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Iedere professional in een verpleeghuis hoopt bij
te dragen aan de kwaliteit van leven van zijn of
haar cliënten. Om effectief de kwaliteit van leven
te verhogen, is het nodig te weten wat kwaliteit
van leven precies is en hoe je het kunt meten,
terwijl daarover nog veel discussie en onduide-
lijkheid bestaat.

Het proefschrift van Teake Ettema beschrijft de
ontwikkeling en toetsing van een meetinstru-
ment voor kwaliteit van leven bij mensen met
dementie in een verpleeg- of verzorgingshuis.
De aanpak is prachtig. Eerst wordt, op basis van
literatuuronderzoek, een conceptuele definitie
van kwaliteit van leven bij dementie geformu-
leerd, daarna worden bestaande instrumenten
bestudeerd en vervolgens wordt een instrument
geconstrueerd dat is gebaseerd op een concep-
tueel model. Een andere opvallende kwaliteit is
de consequente en toegankelijke wijze waarop
de toegepaste analysetechnieken worden toege-
licht.

Na een korte inleiding over de context en het
doel van het proefschrift (hoofdstuk 1) wordt een
literatuuronderzoek beschreven dat als doel
heeft te komen tot een conceptuele definitie van
kwaliteit van leven bij dementie (hoofdstuk 2).
Dit is een dapper doel: omdat kwaliteit van leven
zo’n complex terrein is, zijn de meeste auteurs
niet zo scheutig met een definitie. Om duidelijk
te maken waar we over praten en waar de uit-
gangspunten van de verschillende auteurs afwij-
ken, is een definitie juist wel belangrijk. Een
goede definitie kan gelden als basis voor het te
construeren instrument. Hoofdstuk 2 beschrijft
de conceptuele literatuur over kwaliteit van
leven bij ouderen, chronisch zieken en dementie.
Geconcludeerd wordt dat adaptatie een belang-
rijke indicatie is voor kwaliteit van leven en de
volgende definitie wordt gepresenteerd:
dementiespecifieke kwaliteit van leven is de
multidimensionele evaluatie van persoonlijke
factoren en omgevingsfactoren (person-
environment system) van het individu in termen
van adaptatie aan de waargenomen gevolgen van
de dementie. In hetzelfde hoofdstuk worden ook
twee hete hangijzers in de kwaliteit van leven
literatuur beschreven en doeltreffend getackeld:
de multi- of unidimensionaliteit van kwaliteit
van leven en de subjectiviteit cq. objectiviteit/
normativiteit van het concept. Jammer vind ik
dat het werk van Gurland en Katz onbesproken

blijft. Ik was zeer benieuwd naar een discussie
over hun benadering van kwaliteit van leven van
ouderen als de vaardigheid van een individu om
zich aan te passen aan verschillende ‘challenges
to adaptation’ (i.e. ‘adaptive tasks’) naast het
adaptatie-coping model van Dröes.

Een tweede literatuurstudie betreft een inven-
tarisatie van de meetinstrumenten die zijn ge-
bruikt in onderzoek naar kwaliteit van leven bij
mensen met dementie (hoofdstuk 3). Zes
dementiespecifieke en acht generieke kwaliteit
van leven instrumenten zijn gevonden, evenals
drie dementiespecifieke aan kwaliteit van leven
gerelateerde instrumenten. Beoordeeld worden
de inhoud van de schaal, de methode van
gegevensverzameling en de psychometrische
eigenschappen. Er zijn grote verschillen gevon-
den tussen de schalen op deze aspecten, maar de
meest opvallende bevinding vind ik wel dat
maar van 2 van de 17 schalen iets bekend is over
de responsiviteit. Gevoeligheid voor verandering
is juist een zeer belangrijke eigenschap wanneer
een instrument wordt gebruikt om een
behandeling/interventie te evalueren. De conclu-
sie van hoofdstuk 3 begrijp ik echter niet zo
goed: het feit dat de bestaande generieke instru-
menten voor kwaliteit van leven niet geschikt
zijn, betekent toch niet dat er daarom een
dementiespecifiek instrument moet worden ge-
maakt?

Hoofdstuk 4 beschrijft hoe de constructie van
het instrument is uitgevoerd en hoe een concept
versie is getest in een pilot studie: prachtig! Met
deze aanpak wordt de inhoudsvaliditeit gewaar-
borgd en daarmee wordt, zoals Ettema zelf al
opmerkt, een belangrijke basis gelegd voor een
valide meetinstrument.

