken er alleen nog verschillen tussen COPD-patiënten en controles te bestaan voor 
wat betreft fysiek functioneren, rol functioneren ten gevolge van fysieke problemen en 
algemene gezondheid. Hieruit kan worden geconcludeerd dat COPD een aandoening is die 
gepaard gaat met vooral fysieke problemen. Sociale en emotionele problemen die bij COPD-
patiënten ook vaak voorkomen lijken eerder verband te houden met de aanwezigheid van 
andere chronische aandoeningen. 

Hoofdstuk 4 

Vanwege de belangrijke invloed van comorbiditeit op de kwaliteit van leven werd de invloed 
van verschillende specifieke chronische aandoeningen verder onderzocht en werd nagegaan 
hoe belangrijk de invloed van comorbiditeit is naast de invloed van andere klinische en 
demografische factoren. Hieruit bleek dat de aanwezigheid van 3 of meer chronische 
aandoeningen de kwaliteit van leven beter kon voorspellen dan de longfunctie, 
luchtwegklachten, leeftijd, geslacht, opleiding of het aantal pack-years (aantal gerookte 
pakjes x jaren gerookt). FEV,, dyspnoe en de aanwezigheid van 1-2 chronische 
aandoeningen bleken voor verschillende domeinen de tweede beste voorspellers voor 
kwaliteit van leven te zijn. Behalve voor slapeloosheid, kon geen invloed van afzonderlijke 
aandoeningen op de kwaliteit van leven worden aangetoond. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat niet zozeer het soort comorbiditeit, maar het aantal chronische 
aandoeningen de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Hoewel comorbiditeit een 
belangrijke voorspeller voor kwaliteit van leven bleek te zijn, bleef het grootste deel van 
variantie onverklaard. Comorbiditeit en andere patiënt-kenmerken kunnen dus geen goed 
onderscheid maken tussen patiënten met een slechte en patiënten met een goede kwaliteit 
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van leven. Hierdoor blijft het voor de huisarts belangrijk uitgebreid naar eventuele problemen 
in het dagelijks leven te vragen in plaats van alleen af te gaan op de klinische kenmerken 
van de patiënt. 

Hoofdstuk 5 

In dit hoofdstuk werd het beloop van kwaliteit van leven in anderhalf jaar onderzocht. Het 
bleek dat er in deze periode weinig of geen veranderingen in gemiddelde kwaliteit-van-leven 
scores waren. Alleen het fysiek functioneren bleek achteruit te zijn gegaan in anderhalf jaar. 
Hoewel gemiddelde scores weinig veranderden, bleek er een grote individuele variatie in 
kwaliteit van leven te zijn. Het percentage patiënten dat een toe- of afname in kwaliteit van 
leven had, bleek groot te zijn (11% tot 43%). Deze individuele variatie in kwaliteit van leven 
bleek niet ongewoon, aangezien ook bij controles veranderingen veel voorkwamen. 
Veranderingen in kwaliteit van leven werden voor slechts 6% tot 16% verklaard door 
demografische en respiratoire kenmerken en comorbiditeit. COPD-patiënten blijken vooral 'at 
risk' voor een verslechtering in het fysiek functioneren. Maar aangezien het beloop slecht is 
te voorspellen dient de kwaliteit van leven, net als klinische kenmerken, te worden 
gemonitord. 

Hoofdstuk 6 

In eerder onderzoek is herhaaldelijk gesuggereerd dat CODP-patiënten een verhoogd risico 
op depressie hebben. In dit hoofdstuk werd onderzocht of deze veronderstelling klopt. 
Patiënten werden vergeleken met controles zonder longaandoening op hun score op de 
CES-D (meetinstrument dat indicatie geeft voor de aanwezigheid van depressie). Bij 25% 
van de patiënten met een ernstige luchtwegobstructie (FEV, <50% voorspeld) was er een 
aanwijzing voor een depressie (score >=16). Van de patiënten met een milde tot matige 
luchtwegobstructie (FEV, > 50% voorspeld) was er bij 18% een aanwijzing voor een 
depressie, en van de controles was dat bij 20%. Na correctie voor verschillen tussen de 
groepen in leeftijd, geslacht, opleiding, verzekeringsvorm, leefsituatie en comorbiditeit, bleek 
dat patiënten met ernstig COPD een 2Vz keer zo groot risico op depressie hebben ten 
opzichte van controle-personen. Dit verhoogde risico werd niet waargenomen bij patiënten 
met mild tot matig COPD. Alleen-wonen, weinig reversibiliteit in longfunctie, 
luchtwegklachten en beperkingen in fysiek functioneren, bleken risicofactoren voor depressie 
te zijn. 

