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SAMENVATTING

In Nederland groeit tegenwoordig 14 procent van de kinderen op met een chronische 
aandoening. De laatste decennia is het aantal kinderen met een chronische aandoening 
toegenomen. Als gevolg van verbeterde behandelingsmogelijkheden binnen de kinder-
geneeskunde zijn aandoeningen die vroeger levensbedreigend en –beperkend waren nu 
te behandelen. Voorbeelden van deze aandoeningen zijn nierziekten, kanker, stofwisse-
lingsziekten, aangeboren hartafwijkingen en taaislijmziekte. Kinderen kunnen weliswaar 
behandeld worden, maar niet altijd worden genezen, waardoor een groeiend aantal 
kinderen een chronische aandoening heeft of late effecten van ziekte ondervindt. In 
het dagelijks leven betekent dit bijvoorbeeld dat kinderen naast de beperkingen van de 
ziekte dagelijks medicatie nodig hebben, zich aan een dieet moeten houden, of regelma-
tig naar het ziekenhuis moeten komen. 

Dit proefschrift richt zich op de gevolgen die ouders van kinderen met een chronische 
aandoening ondervinden. Ouders kunnen emotionele, sociale, financiële en maatschap-
pelijke gevolgen ondervinden en hebben vaak extra verantwoordelijkheden in de zorg 
voor hun kind. De extra zorg die een kind nodig heeft kan omschreven worden als een 
extra rol die kan botsen met andere rollen die ouders nu eenmaal in hun dagelijkse 
bestaan te vervullen hebben. Naast de gewone zorg die ieder kind nodig heeft, zullen 
ouders van kinderen met een chronische aandoening er ook voor moeten zorgen dat 
de aandoening onder controle blijft, dat de omgeving goed geïnstrueerd is, dat de zorg 
in het dagelijks leven ingebed is, en dat de broers en zussen zo min mogelijk gevolgen 
ondervinden. Tenslotte moeten ze deze taken combineren met de eigen dagelijkse ver-
plichtingen en wensen.

In dit proefschrift worden de resultaten van het Care-onderzoek gepresenteerd. Een 
onderzoek waarin eenmalig aan 580 ouders van kinderen met een chronische ziekte een 
vragenlijst is voorgelegd. De 580 ouders zijn verdeeld over 10 diagnose groepen. De 
diagnostische groepen die in dit onderzoek zijn geincludeerd zijn patiënten met: astma, 
diabetes, Down syndroom, Duchenne spierdystrofie, nierziekten, stofwisselingsziekten, 
meervoudig complexe handicap, sikkelcelziekte, spina bifida en overlevers van hersentu-
moren. Ook hebben er 443 ouders van schoolkinderen zonder chronische aandoening 
vragenlijsten ingevuld. Aan al deze ouders zijn vragen gesteld over hun kwaliteit van le-
ven, hun werksituatie, vrijetijdsbesteding, sociaaldemografische gegevens en informatie 
over de ziekte van het kind. 

De belangrijkste doelen van het Care-onderzoek zijn: 
1 het vergelijken van de kwaliteit van leven, werksituatie en vrijetijdsbesteding van 

ouders van kinderen met chronische aandoeningen met die van ouders van gezonde 
kinderen, 

2 te achterhalen welke factoren samenhangen met de kwaliteit van leven, werksituatie 
en vrijetijdsbesteding van de ouders, en 

3 om het welbevinden van ouders uit te drukken in een monetaire waarde.
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In de algemene inleiding in hoofdstuk 1 wordt de context en de opzet van het Care-
onderzoek beschreven. Ook wordt ingegaan op eerdere studies die gedaan zijn naar 
de gevolgen die ouders ondervinden van de zorg voor een chronisch ziek kind. In dit 
hoofdstuk wordt tevens een model gepresenteerd waarmee we proberen te verklaren in 
hoeverre werk, vrije tijd en ziektegerelateerde factoren samenhangen met de kwaliteit 
van leven van ouders. 

