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Historische achtergrond (1)Historische achtergrond (1)

�� Social Indicators Research (1950s):Social Indicators Research (1950s):

�� Er is meer dan materieel welzijnEr is meer dan materieel welzijn

�� Demografische variabelen gaven geen afdoende antwoordDemografische variabelen gaven geen afdoende antwoord

�� Medische wetenschappen (1950sMedische wetenschappen (1950s--60s):60s):

�� Perspectief artsenPerspectief artsen

�� Behoefte aan objectiverenBehoefte aan objectiveren



Historische achtergrond (2)Historische achtergrond (2)

�� Kritiek:Kritiek:

�� Nadruk op fysieke componentNadruk op fysieke component

�� Geen overeenkomst tussen oordeel arts en patiëntGeen overeenkomst tussen oordeel arts en patiënt

�� Kwantiteit van leven boven kwaliteit van levenKwantiteit van leven boven kwaliteit van leven

�� Psychologie (v.a. 1970s):Psychologie (v.a. 1970s):

�� Kankerpatiënten motor achter opkomst kwaliteit van leven Kankerpatiënten motor achter opkomst kwaliteit van leven 
onderzoekonderzoek

�� Subjectief en multidimensioneelSubjectief en multidimensioneel



Historische achtergrond (3)Historische achtergrond (3)

�� Ontwikkelen vragenlijstenOntwikkelen vragenlijsten

�� Momenteel:Momenteel:

�� Kwaliteit van leven belangrijke uitkomstmaatKwaliteit van leven belangrijke uitkomstmaat

�� Gebruik blijft vaak beperkt tot metenGebruik blijft vaak beperkt tot meten

�� Wat betekent  subjectief?Wat betekent  subjectief?





Waar hebben we het over? (1)Waar hebben we het over? (1)

�� Kwaliteit van leven: de perceptie van mensen op Kwaliteit van leven: de perceptie van mensen op 
hun positie in het leven binnen de context van de hun positie in het leven binnen de context van de 
cultuur en waardesystemen waarin zij leven en in cultuur en waardesystemen waarin zij leven en in 
relatie tot hun doelen, verwachtingen, normen en relatie tot hun doelen, verwachtingen, normen en 
waarden en zorgenwaarden en zorgen

�� M.a.w.: de evaluatie van het functionerenM.a.w.: de evaluatie van het functioneren

�� Multidimensioneel concept, breder dan direct aan Multidimensioneel concept, breder dan direct aan 
gezondheid gerelateerde aspectengezondheid gerelateerde aspecten



Waar hebben we het over? (2)Waar hebben we het over? (2)

�� Functionele toestand: lichamelijk functionerenFunctionele toestand: lichamelijk functioneren

�� Gezondheidstoestand: de invloed van ziekte op het Gezondheidstoestand: de invloed van ziekte op het 
lichamelijk, sociaal en psychisch functionerenlichamelijk, sociaal en psychisch functioneren

�� Multidimensioneel en alleen direct Multidimensioneel en alleen direct 
gezondheidsgerelateerdgezondheidsgerelateerd

�� Waar bent u in geWaar bent u in geïnteresseerd?ïnteresseerd?



Bestaand onderzoekBestaand onderzoek

�� Titel vaak kwaliteit van levenTitel vaak kwaliteit van leven

�� Gebruikte vragenlijsten meestal Gebruikte vragenlijsten meestal 
gezondheidstoestandgezondheidstoestand

�� Afhankelijk van gebruikte vragenlijst en gemeten Afhankelijk van gebruikte vragenlijst en gemeten 
concept worden andere problemen bij paticoncept worden andere problemen bij patiënten ënten 
gesignaleerd gesignaleerd 

�� Dit heeft een implicatie voor voorgestelde Dit heeft een implicatie voor voorgestelde 
interventies of beleidinterventies of beleid



WHOQOL instrumentenWHOQOL instrumenten

�� DomeinenDomeinen
�� Lichamelijk domein: pijn, energie, slaapLichamelijk domein: pijn, energie, slaap

�� Psychologisch domein: positieve gevoelens, cognitief Psychologisch domein: positieve gevoelens, cognitief 
functioneren, zelfbeeld, lichaamsbeeld, negatieve gevoelensfunctioneren, zelfbeeld, lichaamsbeeld, negatieve gevoelens

�� Sociaal domein: persoonlijke relaties, sociale steun, sexSociaal domein: persoonlijke relaties, sociale steun, sex

�� Omgevings domein: toegankelijkheid gezondheidszorg, Omgevings domein: toegankelijkheid gezondheidszorg, 
financifinanciën, hobbiesën, hobbies

�� Validatie o.a. in psychiatrische populatie (Masthoff Validatie o.a. in psychiatrische populatie (Masthoff 
en Trompenaars vanuit GGZ Midden Brabant) en Trompenaars vanuit GGZ Midden Brabant) 



Wat kunnen we ermee?Wat kunnen we ermee?

�� Effect interventieEffect interventie

�� Inventariseren problemenInventariseren problemen

�� Verbeteren artsVerbeteren arts--patipatiënt communicatieënt communicatie

�� Inzicht in houdbaarheid criteriaInzicht in houdbaarheid criteria

�� Verbeteren kwaliteit van zorgVerbeteren kwaliteit van zorg



Gebruik kwaliteit van leven Gebruik kwaliteit van leven 
vragenlijstenvragenlijsten

�� ZelfZelf--rapportage mogelijk?rapportage mogelijk?

�� Overlap kwaliteit van leven met andere Overlap kwaliteit van leven met andere 
concepten (vb SES Rosenberg)concepten (vb SES Rosenberg)

�� CrossCross--cultureel effectcultureel effect

�� Doel behandeling versus wat meten (verkort Doel behandeling versus wat meten (verkort 
gebruiken)gebruiken)



ConclusieConclusie

�� Van functioneren naar eigen evaluatieVan functioneren naar eigen evaluatie

�� Vaak begripsverwarringVaak begripsverwarring

�� KVL kan voor verschillende doeleinden KVL kan voor verschillende doeleinden 
worden gebruiktworden gebruikt

�� WHOQOL instrumenten meten KVL in de WHOQOL instrumenten meten KVL in de 
breedtebreedte

�� Breed toepasbaarBreed toepasbaar


