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Kwaliteit van leven  (WHO)Kwaliteit van leven  (WHO)

•• De individuele perceptie van iemands positie in De individuele perceptie van iemands positie in 
het leven, binnen de context van de cultuur en het leven, binnen de context van de cultuur en 
het waardensysteem waarin hij of zij zich het waardensysteem waarin hij of zij zich 
bevindt en in relatie met zijn of haar doelen, bevindt en in relatie met zijn of haar doelen, 
verwachtingen, principes en belangen. Het is verwachtingen, principes en belangen. Het is 
een concept met een groot bereik, waarin een concept met een groot bereik, waarin 
iemands fysieke gezondheid, iemands fysieke gezondheid, 
geestesgezondheid, mate van onafhankelijkheid, geestesgezondheid, mate van onafhankelijkheid, 
sociale relaties, persoonlijke overtuigingen en sociale relaties, persoonlijke overtuigingen en 
relatie tot opvallende kenmerken van de relatie tot opvallende kenmerken van de 
omgeving op complexe wijze zijn opgenomen omgeving op complexe wijze zijn opgenomen 



Kwaliteit van leven (Calman 1984)Kwaliteit van leven (Calman 1984)

•• Het verschil dat wordt ervaren Het verschil dat wordt ervaren 

•• tussen hoop en verwachting tussen hoop en verwachting 

•• en de huidige realiteiten de huidige realiteit



"Quality is the parent, the source of "Quality is the parent, the source of 
all subjects and objects." all subjects and objects." -- Robert Robert 
Pirsig Pirsig 



–– kwa·li·tkwa·li·teieitt (de ~ (v.), ~en) (de ~ (v.), ~en) 

–– 11 bepaalde gesteldheid, hoedanigheid, mate bepaalde gesteldheid, hoedanigheid, mate 
waarin iets geschikt is om voor een bepaald waarin iets geschikt is om voor een bepaald 
doel gebruikt te worden => doel gebruikt te worden => soortsoort

–– 22 goede eigenschap goede eigenschap 

–– 33 hoedanigheid, functie hoedanigheid, functie 

–– 44 [spel] het verschil in waarde tussen bv. een [spel] het verschil in waarde tussen bv. een 
toren en een paard of loper [in het toren en een paard of loper [in het 
schaakspel] schaakspel] 



Kwaliteit Definitie ISO 8402  Kwaliteit Definitie ISO 8402  

•• Het geheel van eigenschappen en Het geheel van eigenschappen en 
kenmerken van een product of dienst dat kenmerken van een product of dienst dat 
van belang is voor het voldoen aan van belang is voor het voldoen aan 
vastgestelde of vanzelfsprekende vastgestelde of vanzelfsprekende 
behoeften.behoeften.
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Henk Bos  Henk Bos  



DeDe SixtijnseSixtijnse MadonnaMadonna RaphaëlRaphaël



EenEen paarpaar schoenenschoenen vanvan GoghGogh



Vrij naar KantVrij naar Kant

•• Als voor de beoordeling van het leven Als voor de beoordeling van het leven 
geen regels bestaan en een esthetisch geen regels bestaan en een esthetisch 
oordeel altijd betrekking heeft op oordeel altijd betrekking heeft op 
individuele levens, is het oordeel puur individuele levens, is het oordeel puur 
subjectief.subjectief.



KwaliteitKwaliteit vanvan levenleven GelukGeluk

•• Calman: Calman: 

•• Het verschil dat wordt Het verschil dat wordt 
ervaren tussen hoop ervaren tussen hoop 
en verwachting en de en verwachting en de 
huidige realiteithuidige realiteit

•• EpicurusEpicurus

•• Een functie van de Een functie van de 
verhouding tussen verhouding tussen 
bevredigde bevredigde 
verlangens en het verlangens en het 
verlangenverlangen





Een goed leven  Een goed leven  AristotelesAristoteles

•• voorspoed gecombineerd met deugdzaamheid, voorspoed gecombineerd met deugdzaamheid, 
als een onafhankelijk leven, een prettig leven als een onafhankelijk leven, een prettig leven 
dat niet bedreigd wordt, als een goede conditie dat niet bedreigd wordt, als een goede conditie 
van lijf en goed, samen met het vermogen dat van lijf en goed, samen met het vermogen dat 
te bewaken en te gebruiken. Er zijn veel te bewaken en te gebruiken. Er zijn veel 
onderdelen: een goede afkomst, veel vrienden, onderdelen: een goede afkomst, veel vrienden, 
een gelukkige ouderdom, rijkdom, schoonheid een gelukkige ouderdom, rijkdom, schoonheid 
en gezondheid, atletisch vermogen, aanzien, en gezondheid, atletisch vermogen, aanzien, 
eer, succes en dapperheideer, succes en dapperheid













Wetenschappelijke methodeWetenschappelijke methode

•• WaarnemenWaarnemen

•• MetenMeten

•• Voorspellen Voorspellen 

•• ExpirementerenExpirementeren

•• VerifierenVerifieren

•• Falcificeren.Falcificeren.