In eerdere studies naar de gevolgen voor ouders is relatief weinig aandacht besteed aan 
de subjectieve beleving van ouders, iets waar in dit proefschrift wel aandacht voor zal 
zijn. In de beschrijving van de kwaliteit van leven van ouders met betrekking tot hun fy-
sieke, emotionele en sociale functioneren hebben ouders aan kunnen geven hoe zij deze 
aspecten evalueren. Ook is er weinig bekend over de arbeidsparticipatie en vrije tijdsbe-
steding van deze groep ouders in Nederland. In onderzoek is de definitie van chronische 
ziekte vaak onduidelijk en is gedaan bij kleine groepen ouders, vaak specifiek gericht op 
bepaalde ziekten, wat onderlinge vergelijking lastig maakt. Het Care-onderzoek behan-
delt deze onderwerpen voor een grote groep ouders van kinderen met een chronische 
aandoening. 

In het algemene deel van dit proefschrift worden voor de totale groep ouders de con-
sequenties van zorg beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de ‘aan gezondheid gerelateerd 
kwaliteit van leven’ (in het kort weergegeven als: kwaliteit van leven) van ouders van 
kinderen met een chronische aandoening vergeleken met die van ouders van gezonde 
kinderen. Ouders van kinderen met een chronische aandoening rapporteren een lagere 
kwaliteit van leven op bijna alle domeinen van de vragenlijst: grove motoriek, cognitief 
functioneren, slaap, pijn, sociaal functioneren, dagelijkse activiteiten, seksualiteit, vitali-
teit, minder positieve emoties en meer negatieve emoties. De ouders van kinderen met 
stofwisselingsziekten,  ouders van kinderen met sikkelcelziekte, Duchenne spierdystrofie 
en astma laten in vergelijking met de gezonde groep de meeste problemen zien. In deze 
ziektespecifieke groepen werd met name een lage kwaliteit van leven gerapporteerd met 
betrekking tot sociaal en dagelijks functioneren, vitaliteit, slaap, en positieve en negatieve 
emoties. Een lage kwaliteit van leven betekent dat ouders een probleem ondervinden op 
één of meerdere domeinen en dat door hen wordt aangegeven hier last van te hebben. 
Om te bepalen wie een significante beperking in kwaliteit van leven heeft, hebben we 
gekeken wie van de ouders van kinderen met een chronische aandoening lager scoorde 
dan 25 procent van de gezonde groep. Het bleek dat ongeveer 50 procent van de ‘zieke 
groep’ een lagere score heeft, wat aanzienlijk is. Het hoge percentage lage scores onder-
streept het belang van noodzakelijke aandacht voor deze groep ouders. 

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht in hoeverre achtergrondfactoren, ziekteken-
merken en de sociale situatie van ouders voorspellend zijn voor hun kwaliteit van leven. 
Vrouwen, jongere ouders, ouders met een lager opleidingsniveau, een grotere zorgaf-
hankelijkheid van het kind en zelf chronisch ziek zijn, zijn achtergrond factoren die sa-
menhangen met een lagere kwaliteit van leven. Sociale factoren die positief bijdragen 
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aan de kwaliteit van leven zijn het ontvangen van meer emotionele steun en meer vakan-
tie per jaar. We vonden dus geen verband met het aantal uren werk of vrijetijdsbeste-
ding van de ouder. Verder zijn er een aantal achtergrondvariabelen gevonden met een 
indirect effect op kwaliteit van leven, omdat ze sociale steun en vakantie beïnvloeden en 
dus kwaliteit van leven. Deze indirecte factoren zijn: opleidingsniveau, het hebben van 
een partner, geboorteland, een van beide ouders heeft een chronische aandoening en 
afhankelijkheid van het kind. De meest belangrijke factoren met een negatief effect op 
kwaliteit van leven zijn afhankelijkheid van het kind en ziekte van de ouder, terwijl meer 
ruimte voor vakantie en emotionele steun een beschermende werking laten zien. 