Hoofdstuk 7 

In onderzoek naar kwaliteit van leven, wordt de kwaliteit van leven vaak gemeten met een 
ziekte-specifiek instrument. Bij COPD-patiënten is de St. George's Respiratory Questionnaire 
een veelgebruikt ziekte-specifiek instrument. Omdat een dergelijk instrument alleen ziekte-
specifieke effecten van COPD beoogt te meten, behoort de SGRQ niet de effecten van 
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comorbiditeit te meten. In dit hoofdstuk werd onderzocht of de SGRQ inderdaad alleen de 
ziekte-specifieke effecten van COPD meet en niet die van comorbiditeit. Hiervoor werd de 
SGRQ vergeleken met een generiek instrument voor kwaliteit van leven (SF-36) voor wat 
betreft de associatie met ziekte-specifieke effecten van COPD en comorbiditeit. In 
tegenstelling tot een ziekte-specifiek instrument, behoort een generiek instrument de effecten 
van uiteenlopende ziekten te meten en dus wel de effecten van comorbiditeit. Het bleek dat 
de SGRQ sterker was geassocieerd met luchtwegklachten en longfunctie dan de SF-36. 
Desondanks vertoonden ook verschillende domeinen van de SF-36 een verband met deze 
effecten van COPD. Comorbiditeit daarentegen was geassocieerd met de SF-36, maar 
comorbiditeit was niet of nauwelijks geassocieerd met de SGRQ. Alleen slapeloosheid had 
een wat sterker verband met de SGRQ. De bevindingen geven aanwijzingen voor de 
validiteit van de SGRQ als ziekte-specifiek instrument bij COPD-patiënten. Voorts kan 
worden geconcludeerd dat resultaten verkregen met de SGRQ, niet of nauwelijks zullen 
worden vertekend door de effecten van comorbiditeit op de kwaliteit van leven. 

Hoofdstuk 8 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit dit proefschrift besproken en geïnterpreteerd en 
worden implicaties voor verder onderzoek en de klinische praktijk aangegeven. De resultaten 
in dit proefschrift laten zien dat comorbiditeit een belangrijke factor is om rekening mee te 
houden in onderzoek bij COPD-patiënten, in ieder geval wanneer het gaat om kwaliteit-van-
leven onderzoek. De kwaliteit van leven bij COPD-patiënten uit de huisartspraktijk kan 
ernstig beperkt zijn, wat het belang van behandeling en begeleiding van deze groep 
patiënten door de huisarts onderstreept. Omdat demografische en respiratoire kenmerken en 
comorbiditeit de kwaliteit van leven bij COPD-patiënten maar ten dele kunnen verklaren, zou 
er meer onderzoek naar de rol van psychosociale factoren voor de kwaliteit van leven 
moeten worden gedaan. Klinische kenmerken van de patiënt zeggen onvoldoende over zijn 
kwaliteit van leven, en inzicht in de kwaliteit van leven van de patiënt moet dus verkregen 
worden door er actief naar te vragen. Omdat COPD-patiënten vooral 'at risk' zijn voor 
beperkingen in fysiek functioneren, is het voor de huisarts belangrijk te onderzoeken of 
patiënten problemen ervaren in hun dagelijks leven waarbij fysieke activiteit van belang is, 
zoals bijvoorbeeld het huishouden of wassen en aankleden. Bij patiënten met een ernstige 
luchtwegobstructie kan het daarnaast raadzaam zijn om de aanwezigheid van depressie te 
onderzoeken. Het verminderen van luchtwegklachten en het afremmen van de afname in 
longfunctie blijven belangrijke behandeldoelen, omdat zowel luchtwegklachten als 
longfunctie zijn geassocieerd met kwaliteit van leven. Desalniettemin moeten deze factoren 
niet worden overschat, omdat de invloed van comorbiditeit en niet-klinische factoren op de 
kwaliteit van leven minstens zo belangrijk lijken te zijn. 
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