Demarcatiecriterium Karl PopperDemarcatiecriterium Karl Popper

•• Wetenschap dient falsifieerbare uitspraken Wetenschap dient falsifieerbare uitspraken 
te doen.te doen.

•• Onderscheid tussen wetenschap en Onderscheid tussen wetenschap en 
pseudowetenschap.pseudowetenschap.

•• Wetenschappelijke kennis is vrij van Wetenschappelijke kennis is vrij van 
subjectieve invloedensubjectieve invloeden



••Subjectieve maten gaan Subjectieve maten gaan 
verloren bij de verloren bij de 
wetenschappelijke methode.wetenschappelijke methode.



Kwaliteit van leven  (WHO)Kwaliteit van leven  (WHO)

•• De individuele perceptie van iemands positie in De individuele perceptie van iemands positie in 
het leven, binnen de context van de cultuur en het leven, binnen de context van de cultuur en 
het waardensysteem waarin hij of zij zich het waardensysteem waarin hij of zij zich 
bevindt en in relatie met zijn of haar doelen, bevindt en in relatie met zijn of haar doelen, 
verwachtingen, principes en belangen. Het is verwachtingen, principes en belangen. Het is 
een concept met een groot bereik, waarin een concept met een groot bereik, waarin 
iemands fysieke gezondheid, iemands fysieke gezondheid, 
geestesgezondheid, mate van onafhankelijkheid, geestesgezondheid, mate van onafhankelijkheid, 
sociale relaties, persoonlijke overtuigingen en sociale relaties, persoonlijke overtuigingen en 
relatie tot opvallende kenmerken van de relatie tot opvallende kenmerken van de 
omgeving op complexe wijze zijn opgenomen omgeving op complexe wijze zijn opgenomen 



••Waarom onderzoek doen in de GGZWaarom onderzoek doen in de GGZ



AcademischAcademisch PerifeerPerifeer

•• 1) Onderzoek1) Onderzoek

•• 2) Onderwijs2) Onderwijs

•• 3) Zorg3) Zorg

•• 1) Zorg1) Zorg

•• 2) Onderwijs2) Onderwijs

•• 3) Onderzoek3) Onderzoek



•• De persoonlijke eigenschappen van De persoonlijke eigenschappen van 
therapeuten zijn beslissender voor de therapeuten zijn beslissender voor de 
therapieresultaten dan de technieken therapieresultaten dan de technieken 
die zij gebruiken of de therapiedie zij gebruiken of de therapie--
oriëntatie waartoe zij behoren oriëntatie waartoe zij behoren 
(Leijsen 1998; Crits(Leijsen 1998; Crits--Christoph & Christoph & 
Mintz 1991; Goldfried e.a. 1990; Mintz 1991; Goldfried e.a. 1990; 
Luborsky e.a. 1986).Luborsky e.a. 1986).

••tsts--Christoph & Mintz 1991; Goldfried e.a. 1990; Luborsky e.a. 1986).Christoph & Mintz 1991; Goldfried e.a. 1990; Luborsky e.a. 1986).



Variabelen onderzoeksopzetVariabelen onderzoeksopzet

•• Patientenzorg ten goedePatientenzorg ten goede

•• Opleidingseisen: Opleidingseisen: onderzoekslijn, opleidelingenonderzoekslijn, opleidelingen

•• HKZHKZ\\verzekeraarsverzekeraars

•• Professioneel statuutProfessioneel statuut

•• BetaalbaarBetaalbaar



RelevantieRelevantie

•• Verschuiving van Quantity of life (morbiditeit en Verschuiving van Quantity of life (morbiditeit en 
mortaliteit) naar QoL. mortaliteit) naar QoL. 

•• In de strijd tegen ziekte en dood geldt de economische In de strijd tegen ziekte en dood geldt de economische 
wet van de afnemende meeropbrengstwet van de afnemende meeropbrengst

•• Symptoomreductie alleen zegt onvoldoende over het Symptoomreductie alleen zegt onvoldoende over het 
effect van een behandelingeffect van een behandeling

•• Genezing blijkt in een groot percentage van Genezing blijkt in een groot percentage van 
behandelingen nog steeds niet mogelijk.behandelingen nog steeds niet mogelijk.

•• In de psychiatrie de verschuiving van institutionele zorg In de psychiatrie de verschuiving van institutionele zorg 
naar maatschappelijke zorg naar maatschappelijke zorg 



Kwaliteit van levenKwaliteit van leven

van naar de GGZ verwezen van naar de GGZ verwezen 
kinderenkinderen



beoordelingscriteriabeoordelingscriteria

•• Validiteit en betrouwbaarheidValiditeit en betrouwbaarheid

•• DimensiesDimensies

•• SubjectiefSubjectief\\objectiefobjectief

•• CrossCross--culturele toepasbaarheidculturele toepasbaarheid



DimensiesDimensies

•• FamilieFamilie\\sociale relatiessociale relaties

•• Fysiek functionerenFysiek functioneren

•• Psychologisch functionerenPsychologisch functioneren

•• Fysiek uiterlijkFysiek uiterlijk

•• Psychosociale relatie met de sociale en Psychosociale relatie met de sociale en 
materiele omgevingmateriele omgeving