In Hoofdstuk 4 wordt duidelijk dat in gezinnen waarin een kind met een chronische 
aandoening opgroeit, ouders minder uren betaald werk per week verrichten dan in de 
andere gezinnen. Vooral als een kind meer afhankelijk is van zorg, werken ouders min-
der. In het bijzonder moeders werken minder. Naast werk besteden ouders van kinderen 
met een chronische aandoening ook minder tijd aan vrijetijdsbesteding. Als ouders ge-
bruik maken van kinderopvang, werken ze meer. Moeders met een laag opleidingsniveau 
werken minder uren per week en hebben minder uren vrijetijdsbesteding per week. 

Hoofdstuk 5 richt zich op het subjectief welbevinden (gevraagd als hoe gelukkig bent u 
met uw leven in het geheel) van ouders van kinderen met een chronische aandoening 
vergeleken met die van ouders van gezonde kinderen. Het verschil in welbevinden tussen 
beide groepen wordt uitgedrukt in een geldbedrag. Ouders van kinderen met een chro-
nische aandoening rapporteren over het algemeen een lager welbevinden. Dit geldt met 
name voor ouders wiens kind een progressieve aandoening heeft, gevolgd door de groep 
ouders wiens kind een wisselend ziektebeloop heeft. Binnen de specifieke diagnoses heb-
ben de ouders van kinderen met Duchenne en meervoudig gehandicapte kinderen de 
grootste kans op een lager welbevinden. Het verschil in welbevinden tussen ouders van 
zieke en gezonde kinderen beschouwen wij als verlies in welbevinden. Dit verlies heb-
ben we met behulp van een econometrische berekening uitgedrukt in euro’s. Dit is een 
wetenschappelijk onderbouwde schatting van de kosten van het verlies aan welbevinden 
dat ouders ondervinden. Het gaat hier dus om een schatting van subjectieve kosten. Het 
lagere welbevinden van ouders van kinderen met een chronische aandoening bedraagt 
op basis van deze vergelijking 4275 euro per maand. Voor ouders van kinderen met een 
progressieve aandoening is dit bedrag 10925 euro, ongeveer 4,5 keer hun maandinko-
men. De waarden voor de afzonderlijke diagnoses variëren van 6959 tot 10629 euro.

In het ziektespecifieke deel van dit proefschrift worden twee groepen ouders nader be-
strudeerd: ouders van kinderen met sikkelcelziekte en metabole ziekten. 

In hoofdstuk 6 is een vergelijking gemaakt tussen moeders van kinderen met sikkelcel-
ziekte en een beschikbare vrouwelijke Nederlandse norm populatie. Uit deze vergelijking 
blijkt dat de moeders van kinderen met sikkelcelziekte op alle domeinen een lagere kwa-
liteit van leven rapporteren. Het is bekend dat gezinnen met een kind met sikkelcelziekte 
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vaak een lagere sociaal-economische status hebben dan de Nederlandse groep. Er is dan 
ook een tweede vergelijking gemaakt met een groep ouders met een vergelijkbare socio-
economische status als de groep met sikkelcelziekte. Uit deze vergelijking komen minder 
verschillen naar voren. Moeders van kinderen met sikkelcelziekte hebben alleen een la-
gere kwaliteit van leven op de domeinen depressieve emoties, dagelijkse activiteiten en 
vitaliteit. Verschillen met de norm-populatie op de andere domeinen zijn waarschijnlijk 
een gevolg van de socio-economische situatie van deze moeders. Het geeft echter ook 
aan dat deze groep moeders extra problemen ondervindt door de aandoening van hun 
kind, wat deze groep kwetsbaarder maakt dan zij al is.

In hoofdstuk 7 hebben we onderzocht welke demografische, ziektekenmerken en so-
ciale situatie/sociale factoren van invloed zijn op de kwaliteit van leven van ouders van 
kinderen met stofwisselingsziekten. Er werd meer samenhang gevonden tussen psycho-
sociale factoren en de kwaliteit van leven van ouders dan demografische en ziektegerela-
teerde variabelen. Gezinnen met voldoende emotionele steun rapporteerden een betere 
kwaliteit van leven en verlies van vrienden had een negatieve invloed op de kwaliteit 
van leven. Binnen de ziektegerelateerde effecten had een progressieve aandoening, en 
contactproblemen van het kind een negatieve invloed op kwaliteit van leven. Voor art-
sen van deze groep kinderen is het van belang stil te staan bij het sociale netwerk van 
ouders. 

Hoofdstuk 8, de algemene discussie, geeft een beschouwing op de meest belangrijke 
bevindingen en een beschrijving van de implicaties van het onderzoek voor de klinische 
praktijk en voor toekomstig onderzoek. Ouders van kinderen met een chronische aan-
doening maken deel uit van een relatief jong deel van de bevolking en zij ervaren gevol-
gen op meerdere terreinen van hun leven. De meest belangrijke risico factoren zijn een 
lagere sociaaleconomische positie en een kind met een chronische ziekte die in grotere 
mate afhankelijk is van zijn ouders in het dagelijks leven. Emotionele steun is de meest 
belangrijke beschermende factor. Beperkingen van deze huidige studie zijn, onder an-
dere, de gemiddelde respons van 52%, het grote aantal moeders en lage aantal vaders 
dat heft deelgenomen en het gebruik van een enkele informant. Door de cross-sectionele 
opzet van het onderzoek is het niet mogelijk om uitspraken te doen over causaliteit van 
de gevonden verbanden. Voor verolgonderzoek zou het heel interessant zijn om het 
functioneren van gezinnen waarin een kind met een chronische aandoening opgroeit 
longitudinaal te onderzoeken. En om daarbij de ouders en alle kinderen te includeren 
om zo een vollediger beeld te krijgen van de gevolgen van een chronische aandoening 
op het gezinsleven. 

Het hebben van een kind met een chronische aandoening hangt negatief samen met 
de werksituatie van ouders en hun sociale activiteiten, wat kan leiden tot een afname in 
hun sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Hoe ouders functioneren is niet alleen van 
belang voor henzelf, maar is ook bepalend voor hoe ze kunnen zorgen voor hun zieke 
kind en hun gezin in zijn totaliteit. Het minimaliseren van deze afname zou een van de 
doelen van de gezondheidszorg moeten worden. Bij de behandeling van de aandoening 
van een kind, is het belangrijk ook aandacht te besteden aan de gevolgen hiervan voor 
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Ouders’ zorg? Onze zorg!
Ouders van kinderen met een chronische aandoening ervaren consequenties 
op meerdere aspecten van het dagelijks leven

Bijna de helft van deze ouders heeft een lage kwaliteit van leven

Moeders, meer dan vaders, passen hun dagelijks leven aan.

De meest opvallende risicofactoren voor een lagere kwaliteit van leven, 
minder werken en minder vrijetijdsbesteding zijn: de mate van afhankelijkheid 
van zorg van het kind, minder emotionele steun uit de omgeving, en sociaal-
economische kenmerken.

De subjectieve kosten van zorg, uitgedrukt in een monetaire waarde, zijn 
aanzienlijk.

Het functioneren van ouders moet, naast de aandoening van het kind, een 
uitkomst zijn van de behandeling door de kinderarts.

het gezin. Om dit te bereiken moeten ouders in de klinische praktijk gevolgd worden, 
zodat ouders preventief hulp kunnen krijgen voordat ze in de problemen komen. Meer 
aandacht voor het functioneren van gezinnen waarin kinderen met een chronische aan-
doening opgroeien is onontbeerlijk, zowel voor de klinische praktijk als voor onderzoek. 
Interventies gericht op het versterken van de veerkracht van ouders zouden kunnen hel-
pen het vertrouwen in hun eigen functioneren te vergroten. Concluderend, gericht op de 
uiteindelijke toekomst van het chronisch zieke kind, zou het functioneren van ouders een 
uitkomstparameter van behandeling in de kindergeneeskunde moeten worden. 
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