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 5) wordt
een studie beschreven naar de bruikbaarheid van
(een aangepaste versie van) de COOP/WONCA
kaarten voor het meten van kwaliteit van leven
bij mensen met dementie in verpleeghuizen.
Deze kaarten zijn opgenomen in het onderzoek
om de convergente validiteit van het te construe-
ren instrument te kunnen onderzoeken. Bij on-
geveer 60% van de geïnterviewde cliënten had de
interviewer de indruk dat zij de vragen van dit
zelfrapportage instrument begrepen. Deson-
danks is de gevonden de test-hertest betrouw-
baarheid laag, hetgeen bij mij de vraag oproept
of dit ook iets zegt over de geschiktheid van de
cliënt als bron van informatie. Ook komt bij de
discriminante validiteit de vraag op of we niet
gewoon moeten concluderen dat de kaarten niet
zo valide zijn? Om iets te kunnen zeggen over
discriminante validiteit moeten we toch op z’n
minst wel stevige convergente validiteit vinden?

Vervolgens wordt de uit hoofdstuk 4 resulte-
rende conceptversie van de QUALIDEM getest
met gegevens van 238 cliënten, verzameld in 10
Nederlandse verpleeghuizen (hoofdstuk 6). Na
analyse van de items op inter- en intra-
beoordelaarbetrouwbaarheid, schaalbaarheids-
analyses en analyse van de resulterende sub-
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schalen op inter- en intrabeoordelaar-
betrouwbaarheid, resulteert een vragenlijst van
37 items die bestaat uit 9 schalen. Om de inter-
beoordelaarbetrouwbaarheid te verhogen wordt
de aanbeveling gedaan om de vragenlijst door
twee verzorgenden te laten invullen. Zij moeten
vervolgens consensus bereiken voor de items
waarop zij verschillend hebben geantwoord. Een
opmerkelijke bevinding is de negatieve correla-
tie tussen twee subschalen voor de adaptieve
taak ‘omgaan met de verpleeghuisomgeving’.
Heeft de auteur daar een mogelijke verklaring
voor?

Hoofdstuk 7 beschrijft een valideringsstudie
van de QUALIDEM. Hiertoe is een indrukwek-
kende hoeveelheid gegevens verzameld met de
Beoordelingsschaal Oudere Patiënten (BOP), de
Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale
Psychogeriatrie (GIP), de Neuro Psychiatrische
Inventory (NPI), de Global Deterioration Scale
(voor convergente en divergente validiteit), alge-
mene vragen over kwaliteit van leven aan
afdelingshoofd en familie en de eerder genoem-
de COOP/WONCA kaarten (voor concurrente
validiteit). Voor de convergente en divergente
validiteit wordt veel ondersteuning gevonden,
voor de concurrente validiteit alleen in de corre-
latie met het oordeel van het afdelingshoofd.
Geconcludeerd wordt dat er voldoende onder-
steuning is voor de validiteit van de QUALIDEM
en de onverwacht aan- of afwezige relaties wor-
den beschouwd. De bespreking van de relatie
tussen ernst van dementie en kwaliteit van leven
roept bij mij de vraag op, of dr. Ettema denkt dat
de kwaliteit van leven lager wordt bij het ernsti-
ger worden van de dementie, of dat het gevon-
den verband eerder te maken heeft met het
meetinstrument.

De discussie is een mooie afsluiting van het
proefschrift, met ook daarin weer een goede uit-
leg van de toegepaste psychometrie. Wat ik er
mis, en ook in de hoofdstukken 4 en 6, is een te-
rugkoppeling van de QUALIDEM naar de theo-
rie: representeert de QUALIDEM de adaptieve
taken van het adaptatie-coping model? Corres-
ponderen de subschalen met adaptieve taken?

Nu ik het proefschrift extra kritisch heb beke-
ken wordt ik alleen maar gesterkt in mijn aan-
vankelijke indruk dat dit een zeer gedegen en
belangrijk werk is. Het feit dat de QUALIDEM al
veel wordt gebruikt in de praktijk en ook is op-
genomen in de ‘Zicht op eigen leven observatie-
schaal’ van brancheorganisatie ActiZ, maakt dit
extra duidelijk. En nu aan de slag met onderzoek
naar de responsiviteit van de QUALIDEM?