•• Karakteristieken van deze omgevingKarakteristieken van deze omgeving



SubjectiefSubjectief

•• Kinderen ouders dan 8 jaar zijn in staat Kinderen ouders dan 8 jaar zijn in staat 
vragen over QoL te begrijpen en daar vragen over QoL te begrijpen en daar 
betrouwbare en valide antwoorden op te betrouwbare en valide antwoorden op te 
geven (Riley 2004)geven (Riley 2004)

•• Ouders en kind geven verschillende Ouders en kind geven verschillende 
informatieinformatie



CrossCross--culturele toepasbaarheidculturele toepasbaarheid

•• Multiculturele onderzoeksopzetMulticulturele onderzoeksopzet

•• CrossCross--culturele aanpassingculturele aanpassing





Diagnostic and Statistical Manual IVDiagnostic and Statistical Manual IV

•• As1: psychopathologieAs1: psychopathologie

•• As2: PersoonlijkheidseigenschappenAs2: Persoonlijkheidseigenschappen

•• As3: SomatiekAs3: Somatiek

•• As4: Sociale factorenAs4: Sociale factoren

•• As5: CGAS As5: CGAS 



Opzet onderzoekOpzet onderzoek

•• CrossCross--sectioneel onderzoek sectioneel onderzoek 

•• KIDSCREEN wordt gekoppeld aan KIDSCREEN wordt gekoppeld aan 
uitspraken over pathologie zoals uitspraken over pathologie zoals 
gedefinieerd door de assen van de DSMgedefinieerd door de assen van de DSM--
IV.IV.



DSM As 1: Klinische stoornissenDSM As 1: Klinische stoornissen

•• Aschenbach: CBCL, TRF, YSR, SCICAAschenbach: CBCL, TRF, YSR, SCICA

•• VISKVISK



SCICASCICA

Gestandariseerd klinisch interview 6Gestandariseerd klinisch interview 6--1818

SemigestructureerdSemigestructureerd

Quantatieve symptoomschalenQuantatieve symptoomschalen

DSMDSM--indicatieindicatie



As2As2

•• RavenRaven

•• DIPSI: DIPSI: Een ontwikkelingsperspectief op Een ontwikkelingsperspectief op 
persoonlijkheidsstoornissen. persoonlijkheidsstoornissen. 

Persoonlijkheidsstoornissen hebben specifieke vroege Persoonlijkheidsstoornissen hebben specifieke vroege 
precursors(Bernstein ea 1996, Kasen ea 1999) precursors(Bernstein ea 1996, Kasen ea 1999) 

Psychopathologie blijft vaak stabiel tot in volwassenheid Psychopathologie blijft vaak stabiel tot in volwassenheid 
(Bongers ea 2003) (Bongers ea 2003) 

Vroege pathologie is vaak een voorspeller van Vroege pathologie is vaak een voorspeller van 
persoonlijkheidspsychopathologie (Cohen ea 2005). persoonlijkheidspsychopathologie (Cohen ea 2005). 



As 4 & As 5As 4 & As 5

•• WhoqolWhoqol

•• VMGVMG

•• CGASCGAS



8.308.30 Gesprek ouders, cliënt & psychiaterGesprek ouders, cliënt & psychiater

9.009.00 SCICASCICA--InterviewInterview

Psycholoog & KindPsycholoog & Kind

Vragenlijsten ouders & Vragenlijsten ouders & 
testleidertestleider

Proxy KidscreenProxy Kidscreen

DIPSIDIPSI

WhoqolWhoqol

VISKVISK10.1510.15 KidscreenKidscreen

Psycholoog & kindPsycholoog & kind

10.4510.45 Scoren SCICAScoren SCICA Raven Kind & testleiderRaven Kind & testleider

11.0011.00 Gesprek ouders & Gesprek ouders & 
psycholoogpsycholoog

Afsluiting (11.30)Afsluiting (11.30)



•• ADM: TRF, YSR, CBCL, SCICAADM: TRF, YSR, CBCL, SCICA

•• RSP: KIDSCREEN, KS Proxy, VISK, DIPSI, RSP: KIDSCREEN, KS Proxy, VISK, DIPSI, 
Raven, Whoqol, VMG, CGASRaven, Whoqol, VMG, CGAS

•• Psychis: Geslacht, Gezinssituatie, Geloof, Psychis: Geslacht, Gezinssituatie, Geloof, 
Geb.datum, Postcode, Beroep ouders, Geb.datum, Postcode, Beroep ouders, 
Geboorteland vader, Geboorteland moeder, Geboorteland vader, Geboorteland moeder, 
School,School, DSM as1, DSM as2, DSM as 3, DSM as4, DSM as1, DSM as2, DSM as 3, DSM as4, 
DSM as 5, Vervolg DSM as 5, Vervolg 



IntegratieIntegratie

•• Patientenzorg:Patientenzorg:

•• Onderwijs:Onderwijs: Kwaliteit van ZorgKwaliteit van Zorg

•• Wetenschap:Wetenschap:


