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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift staat het ontwikkelen en valideren centraal van de 'Quality of 

Lif ee for Respiratory Illness Questionnaire (QoL-RIQ)' - Kwaliteit van Leven 

vragenlijstt voor mensen met ademhalingsproblemen - (Astma Fonds 90.37). Dit 

onderzoekk vloeide voort uit de studie: 'Omgaan met CARA - Sociaal-

wetenschappelijkk CAR A-onderzoek: op weg naar de toekomst1, uit 1991 (Astma 

Fondss 88.54). Hierin werd een research-agenda gepresenteerd met de 

belangrijkstee onderwerpen voor toekomstig gedragswetenschappelijk CARA-

onderzoek.. Onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met astma of 

COPDD werd daarin als een zeer belangrijk thema voor toekomstig onderzoek 

aangemerkt.. In die tijd vond zeker wel onderzoek plaats naar de gevolgen van 

eenn chronische ziekte als astma of COPD voor het dagelijks leven van mensen. 

Echter,, deze studies besloegen veelal niet het brede spectrum van kwaliteit van 

levenn onderzoek, en op dat moment waren er nauwelijks ziekte-specifieke 

kwaliteitkwaliteit van leven vragenlijsten beschikbaar. 

Gezienn de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van leven in de 

gezondheidszorg,, en gezien de behoefte aan Nederlandstalige vragenlijsten voor 

mensenn met astma of COPD, werd besloten een ziekte-specifieke vragenlijst te 

ontwikkelen.. In deze vragenlijst zouden functionele, psychologische en sociale 

aspectenn van de kwaliteit van leven van mensen met astma en COPD aan de 

ordee moeten komen. Omdat in wetenschappelijk onderzoek nog relatief weinig 

aandachtt was besteed aan de gevolgen van mild tot matig ernstig astma of 

COPD,, is besloten de vragenlijst in eerste instantie voor deze patiëntengroep te 

ontwikkelen. . 

Ditt proefschrift begint met een algemene introductie over kwaliteit van leven bij 

astmaa en COPD (Hoofdstuk 1). Allereerst is er een inleiding over definities, 

recentee pathofysiologische ontwikkelingen en prevalentie van astma en COPD. 
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Ditt wordt gevolgd door een kort overzicht van de verschillende psychologische 

visiess op astma en COPD, in de loop van de tijd. Vervolgens worden thema's 

vann gedragswetenschappelijk onderzoek naar astma en COPD alsmede de 

mogelijkee psychologische begeleiding en behandeling van mensen met deze 

aandoeningenn besproken. Tenslotte volgt een korte introductie over het concept 

'kwaliteitt van leven' in het algemeen, en meer specifiek bij mensen met astma 

off  COPD. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van het 

proefschrift. . 

Tott medio jaren negentig werd in Nederland veelal geen duidelijk onderscheid 

gemaaktt tussen astma en COPD. De aandoeningen werden vaak samengevoegd 

onderr de overkoepelende term 'CARA' omdat men veronderstelde dat ze sterk 

aann elkaar verwant waren. Recente inzichten in de pathofysiologie van astma 

tonenn aan dat astma en COPD echter als aparte ziekten moeten worden 

beschouwd.. Astma is een chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen met 

alss mogelijk gevolg een toename in de hyperreactiviteit van de luchtwegen op 

verschillendee prikkels. Ook perioden van benauwdheid, een piepende 

ademhaling,, druk op de borst, en hoesten komen regelmatig voor, in samenhang 

mett een wisselende luchtwegvernauwing. In COPD is luchtwegobstructie het 

belangrijkstee kenmerk. Deze obstructie is progressief, soms is ze gedeeltelijk 

reversibell  en kan ze samengaan met hyperreactiviteit van de luchtwegen. Het 

belangrijkstee doel in de behandeling van astma is het onder controle krijgen -en 

houden-- van de ziekte. De patiënt speelt daarbij zelf een belangrijke rol; 

patiënteneducatiee en 'zelfmanagement' van de ziekte zijn dan ook belangrijke 

aspectenn geworden van de behandeling van astma. De behandeling van COPD 

richtt zich op het voorkómen van symptomen en exacerbaties, het behouden van 

eenn optimale longfunctie en verbetering van de dagelijkse activiteiten en de 

kwaliteitt van leven. Vanzelfsprekend zijn hierin, naast medicamenteuze 

behandeling,, het voorkómen van roken en het stoppen met roken van groot 

belang. . 
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Hoewell  de term 'kwaliteit van leven' niet eenduidig wordt gedefinieerd, is er 

inmiddelss wel overeenstemming over de levensgebieden die in kwaliteit van 

levenn onderzoek betrokken moeten worden. Als belangrijkste onderwerpen van 

kwaliteitt van leven worden genoemd: de fysieke en functionele status, de 

psychologischee status en het sociaal functioneren. In kwaliteit van leven 

onderzoekk in de gezondheidszorg wordt een onderscheid gemaakt tussen 

generiekee instrumenten, waarmee algemene kenmerken en gevolgen van ziekte 

enn gezondheid worden onderzocht, en ziekte-specifieke vragenlijsten, die 

rekeningg houden met voor die ziekte kenmerkende klachten en problemen. 

Bijj  de start van deze studie waren de gevolgen van astma en COPD voor het 

dagelijkss functioneren reeds in diverse onderzoeken beschreven. Echter, deze 

studiess hadden niet het brede perspectief van kwaliteit van leven onderzoek. 

Veell  vragenlijsten of instrumenten die in deze onderzoeken werden gebruikt 

warenwaren niet ziekte-specifiek, ook werden vaak slechts deelaspecten van het 

dagelijkss functioneren onderzocht. Mogelijk zijn hierdoor belangrijke aspecten 

vann kwaliteit van leven over het hoofd gezien. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt een gedeelte van de studie naar thema's en condities voor 

toekomstigg gedragswetenschappelijk onderzoek naar astma en COPD 

gepresenteerd.. Aan medische en gedragswetenschappelijke deskundigen (zowel 

Nederlanderss als buitenlanders) op het gebied van zorg en/of onderzoek bij 

astmaa en COPD werd met behulp van interviews en vragenlijsten gevraagd hun 

visiee te geven over belangrijke thema's voor toekomstig gedrags-

wetenschappelijkk onderzoek en over de noodzakelijke voorwaarden voor een 

optimalee onderzoekskwaliteit. Op basis van deze reacties werd de research-

agendaa opgesteld met een variëteit aan onderwerpen. Kwaliteit van leven werd 

genoemdd als een zeer belangrijk thema voor toekomstig onderzoek bij zowel 

volwassenenn met astma en COPD, als bij kinderen met astma. Ook deden de 

deskundigenn methodologische aanbevelingen voor gedragswetenschappelijk 

onderzoekk bij mensen astma en COPD, en formuleerden zij voorwaarden voor 
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optimalee zorg aan deze patiënten. Tenslotte gaven zij diverse beleids-

aanbevelingenn voor gedragswetenschappelijk onderzoek naar astma en COPD. 

Naastt de research-agenda, kwamen ook uit het literatuuroverzicht van 

gedragswetenschappelijkk onderzoek bij astma en COPD belangrijke 

onderwerpenn voor toekomstig onderzoek naar voren. Hieronder waren: de 

waarderingg van mensen met astma of COPD, zowel in het algemeen -de 

maatschappelijkee waardering- als door wetenschappers en professionals in de 

gezondheidszorg;; onderzoek naar de psychosociale problemen van specifieke 

patiëntengroepen,, zoals ouderen, jonge kinderen en hun ouders, allochtonen en 

adolescentenn met astma; educatie van medewerkers in de gezondheidszorg, niet 

alleenn wat betreft medische aspecten van de ziekte maar zeker ook met 

betrekkingg tot de psychosociale aspecten van astma en COPD. 

Inn Hoofdstuk 3 wordt een literatuuroverzicht gepresenteerd van studies naar 

kwaliteitt van leven bij astma en COPD, gepubliceerd tussen 1980 en 1994. 

Daarbijj  is speciaal aandacht besteed aan de definitie en operationalisatie van het 

conceptt kwaliteit van leven, alsook aan de instrumenten die zijn gebruikt om 

kwaliteitt van leven te onderzoeken (inclusief ziekte-specifieke vragenlijsten) en 

aann het doel van het onderzoek. Uit bestudering van de publicaties bleek dat het 

begripp kwaliteit van leven zelden werd gedefinieerd en op zeer diverse manieren 

werdd geoperationaliseerd. Algemene definities van kwaliteit van leven 

ontbrakenn veelal, zelfs in diverse publicaties over de ontwikkeling van ziekte-

specifiekee vragenlijsten. Meestal werden operationele definities gegeven in 

termenn van de onderzochte dimensies van kwaliteit van leven, echter ook dit 

alleenn in een minderheid van de studies. Deze studies richtten zich veelal op de 

driee dimensies die, volgens de literatuur, minimaal aan de orde zouden moeten 

komenn in kwaliteit van leven onderzoek: het fysieke, psychologische en sociale 

functioneren. . 
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Hett merendeel van de studies had een evaluatief karakter. Meestal werden 

mogelijkee veranderingen in kwaliteit van leven als gevolg van bepaalde 

behandelingenn of therapieën onderzoeht. Eén vierde van de studies was 

beschrijvendd van aard, daarin werd geconcludeerd dat mensen met astma of 

COPDD in diverse aspecten van het dagelijks functioneren een verslechterde 

kwaliteitt van leven hadden. Slechts een klein deel van de studies bestudeerde de 

determinantenn van kwaliteit van leven, of gebruikte kwaliteit van leven 

gegevenss om voorspellingen te doen, bijvoorbeeld over de progressie van de 

ziekte. . 

Meerr dan de helft van de onderzoeken maakte gebruik van generieke kwaliteit 

vann leven instrumenten of van psychologische vragenlijsten. Dit gebeurde 

voorall  in het begin van de jaren tachtig, toen adequate kwaliteit van leven 

vragenlijstenn nog ontbraken. Ziekte-specifieke vragenlijsten werden in de loop 

vann de jaren negentig meer en meer gebruikt. 

Eenn meerderheid van de studies naar kwaliteit van leven richtte zich op mensen 

mett chronisch obstructief longlijden en op patiënten met ernstig COPD (al dan 

niett zuurstof gebruikend). In studies naar de ontwikkeling van ziekte-specifieke 

kwaliteitt van leven vragenlijsten stonden echter vooral mensen met astma 

centraal. . 

Dee Quality of Life for Respiratory Illness Questionnaire (QoL-RIQ) is de 

vragenlijstt die in het kader van dit proefschrift is ontwikkeld. Dit wordt 

beschrevenn in Hoofdstuk 4. Gebaseerd op literatuuronderzoek, bestaande 

generiekee kwaliteit van leven vragenlijsten, gesprekken met zorgverleners aan 

mensenn met astma of COPD, en consultatie van deskundigen op het gebied van 

kwaliteitkwaliteit van leven bij astma en COPD, werd een vragenlijst met een groot 

aantall  items ontwikkeld. Deze items werden gecontroleerd op duidelijkheid en 

volledigheidd door ze in een semi-gestructureerd interview voor te leggen aan 

mensenn met astma of COPD. 
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Voorr de itemreductie fase selecteerden huisartsen in het westen van Nederland 

patiëntenn uit hun astma en COPD-registratiesysteem. De deelnemende patiënten 

(n=171)) werd gevraagd om op een 7-punt Likert-type schaal aan te geven in 

welkee mate men last had van de genoemde klachten en/of symptomen, en in 

welkee mate men door de ziekte beperkt werd in het uitvoeren van specifieke 

activiteiten.. Voor items in de activiteiten subschalen was een antwoord-

mogelijkheidd 'niet van toepassing1 toegevoegd voor mensen die de genoemde 

activiteitt niet uitvoerden vanwege andere redenen dan de 

ademhalingsproblemen.. Items werden als volgt geselecteerd voor de 

uiteindelijkee kwaliteit van leven vragenlijst: 

-- Items met een 'niet van toepassing' antwoordmogelijkheid werden alleen in 

dee definitieve vragenlijst opgenomen indien minder dan 30% van de 

respondentenn 'niet van toepassing' had geantwoord. 

-- Vervolgens werden de inter-item correlaties berekend. Bij een inter-item 

correlatiee van 0,80 of hoger werden items samengevoegd. 

-- Tenslotte werd een factoranalyse uitgevoerd voor elke domein-subschaal. 

Itemss die hoog laadden op de eerste twee of drie factoren van een domein-

subschaall  werden opgenomen in de uiteindelijke vragenlijst. 

Omm redenen van inhoudsvaliditeit werden items op basis van hun inhoud, 

gegroepeerdd in domein-subschalen. Na het toepassen van deze selectieprocedure 

ontstondd een uni-dimensionele kwaliteit van leven vragenlijst bestaande uit 55 

items,, verdeeld over zeven domein-subschalen: ademhalingsproblemen (9 

items),, lichamelijke problemen (9 items), emoties (9 items), situaties die 

ademhalingsproblemenn uitlokken of verergeren (7 items), algemene bezigheden 

(44 items), dagelijkse activiteiten {10 items), sociale activiteiten, relaties en 

sexualiteitt (7 items). 

Dee interne consistentie van de totale vragenlijst en de subschalen, bepaald door 

middell  van splithalf betrouwbaarheden en Cronbach's alpha coëfficiënten, kon 

alss 'goed' worden beschouwd. De QoL-RIQ totaal score bleek niet te correleren 
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mett leeftijd, noch was er een verschil in totaalscore tussen astma- en COPD-

patiënten.. Geconcludeerd kon worden dat de vragenlijst voor beide diagnoses 

kann worden gebruikt, en voor brede leeftijdsgroepen geschikt is. 

Voorzichtigheidd was geboden met sommige domein-subschalen; met name de 

subschaall  'dagelijkse activiteiten' leek meer de problemen van oudere dan van 

jongeree mensen te reflecteren. Op de subschaal 'situaties die ademhalings-

problemenn uitlokken of verergeren1 bleken vrouwen hoger te scoren dan 

mannen. . 

Hoofdstukk 5 gaat over de resultaten van de studie van de psychometrische 

eigenschappenn van de QoL-RIQ: de interne consistentie en geschiktheid voor 

patiëntenn in verschillende behandelsettings, de test-hertest betrouwbaarheid, de 

constructt validiteit en gevoeligheid voor verandering. De relatieve invloed van 

subjectievee en objectieve ziekte-ernst en van persoonlijkheidskenmerken op 

kwaliteitt van leven werd exploratief onderzocht. Dit zou inzicht kunnen geven 

inn de mogelijke medierende rol van persoonlijkheidskenmerken (o.a. 

copinggedrag,, self-efficacy, angst, depressie), en van objectieve en subjectieve 

ziekte-ernstt aan de kwaliteit van leven van mensen met astma of COPD. 

Hett onderzoek naar de validiteit van de vragenlijst werd uitgevoerd in drie 

groepenn met astma- of COPD-patiënten met verschillende ziekte-ernst, uit 

diversee behandelsettings. De eerste groep bestond uit 136 patiënten met astma of 

COPD,, behandeld in de eerste lijn, 86 patiënten (groep 2) werden poliklinisch 

behandeldd in een academisch ziekenhuis. Groep 3 bestond uit 63 patiënten die 

deelnamenn aan een klinisch pulmonair revalidatie programma in een 

astmacentrum. . 

Voorr onderzoek van de betrouwbaarheid, werd de interne consistentie van de 

subschalenn en van de totale vragenlijst berekend. De test-hertest 

betrouwbaarheidd werd onderzocht in 35 stabiele patiënten uit groep 1. De 

intraclasss correlatie coëfficiënt werd zowel voor de totale schaal als voor de 
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subschalenn berekend. De interne consistenties waren hoog tot zeer hoog. De 

stabiliteitt van de antwoorden (test-hertest betrouwbaarheid) van de totale 

vragenlijstt werd als 'goed' beoordeeld. Voor de meeste subschalen was de 

stabiliteitt van de scores acceptabel tot goed, alleen de subschaal 'emoties' 

vertoondee wat random meetfout. 

Watt betreft het onderscheidend vermogen van de QoL-RIQ werd aangetoond dat 

mett de vragenlijst significante verschillen worden aangetoond in kwaliteit van 

levenn tussen patiënten uit verschillende behandelsettings. Patiënten die 

deelnamenn aan de klinische revalidatie hadden de hoogste score vergeleken met 

poliklinischh behandelde mensen en met patiënten uit de eerste lijn. Dit betekent: 

eenn groter aantal problemen en beperkingen in het dagelijks leven, en dus een 

slechteree kwaliteit van leven. Zowel voor de totale QoL-RIQ score als voor een 

gedeeltee van de subschalen bleken poliklinisch behandelde patiënten (groep 2) 

meerr problemen in het dagelijks leven te ervaren dan patiënten uit de eerste lijn. 

Ditt werd zowel voor mensen met astma als mensen met COPD gevonden. Ook 

naa correctie voor leeftijd bleven deze effecten bestaan. Binnen iedere 

onderzoeksgroepp hadden COPD-patiënten veelal een slechtere kwaliteit van 

levenn dan mensen met astma. 

Terr bestudering van de construct validiteit van de vragenlijst werden Spearman 

Rankk correlaties berekend tussen de QoL-RIQ totaalscore en subschaal scores 

enerzijds,, en de scores op generieke kwaliteit van leven vragenlijsten (SIP en 

MOS-20)) en algemene vragen naar gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 

anderzijds.. De samenhang tussen de emotie- subschaal van de QoL-RIQ en de 

angst-- en depressie subschaal van de SCL-90 werd onderzocht, evenals de 

correlatiee tussen de QoL-RIQ subschaal 'ademhalingsproblemen' en de 

subjectievee ernst van astma-aanvallen of benauwdheid. Tenslotte werden de 

correlatiess bepaald tussen de QoL-RIQ totaalscore enerzijds en longfunctie 

(FEV|9fpred.. FVC) en symptomen (MRCQ-dyspneu score, subjectieve ernst 

vann astma-aanvallen of benauwdheid) anderzijds. De correlaties tussen de scores 
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opp de subschalen van de QoL-RIQ en totale QoL-RIQ score enerzijds, en de 

subschaal-- en totaalscores op de generieke kwaliteit van levenvragenlijsten, de 

scoress op de algemene vragen naar kwaliteit van leven, de scores op de angst en 

depressiee subschalen, en antwoorden op frequentie en ernst van astma-aanvallen 

enn benauwdheid anderzijds, alsmede de MRCQ-score, waren gemiddeld tot 

sterkk en onderschreven daarmee de constructvaliditeit van de QoL-RIQ. Zoals 

verwachtt op basis van bestaande literatuur, was de correlatie tussen kwaliteit 

vann leven gemeten met de QoL-RIQ, en longfunctieparameters matig tot laag. 

Daarmeee werd aangetoond dat spirometrie en ervaren kwaliteit van leven 

verschillendee aspecten van ziekte-ernst representeren. 

Dee gevoeligheid voor verandering van de QoL-RIQ werd onderzocht in de 

groepp patiënten in het klinisch revalidatie programma. Met uitzondering van de 

subschaall  'situaties die ademhalingsklachten uitlokken of verergeren', waren 

zowell  de scores op de subschalen als de totale QoL-RIQ score significant 

afgenomenn na het klinisch revalidatie programma. Dit geeft een afname in 

ervarenn problemen in het dagelijks leven, en een verbeterde kwaliteit van leven 

weerr na drie maanden opname in een astmacentrum. De gevoeligheid voor 

veranderingg werd zowel in termen van 'effectgrootte' als in termen van 

'klinischee relevantie' van de veranderde scores aangetoond. 

Watt de validiteit van de QoL-RIQ betreft werd geconcludeerd dat de 

psychometrischee eigenschappen van de vragenlijst goed zijn. Gezien de hoge 

internee consistentie van de vragenlijst en de gevoeligheid voor verandering kan 

zee zowel gebruikt worden voor klinische trials als voor individuele screening en 

begeleidingg van patiënten in de dagelijkse medische zorg. De vragenlijst is 

geschiktt zowel voor astmapatiënten als voor patiënten met COPD, met een 

verschillendee mate van ziekte-ernst. 

Omm een indruk te krijgen van de relatieve bijdrage van demografische 

kenmerken,, objectieve en subjectieve ziekte-ernst en persoonlijkheids-

kenmerkenn aan kwaliteit van leven, werd multiple regressie analyse uitgevoerd 
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mett de QoL-RIQ totaal score als afhankelijke variabele. De onafhankelijke 

variabelenn werden gekozen op basis van hun intercorrelaties met de QoL-RIQ 

totaall  score. Daar deze verschilden voor mensen met astma en voor mensen met 

COPD,, werden de regressie-analyses voor beide diagnostische groepen apart 

uitgevoerd.. Voor astmapatiënten kon worden geconcludeerd dat twee-derde van 

dee variantie in kwaliteit van leven verklaard kan worden door drie variabelen: 

subjectievee ernst van de astma-aanvallen, depressie, en ziekte-specifieke self-

efficacy.. Coping en angst, noch demografische kenmerken of objectieve ziekte-

ernstt speelden een rol in het model, na invoering van eerder genoemde 

variabelen.. Voor mensen met COPD zag het beeld er wat anders uit. Uit de 

multiplee regressie analyse bleek dat slechts twee variabelen een significante rol 

speeldenn in de kwaliteit van leven score van deze patiëntengroep, namelijk 

subjectievee ernst van de benauwdheid en angst. Subjectieve ernst van 

benauwdheidd verklaarde bijna de helft van de variantie in de QoL-RIQ score, 

angstt voegde daar nog 25 procent aan toe. 

Inn Hoofdstuk 6 (General Discussion) wordt de ontwikkeling van en het 

onderzoekk naar de validiteit van de QoL-RIQ samengevat en bediscussieerd. De 

sterkee en zwakke punten van het onderzoek worden besproken wat betreft de 

ontwikkelingg van de vragenlijst; het maken van de items, de stijl van de vragen 

enn de selectie van items. Vervolgens worden de psychometrische eigenschappen 

vann de vragenlijst zoals de betrouwbaarheid (interne consistentie en test-hertest 

betrouwbaarheid),, en validiteit (construct validiteit en gevoeligheid voor 

verandering)) kritisch beschouwd. 

Doorr middel van een bijgewerkt review van ziekte-specifieke kwaliteit van 

levenn vragenlijsten voor volwassenen met astma of COPD wordt de QoL-RIQ in 

brederr perspectief geplaatst, en worden haar voor- en nadelen besproken. 

Wanneerr de QoL-RIQ wordt beschouwd in relatie tot de overige ziekte-

specifiekee kwaliteit van leven vragenlijsten, kan met betrekking tot de stijl, 
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inhoudd en indeling van items het volgende worden geconcludeerd: de QoL-RIQ 

past,, met 55 items, meer bij de langere instrumenten (55-76 items) dan bij de 

korteree (20-33 items). Het gebruik van een 7-punt Likert-type antwoord 

categoriee is niet uitzonderlijk; zes van de tien onderzoeksgroepen gebruiken vijf 

tott zeven punt Likert-type antwoordschalen in hun vragenlijsten. De inhoud van 

dee QoL-RIQ items beslaat een gevarieerd aantal onderwerpen die van belang 

zijnn in kwaliteit van leven onderzoek. De domeinsubschalen zouden ook 

samengevoegdd kunnen zijn tot bredere dimensies (bijvoorbeeld ademhalings-

problemenn en lichamelijke problemen samengevoegd tot 'fysieke klachten'; 

algemenee bezigheden en dagelijkse activiteiten samengevoegd tot 'fysieke 

activiteiten').. Dit zou echter ten koste zijn gegaan van de specificiteit van de 

informatiee die met behulp van de huidige zeven domein-subschalen wordt 

verkregen. . 

Dee QoL-RIQ is een van de weinige instrumenten die zowel geschikt is voor 

mensenn met astma als voor COPD-patiënten. Hoewel in eerste instantie 

ontwikkeldd voor patiënten behandeld in de eerste lijn, lijk t de vragenlijst ook 

geschiktt te zijn voor patiënten met een ernstiger vorm van astma of COPD. De 

psychometrischee eigenschappen van de vragenlijst zijn goed, hoewel de 

gevoeligheidd voor verandering tot op dit moment alleen nog is onderzocht in 

patiëntenn in (klinische) revalidatie programma's, bij mensen met een vrij 

ernstigee vorm van astma of COPD. Geconcludeerd kan worden dat de QoL-RIQ 

eenn valide instrument is, ontwikkeld voor het Nederlands taalgebied, en geschikt 

iss voor zowel astma- als COPD-patiënten met diverse ziekte-ernst. 

Hett hoofdstuk wordt afgesloten door aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

naarr kwaliteit van leven in astma en COPD, en meer specifiek, voor verder 

onderzoekk naar de QoL-RIQ. 
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Aanbevelingenn voor toekomstig onderzoek met betrekking tot de 
QoL-RIQ Q 

-- De gevoeligheid voor verandering van de QoL-RIQ dient ook in mensen met 

mildd tot matig ernstig astma of COPD te worden onderzocht. 

-- De gevoeligheid voor verandering van de QoL-RIQ dient ook in andere 

interventiestudiess dan pulmonaire revalidatie, te worden onderzocht, 

bijvoorbeeldd in klinische trials. 

-- Vergelijkingsgegevens (normgegevens) dienen te worden opgesteld voor 

groepenn patiënten met verschillende ziekte-ernst, zowel voor mensen met 

astmaa als met COPD. Patiënten dienen te worden geselecteerd en 

geclassificeerdd volgens internationale richtlijnen voor de beschrijving van 

ziekte-ernst. . 

-- Naast de ontwikkeling van een korte versie voor monitoring in de eerste lijn, 

kann een algemene korte versie worden ontwikkeld, speciaal voor 

screeningsdoeleinden. . 

-- De lay-out van de 55-item versie van de QoL-RIQ kan zodanig worden 

aangepastt dat een versie ontstaat die makkelijk hanteerbaar is voor gebruik in 

klinischee settings. 

-- Tenslotte, het is interessant, via factoranalyse bij de QoL-RIQ onderzoek te 

doenn naar onderliggende constructen. Doel zou niet direct zijn de inhoud van 

dee vragenlijst te wijzigen, maar de groepering van items in domein-

subschalenn versus constructen nader te onderzoeken. 

Aanbevelingenn voor kwaliteit van leven onderzoek bij mensen met 
astmaa of COPD in het algemeen 

-- Onderzoek naar de determinanten van kwaliteit van leven. Het concept 

kwaliteitt van leven zou zichtbaar deel uit moeten gaan maken van 

theoretischee modellen omtrent persoonlijkheidskenmerken, coping, ideeën en 
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opvattingenn over ziekte en gezondheid (onder meer: self-efficacy, adaptieve 

opgaven,, ziektepercepties, sociale steun etc). Kennis over de invloed van 

dezee variabelen op kwaliteit van leven stimuleert de ontwikkeling van 

gefundeerdee theorieën over kwaliteit van leven. Ook kan het richting geven 

aann interventies ter bevordering van de kwaliteit van leven van astma- en 

COPDD patiënten. 

-- Bestaande vragenlijsten kunnen onderling worden vergeleken om hun 

relatievee belang, en sterke en zwakke punten te inventariseren. Dit zou 

kunnenn leiden tot richtlijnen over welke vragenlijst het meest geschikt is voor 

specifiekee populaties, specifieke doelen en specifieke ziekten. Dit proces is al 

inn gang gezet. 

-- Aanbevelingen zoals genoemd voor de QoL-RIQ zijn ook van toepassing 

voorr andere kwaliteit van leven instrumenten voor patiënten met astma of 

COPD,, zoals de ontwikkeling van normgegevens voor patiëntengroepen met 

verschillendee ziekte-ernst, gebaseerd op internationale richtlijnen; bestaande 

vragenlijstenn zouden kunnen worden aangepast voor specifieke situaties, 

zoalss klinische zorg van patiënten, specifieke interventies, inclusief de 

ontwikkelingg van korte versies van vragenlijsten; bestudering van de 

groeperingg van items in domeinen versus constructen. 

-- Tenslotte dienen ook vertaalde versies van ontwikkelde en goed gevalideerde 

vragenlijstenn gevalideerd te worden voor het nieuwe taalgebied. 




