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Samenvatt ing g 

Schizofreniee is een chronische psychische ziekte met veelal ernstige consequenties voor 

hett dagelijks functioneren van patiënten. Ondanks verbeteringen in de farmacologische 

behandelingg van schizofrenie ervaren veel patiënten langdurige beperkingen op uiteenlo-

pendee levensdomeinen. 

Inn dit proefschrift worden de consequenties van schizofrenie voor het leven van patiënten en 

hunn familieleden of andere betrokkenen bestudeerd. De voornaamste doelstellingen waren: 

hett verschaffen van meer helderheid over de kwaliteit van leven en de zorgbehoeften van 

patiëntenn met schizofrenie, over de relaties tussen deze concepten alsmede hun relatie met 

ziektee ernst en andere patiëntkenmerken. 

Dee resultaten van deze studie verschaffen belangrijke informatie met betrekking tot: 

l .Dee kwaliteit van leven (KvL) en de zorgbehoeften van patiënten met schizofrenie in 2 

Nederlandsee regio's, verschillend in urbanisatiegraad. 

2.. Aangrijpingspunten voor de geestelijke gezondheidszorg met betrekking tot het verbe-

terenn van de KvL van deze patiënten. 

3.. De stabiliteit van KvL en specifieke zorgbehoeften over een tijdsinterval van 18 maan-

den. . 

4.. De bruikbaarheid, validiteit van betrouwbaarheid van verschillende instrumenten, welke 

werdenn ontwikkeld voor het evalueren van de zorg voor mensen met een chronisch psy-

chiatrischee aandoening. 

5.. Een beter begrip van de relatie tussen deze concepten en hun verhouding tot andere 

patiënt-- en omgevingsfactoren. 

Inn het eerste hoofdstuk, de introductie van dit proefschrift, wordt ingegaan op de conse-

quentiess van schizofrenie voor het dagelijks functioneren van patiënten. Verder wordt een 

overzichtt verschaft van ontwikkelingen in de gezondheidszorg voor patiënten met schizo-

freniee in de afgelopen decennia. Ook introduceren we de EPSILON multicenter studie, een 

studiee die voorafging en gedeeltelijk overlapt met de studie welke de basis vormde voor dit 

proefschrift.. De doelstellingen van deze EPSILON studie waren: 

1.. Het produceren van gestandaardiseerde versies van meetinstrumenten die de concepten 

'behoeftee aan zorg', 'kwaliteit van leven', 'consequenties voor betrokkenen' en 'tevreden-

heidd met zorg' beogen te meten. 

2.. Het beschrijven en vergelijken van groepen patiënten met schizofrenie uit vijf Europese 

landenn op uiteenlopende patiëntkenmerken en zorggerelateerde variabelen. 

3.. Het onderzoeken van de relaties tussen voornoemde concepten. 

4.. Het vergelijken van de resultaten van bovengenoemde instrumenten tussen de vijf Eu-

ropesee landen. 

Verderr wordt een beschrijving gegeven van de instrumenten alsmede een samenvatting 

vann de belangrijkste resultaten van de EPSILON studie. Aan de EPSILON studie namen 61 

patiëntenn uit Amsterdam deel. De uitgebreide Nederlandse studie welke de basis vormde 

voorr dit proefschrift had vier additionele doelen: 

l .Hett vergelijken van patiënten met schizofrenie uit een stedelijke en een meer rurale 

zorgregio. . 

2.. Het meten van de stabiliteit van zorgbehoeften, KvL en relaties tussen bovengenoemde 

conceptenn over de t i jd. 



3.. Het vergelijken van verschillende operationalisaties van KvL. 

4.. Het onderzoeken van de samenhang tussen bovengenoemde concepten (KvL, zorgbehoef-

tenn en consequenties voor betrokkenen) en hun respectievelijke relaties met patiënt- en 

ziektekenmerken. . 

Omm hieraan tegemoet te komen werd een meer rurale regio (West Friesland) in de studie 

toegevoegdd aan de Amsterdamse groep. Bij de patiënten uit de beide regio's werd na een 

periodee van 18 maanden een tweede meting uitgevoerd waarbij dezelfde instrumenten 

werdenn afgenomen. Verder werd een tweede KvL-instrument (de MOS SF-36) toegevoegd 

aann de instrumenten uit de EPSILON studie. 

140 0 
Inn totaal werden 143 patiënten geïncludeerd in de Nederlandse studie. Hierbij golden de 
volgendee inclusiecriteria: patiënten waren tussen de 18 en 65 jaar, hadden een diagnose 

schizofreniee (ICD-10, F20) en waren in zorg bij een GGZ-instelling gedurende ten minste 

driee maanden voorafgaand aan deelname aan het onderzoek. Exclusiecriteria betroffen: 

detentie,, verblijf in een gesloten opnamevoorziening of hostel voor chronisch psychotische 

patiënten,, zwakbegaafdheid, dementie of een andere organische stoornis en langdurig 

verblijff (langer dan 1 jaar) in een psychiatrisch ziekenhuis. 

Resultatenn van de EPSILON studie bevestigden de adequate psychometrische eigenschap-

penn van de meetinstrumenten. Met betrekking tot de uitgebreide Nederlandse studie werd 

duidelijkk dat de ziekte ernst in de rurale regio (West friesland) gemiddeld wat hoger lag in 

vergelijkingg tot de Amsterdamse groep. Ook rapporteerde de West Friese groep meer (on-

vervulde)) zorgbehoeften en een lagere gezondheidsgerelateerde KvL op drie van de acht 

domeinen.. Echter, omdat de verschillen tussen de regio's relatief beperkt waren, werd be-

slotenn om de data van beide regio's bij elkaar te voegen voor de deelstudies welke worden 

beschrevenn in de volgende hoofdstukken. 

Inn hoofdstuk 2 worden twee KvL-instrumenten uit verschillende tradities en theoretische 

kaderss onderzocht en vergeleken: de uitgebreide Nederlandse versie van de Lancashire 

Qualityy of Life Profile (LQoLP) en de MOS Short Form-36 (SF-36). Beide instrumenten wor-

denn vergeleken m.b.t. betrouwbaarheid, bruikbaarheid, en conceptuele overlap in de boven 

beschrevenn sample van patiënten met schizofrenie. De LQoLP meet algemene subjectieve 

KvLL (levenssatisfactie) en objectieve indicatoren van KvL op verschillende levensdomeinen. 

Dee SF-36 is een generiek instrument dat gezondheidsgerelateerde KvL beoogt te meten. De 

bruikbaarheidd en betrouwbaarheid van beide instrumenten was adequaat. Een tweede orde 

factorr analyse met de 10 LQoLP schalen en de 8 SF-36 schalen resulteerde in drie factoren: 

eenn gezondheidsgerelateerde KvL factor en 2 algemene KvL-factoren (een ' interne' respec-

tievelijkk een meer 'externe' (omgevingsgerelateerde) KvL factor). De studie toont aan dat 

dee LQoLP en de SF-36 beide geschikt zijn voor gebruik bij patiënten met schizofrenie (die 

niett een acute fase van de ziekte verkeren). De keuze voor een KvL-instrument verdient 

echterr nauwkeurige overweging, daar de 2 instrumenten tenminste gedeeltelijk verschil-

lendee concepten weerspiegelen. 

Inn hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de conceptualisatie van KvL en predictoren van 

KvLL bij patiënten met schizofrenie. Onderzocht wordt welke patiënt- en ziektekenmerken het 

bestee de KvL van patiënten voorspellen en in hoeverre deze relaties worden gemedieerd door 

gezondheidsgerelateerdee KvL. De belangrijkste voorspellers voor een lage KvL waren angst 

enn depressie en een laag zelfbeeld. Sociale integratie voorspelde een relatief bescheiden 



deell van de variantie in KvL. Gezondheidsgerelateerde KvL bleek een belangrijke mediator 

vann de relatie tussen symptomen en zelfbeeld versus algehele KvL. De resultaten van deze 

studiee dragen bij tot meer inzicht in de relatie tussen twee verschillende conceptualisaties 

vann KvL. Verder biedt de studie klinisch relevante inzichten in determinanten van de KvL van 

patiëntenn met schizofrenie, hetgeen zorgverleners kan helpen bij de focus en prioritering 

vann interventies (bijvoorbeeld middels het besteden van extra aandacht aan de stemming 

enn het zelfbeeld van mensen met schizofrenie). 

Eenn belangrijk doel van de huidige zorgverlening aan patiënten met een chronisch psy-

chiatrischee aandoening als schizofrenie betreft het voorzien in hun zorgbehoeften op zeer 

uiteenlopendee levensdomeinen. In hoofdstuk 4 worden de veranderingen bestudeerd in 

(onvervulde)) zorgbehoeften van patiënten met schizofrenie in een periode van 18 maanden 

enn wordt gekeken in hoeverre de zorgbehoeften van deze patiënten samenhangen met hun 

KvL.. Een onderliggende assumptie hierbij was dat het aantal (waargenomen) zorgbehoeften 

vann patiënten en de mate waarin aan deze zorgbehoefte tegemoet wordt gekomen door 

zorgverlenerss samenhangt met hun KvL. De 'Camberwell Assessment of Need' (CAN) werd 

gebruiktt om zorgbehoeften te meten; KvL werd gemeten met behulp van de Lancashire 

Qualityy of Life Profile (LQoLP). 

Patiëntenn rapporteerden de meeste onvervulde zorgbehoeften op de dimensies 'sociale' en 

'gezondheidsgerelateerde'' zorgbehoeften. Het totale percentage onvervulde zorgbehoeften 

daaldee op de meeste CAN-domeinen na een periode van 18 maanden. Het nader analyseren 

vann de individuele dynamiek in de onvervulde zorgbehoeften leverde belangrijke aanvul-

lendee informatie met betrekking tot de ratio van 'hardnekkige' en Veranderende' onvervulde 

zorgbehoeften.. KvL was gerelateerd aan het totaal aantal onvervulde zorgbehoeften, aan 

dee ratio onvervulde/vervulde zorgbehoeften en aan de onvervulde zorgbehoeften op diverse 

individuelee levensdomeinen. Alle relaties waren in de verwachte richting. Echter, associaties 

tussenn veranderingen in zorgbehoeften en veranderingen in KvL waren niet significant. Deze 

studiee toont aan dat de dynamiek in zorgbehoeften over de ti jd diverser kan zijn dan blijkt 

uitt het vergelijken van groepsgemiddelden op 2 meetmomenten. Het feit dat persistente 

onvervuldee zorgbehoeften samenhingen met een slechtere KvL suggereert dat deze zorg-

behoeftenn aangrijpingspunten kunnen bieden voor verbeteringen in de zorg. Echter, enige 

voorzichtigheidd bij deze conclusies is geboden aangezien geen significante verbanden werden 

gevondenn tussen veranderingen in zorgbehoeften en veranderingen in KvL. Toekomstige 

studiess met grotere aantallen patiënten zullen meer gedetailleerde informatie moeten geven 

m.b.t.. (de dynamiek in) longitudinale relaties tussen KvL and zorgbehoeften. 

Dee focus van het vijfde hoofdstuk betreft de relatie tussen zorgbehoeften van patiënten met 

schizofreniee en de ervaren consequenties voor hun betrokkenen. Zoals eerder beschreven 

heeftt de ziekte schizofrenie veelal verregaande consequenties voor het leven van patiënten; 

echterr het zorgen voor een familielid of partner met schizofrenie heeft vaak ook een grote 

impactt op het leven van deze betrokkenen. Onderzocht wordt in hoeverre de (subjectieve) 

zorgbehoeftenn van patiënten met schizofrenie samenhangen met (negatieve) consequenties 

voorr hun betrokkenen. Alle patiënten en hun betrokkenen welke deelnamen aan de voor-

noemdee EPSILON studie in vijf Europese landen werden geïncludeerd in deze deelstudie, 285 

inn totaal. Consequenties voor betrokkenen werden gemeten met behulp van de Betrokkenen 

Evaluatiee Schaal (BES) en zorgbehoeften van patiënten met de Camberwell Assessment of 

Needd (CAN). Betrokkenen van patiënten met meer zorgbehoeften rapporteerden gemiddeld 

genomenn meer zorgconsequenties. Bepaalde typen zorgbehoeften, zoals zorgbehoeften op 

hett gebied van gezondheid, basale levensbehoeften en algeheel functioneren bleken betere 



predictorenn van (meer) consequenties voor betrokkenen dan andere (zoals zorgbehoeften 

opp het gebied van sociaal functioneren en services). Het onderscheid tussen vervulde en 

onvervuldee zorgbehoeften maakte hierbij weinig verschil. Van de 4 domeinen van consequen-

tiess voor betrokkenen waren 'piekeren' en 'aansporen' van de patiënt sterker geassocieerd 

mett het aantal (on)vervulde zorgbehoeften dan de domeinen 'spanning' en 'toezicht'. Ten 

slottee toonde deze studie aan dat de hoeveelheid hulp die patiënten meiden te ontvangen 

vann hun betrokkenen op uiteenlopende levensdomeinen matig samenhangt met de door de 

betrokkenenn zelf gerapporteerde zorgconsequenties. Alle relaties waren, hoewel statistisch 

significantt bescheiden in termen van proporties verklaarde variantie. Dit betekent dat ver-

schillenn in zorgbehoeften van patiënten slechts een klein deel verklaren van verschillen in 

j_422 consequenties voor hun betrokkenen zoals gemeten met BES. 

Inn hoofdstuk 6 staat de heterogeniteit in de psychopathologie van schizofrenie centraal, 

enn de relaties van symptomen met andere patiënt- en service variabelen, zorgbehoeften en 

KvL.. Geëxploreerd wordt in hoeverre het mogelijk is groepen patiënten te onderscheiden 

opp basis van symptoomprofielen binnen een sample van ambulante patiënten met schi-

zofreniee die over het algemeen in een gestabiliseerde fase van de ziekte verkeren. Twee 

verschillendee methoden werden gebruikt voor het construeren van groepen patiënten: 

eenn empirische methode (cluster analyse) en een methode gebaseerd op a-priori criteria. 

Dee relatieve homogeniteit van onze patiëntengroep in termen van symptomatologie en de 

relatieff geringe variantie bemoeilijkte de interpretatie van de patiëntgroepen gebaseerd op 

dee cluster analyse: verschillen in gemiddelde scores op de symptoomschalen waren, hoe-

well statistisch significant, marginaal. Ook waren de clusters niet exclusief in termen van 

onderscheidendee (symptoom) kenmerken. De tweede methode maakte gebruik van a-priori 

vastgesteldee criteria m.b.t. het indelen van patiënten in groepen. Vier patiëntgroepen werden 

geconstrueerdd op basis van klinisch relevante symptomen (ten minste 1 BPRS item scores 

>4,, verwijzend naar matige tot ernstige symptomen): een groep zonder klinisch relevante 

symptomen,, een groep met uitsluitend negatieve symptomen, een groep met uitsluitend 

positievee symptomen en een groep met zowel positieve als negatieve symptomen. Omdat 

dee a-priori indeling leidde tot de best interpreteerbare resultaten werd verder gewerkt met 

dezee methode. De vier groepen werden beschreven in termen van algeheel functioneren, 

KvL,, zorgbehoeften, zorggebruik en socio-demografische kenmerken. Onze hypothese was 

datt patiënten met meer symptomen gemiddeld een lager niveau van functioneren, vermin-

derdee KvL en meer (onvervulde) zorgbehoeften zouden rapporteren. 

Dee resultaten met betrekking tot algehele en gezondheidsgerelateerde KvL lagen over het 

geheell genomen in de verwachte richting: patiënten met meer klinisch relevante positieve 

en/off negatieve symptomen rapporteerden een betere KvL vergeleken met de anderen pa-

tiëntgroepen.. KvL op het gebied van algehele gezondheid, mentale gezondheid en sociaal 

functionerenn was het laagst voor de groep met zowel positieve als negatieve symptomen. 

Verschillenn tussen de vier groepen met betrekking tot het aantal zorgbehoeften lagen in 

dezelfdee richting: patiënten met weinig symptomen rapporteerden minder zorgbehoeften; 

patiëntenn met zowel klinisch relevante positieve als negatieve symptomen rapporteerden 

dee meeste zorgbehoeften. De laatste groep rapporteerde een substantieel aantal zorgbe-

hoeftenn met betrekking tot fysieke gezondheid, wat wijst op een verslechterde psychische 

enn lichamelijke conditie. Zowel behandeling van psychotische symptomen als psychisch 

welbevindenn werd beoordeeld als onvoldoende door de meerderheid van de patiënten met 

klinischh relevante positieve symptomen. Patiënten met negatieve symptomen leken daaren-

tegenn meer (adequatere) hulp nodig te hebben op het gebied van zelfzorg en persoonlijke 



hygiënee in vergelijking tot de andere groepen. Er werden geen verschillen gevonden tussen 

dee groepen met betrekking tot zorgbehoeften als huisvesting, voeding, dagactiviteiten en 

socialee contacten. 

Inn het laatste hoofdstuk beschouwen we de resultaten van de vijf boven beschreven 

studies.. Er wordt nader ingegaan op de concepten KvL en zorgbehoeften, de theoretische 

enn conceptuele achtergrond en de geschiedenis van het gebruik van deze concepten in de 

psychiatrie.. Verder worden verschillende methodologische punten aan de orde gesteld, zoals 

niveauss van score aggregatie en de invloed van processen als 'response shift' op KvL en 

zorgbehoefte.. Ook worden enkele suggesties gegeven met betrekking tot de keuze van een 

KvL-instrument.. Ten slotte worden de klinische implicaties van de resultaten van de studie 

inn beschouwing genomen en worden enkele suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. 
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