Dr. Debby Gerritsen, Nijmegen

Reactie dr. Ettema

Na dankzegging voor alle lovende woorden
maak ik graag gebruik van de gelegenheid om in

te gaan op de vragen en opmerkingen van Debby
Gerritsen.

Zij betreurt het dat ik geen aandacht aan het
werk van Gurland en Katz besteed. Haar nieuws-
gierigheid naar een vergelijking van hun model
met dat van Dröes is begrijpelijk, maar voor de
ontwikkeling van de Qualidem niet essentieel.
Kern van hoofdstuk 2 is dat adaptatie als voor-
waarde voor een ziektegerelateerde Kwaliteit
van Leven (KvL) een sleutelbegrip is. Het model
van Dröes heeft eerder bewezen een bruikbaar
theoretisch raamwerk te bieden (zeker in de Ne-
derlandse situatie en de Qualidem is een Neder-
lands instrument). Vooral in het proefschrift van
Jacomine de Lange heeft dit geresulteerd in veel
bronmateriaal waarmee items van de Qualidem
geschreven konden worden.

In het verlengde ligt de opmerking dat er geen
terugkoppeling van de Qualidem naar de theorie
wordt gegeven. Opnieuw: de doelstelling was
niet een toets van de validiteit van het adaptatie-
coping model van Dröes, maar een KvL instru-
ment voor mensen met dementie. Adaptatie
bleek daarbij een heel belangrijk begrip, al was
niet elke adapatieve opgave te operationaliseren.

Naar aanleiding van de discussie in hoofdstuk 3
merkt Gerritsen op dat falende generieke instru-
menten geen argument op zich zijn om een
dementiespecifiek instrument te ontwikkelen.
Daar heeft zij gelijk in. Het resultaat onder-
steunt echter wel de gedachte dat een KvL instru-
ment niet de ernst van de aandoening moet re-
gistreren, maar de gevolgen die de aandoening
op de persoon heeft. De generieke instrumenten
onderscheiden de gezonde van de zieke mensen,
of mensen met kanker van mensen met demen-
tie, of mensen in verschillende stadia van de-
mentie. De operationele definitie van generieke
instrumenten is zo globaal gesteld, dat binnen
de groep van mensen met dementie geen onder-
scheid op KvL mogelijk is. De ziekte en ernst
ervan kunnen we ook zonder een KvL instru-
ment bepalen. En om KvL is het te doen: waarom
blijft de ene mens opgewekt en vrolijk en zakt de
ander weg in apathie?

Toch blijkt ook bij de Qualidem een relatie tus-
sen de ernst van dementie en enkele subschalen
te bestaan, zoals Gerritsen terecht opmerkt.
Maar het gaat hier om subschalen waarbij ook
een verband verwacht werd. Zo zal bij een toene-
mende dementie de mens meer moeite ervaren
om de sociale relaties in stand te houden. Maar
dat wil niet zeggen dat op alle aspecten de KvL
achteruit gaat. Dit is precies de reden om met
een KvL profiel te werken en geen overall score.
Net zoals bij schoolgaande kinderen een totaal-
score voor schoolprestaties niet voldoet, maar
een profiel van de onderliggende schoolvakken
gewenst wordt, geldt dat bij een totaalscore KvL
te veel informatie verloren gaat.

De lage test-hertest betrouwbaarheid van de
COOP/WONCA kaarten is voor mij geen reden te
twijfelen aan de cliënt als geschikte bron van
informatie. De periode tussen de afnames was 1
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week, waarbij niet altijd hetzelfde moment van
de dag beschikbaar was. Dit, naast de variatie
binnen de persoon over een week is al reden ge-
noeg om de verwachtingen voor een hoge score
te temperen. Waar we gehoopt hadden dat de
plaatjes ondersteunend zouden werken bij de
respons leek dit niet het geval. Een onverwacht
resultaat was dat het hardop lezen van de
antwoordopties voor een aantal mensen behulp-
zaam was.

Gerritsen wijst tweemaal op het belang van
responsiviteit van een instrument. Zij verbaast

zich dat slechts bij twee van de besproken instru-
menten in hoofdstuk 3 gerapporteerd wordt
over responsiviteit. Responsiviteit is enkel vast
te stellen als er zekerheid bestaat over verande-
ringen in het te meten attribuut en die gegeven
veranderingen ook met het nieuwe instrument
worden gedetecteerd. Dat is geen geringe, maar
wel een mooie opgave voor nieuw onderzoek.

Dr. T. Ettema

Recente
onderzoeksliteratuur

Moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementie:
gerandomiseerd klinisch onderzoek toont
werkzaamheid van psychologische
interventies aan

R.G. Logsdon, S.M. McCurry & L. Teri. Evidence-based
psychological treatments for disruptive behaviors in
individuals with dementia. Psychology and Aging 2007;
22: 28-36.

Dementie tast niet alleen diverse cognitieve
functies aan, maar gaat in veel gevallen ook ge-
paard met gedragsstoornissen, in de vorm van
excessief gedrag (verbale of fysieke agressie) of
juist een tekort aan activiteit (apathie). Gedrags-
stoornissen bemoeilijken de verzorging, vergro-
ten de functionele beperkingen, en zijn vaak de
eerste reden voor verhuizing naar een verpleeg-
huis. Ook in het verpleeghuis zelf komt moeilijk
hanteerbaar gedrag veel voor. Medicamenteuze
behandeling van gedragsstoornissen heeft een
lange traditie, maar is niet altijd doeltreffend en
kent belangrijke nadelen. De belangstelling voor
psychologische interventies is groeiende, maar
wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid
is schaars.

Meta-analyse

Een Amerikaanse studiegroep ging op zoek naar
goed opgezette studies die zouden kunnen die-
nen als bewijsmateriaal voor de werkzaamheid
van psychologische interventies bij probleem-
gedrag. Het laatste werd breed gedefinieerd
zodat niet alleen agressief gedrag eronder viel,
maar ook gedrag dat een veiligheidsrisico ople-
verde of de dagelijkse zorg belemmerde. Psycho-
logische interventies moesten zijn gebaseerd
zijn op beproefde theorieën of modellen van
gedragsverandering, en uitgevoerd door hulp-
verleners in de geestelijke gezondheidszorg (psy-

chologen, verpleegkundigen, artsen, ergothera-
peuten of maatschappelijk werkenden). Alleen
gerandomiseerd klinisch onderzoek kwam in
aanmerking voor een oordeel over bewezen ef-
fectiviteit, waarbij ook gelet werd op de ge-
schiktheid van de controlegroep of controle-
conditie, de inclusiecriteria, gebruik van een ge-
detailleerd behandelprotocol en de kwaliteit van
de uitkomstmaten en de statistiek.

Resultaten

Het literatuuronderzoek (tot 2006) leverde 57
potentiële studies op. Daarvan vielen er 43 af
omdat zij bij nader inzien niet voldeden aan de
eisen voor gerandomiseerd klinisch onderzoek
of omdat de interventie primair een verandering
in de omgeving inhield in plaats van een speci-
fieke psychologische interventie. Van de veertien
bruikbare studies waren er zes die geen verschil
lieten zien tussen de psychologische interventie
en de controleconditie. De overige acht lieten
zo’n verschil wel zien, en zeven daarvan waren
overtuigend genoeg om te dienen als weten-
schappelijk bewijs voor de werkzaamheid van de
onderzochte interventie. Het betrof twee studies
van interventies volgens het progressively lowered
stress threshold (PLST) model en vijf gedrags-
therapeutisch georiënteerde studies. Interven-
ties volgens het PLST model compenseren voor
de cognitieve beperkingen van de patiënt, en
bevorderen deelname aan plezierige activiteiten
en een gestructureerd dagprogramma. De expe-
rimentele interventie bestond uit een indivi-
dueel behandelplan, waarvoor per deelnemer
vier uur werd uitgetrokken om het op te stellen.
Deelnemers in de controleconditie kregen twee
keer een huisbezoek van een uur, waarin alge-
mene voorlichting werd gegeven. Het pro-
gramma is beproefd bij thuiswonende patiënten
en hun mantelzorgers en bleek twaalf maanden
na aanvang te leiden tot afname van probleem-
gedrag bij de patiënt en verminderde psychische
belasting van de mantelzorger. Een andere, onaf-
hankelijke studie die drie maanden duurde,
toonde een vergelijkbare werkzaamheid aan.

Van de vijf gedragstherapeutisch gefundeerde
interventies hadden drie een bewezen effectivi-
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