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Summary

c Quality of life in patients with Parkinson’s disease: A critical
evaluation

c This article reviews studies on quality of life (QOL) in patients
with Parkinson’s disease (PD). Traditionally, in this literature,
there has been an emphasis on morbidity and mortality. Nowa-
days, however, there is a shift towards subjective outcomes,
such as QOL. QOL is often erroneously used interchangeably
with terms like health status (HS). QOL, however, is based on
patients’ evaluations with regard to broad aspects of life, while
HS is specifically focusing on biopsychosocial functioning. As a
consequence, a lot of instruments, including diseasespecific
ones, claim mistakenly to assess QOL. In fact, they measure HS
with only a few questions touching QOL. The available studies
reveal that the HS of patients with PD is worse compared with
the HS of (healthy) persons. Studies that really assess QOL are
very scarce. As a consequence, the answer to the question
‘What is the influence of PD on patients’ QOL?’ is, for all in-
tents and purposes, still unanswered.



Inleiding

De ziekte van Parkinson is één van de meest voorkomende neurodegene-
ratieve aandoeningen bij ouderen. De incidentie neemt toe naarmate de
leeftijd stijgt, met voor Nederland incidentiecijfers van 0.3 per 1000 per-
sonen per jaar in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar tot 4.4 per 1000 perso-
nen per jaar voor de leeftijdscategorie van mensen die ouder zijn dan 85
jaar (De Lau et al., 2004). De ziekte van Parkinson openbaart zich over het
algemeen tussen het vijftigste en zestigste levensjaar. Het aantal perso-
nen met de ziekte van Parkinson (alleen primair parkinsonisme1) in Ne-
derland werd in het jaar 2000 op basis van het ERGO-onderzoek geschat
op circa 18600 mannen en 30500 vrouwen. Hierbij is er naar alle waar-
schijnlijkheid sprake van een onderschatting, aangezien geen metingen
zijn uitgevoerd bij personen die jonger zijn dan 55 jaar (De Rijk et al.,
1996). In West-Europese landen is sprake van een toenemende vergrij-
zing. De verwachting is dan ook gewettigd dat de incidentie van de ziek-
te van Parkinson tussen 2000 en 2020 met 44.7% zal stijgen (Speelman,
2003).

De ziekte van Parkinson is gerelateerd aan de degeneratie van verschil-
lende hersengebieden, waaronder de substantia nigra, basale ganglia,
hersenstam en cerebrale cortex. Hoofdzakelijk is het dopaminerge sys-
teem aangetast. De cholinerge, noradrenerge en serotonerge systemen
zijn eveneens betrokken, zij het in mindere mate (Gibb, 1988).

Kenmerkend voor de ziekte van Parkinson zijn een tremor in rust, rigi-
diteit van de spieren en bewegingstraagheid (bradykinesie). Stoornissen
in de lichaamshouding worden vaak ook aangemerkt als één van de ken-
merkende symptomen. Dit is echter een aspecifiek symptoom dat niet
aanwezig is in de eerste fase van de aandoening. Alhoewel deze aandoe-
ning wordt gekenmerkt door symptomen op motorisch gebied, is er ook
sprake van niet-motorische kenmerken, zoals cognitieve stoornissen,
depressieve klachten, angststoornissen en stoornissen in het autonome
zenuwstelsel (zie ook Tabel 1). Naast de bovengenoemde klachten hebben
patiënten vaak medicatie-gerelateerde problemen die uiteindelijk kun-
nen leiden tot frequent vallen, schaamte, eenzaamheid en een toename in
afhankelijkheid van anderen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
(Schrag, Jahanshahi, & Quinn, 2000a).

Tabel 1 Klinische symptomen behorende bij de ziekte van Parkinson (gebaseerd op Scheife, Schu-

mock, Burstein, Gottwald, & Luer, 2000)

Categorie Symptomen

Motorisch Tremor in rust, Rigiditeit, Bradykinesie, Veranderende lichaamshouding, Slikproblemen, Verstar-

ren, Loopstoornissen, Maskergelaat, Micrografie, Spraakproblemen
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Categorie Symptomen

Autonoom Darm- en blaaswerking, Orthostatische hypertensie, Verstoring van talgen zweetklierfunctie,

Speekselvloed, Seksuele disfunctie

Sensorisch Pijn vanuit spieren en gewrichten, Tintelingen

Mentaal Dementie, Depressie, Angst, Slaapstoornissen

Doel van dit artikel is om een overzicht te geven van de conceptualisering
en meting van kwaliteit van leven (KvL) bij patiënten met de ziekte van
Parkinson. Een ander doel is om een overzicht te geven van de onder-
zoeksuitkomsten op het terrein van KvL van patiënten met de ziekte van
Parkinson. Na een korte introductie over de concepten ‘gezondheidstoe-
stand’, ‘gezondheidsgerelateerde KvL’ en ‘KvL’, richten we ons op instru-
menten die worden gebruikt voor het meten van KvL bij patiënten met
de ziekte van Parkinson. Vervolgens wordt uiteengezet wat er uit onder-
zoek naar KvL bij de ziekte van Parkinson naar voren komt. Tot slot vol-
gen er suggesties voor vervolgonderzoek.

Begripsbepaling

In de medische literatuur wordt de term ‘KvL’ vaak gebruikt als syno-
niem van de termen ‘gezondheidsgerelateerde KvL’ (health-related qua-
lity of life) en ‘gezondheidstoestand’ (health status). Hoewel alle drie de
begrippen aansluiten bij de definitie van gezondheid2 van de Wereld
Gezondheids Organisatie (WHO, 1948), zijn het toch drie verschillende
concepten.

Door de jaren heen zijn er verschillende definities van het concept KvL
geformuleerd. Zo definieerde Calman (1984) het als de balans tussen ver-
wachtingspatronen en de werkelijkheid. Individuen zullen volgens deze
opvatting een hoge KvL hebben, wanneer hun verwachtingen uitkomen
in het dagelijks leven. Cella en Tulsky (1990) beschreven KvL als de mate
waarin de subjectieve perceptie van het huidige functioneren van een
persoon overeenkomt met geïnternaliseerde normen over wat haalbaar
of ideaal zou zijn. Deze definities overlappen gedeeltelijk met de defini-
tie die wordt gehanteerd door de World Health Organization Quality of
Life Group (WHOQOL group, 1995), waarin KvL gezien wordt als: ‘de per-
ceptie van het individu ten aanzien van zijn/ haar positie in het leven bin-
nen de context van de cultuur en de waardensystemen waarin hij/zij
leeft, en in relatie tot zijn/haar doelen, verwachtingen, standaarden en
interesses’ (p. 100). Bovenstaande definities richten zich expliciet op de
subjectieve beleving van het individu.

Gezondheidstoestand, soms ten onrechte gezondheidsgerelateerde
KvL genoemd, verwijst naar de impact van een ziekte op het fysieke, so-
ciale en emotionele functioneren van de patiënt (De Vries, 2001; Suurme-
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ijer, Reuvekamp, & Aldenkamp, 2001). Onderzoek naar de gezondheids-
toestand heeft als doel het functioneren van het individu in kaart te bren-
gen (Curtis & Patrick, 2003; Masthoff, Trompenaars, Van Heck, Hodia-
mont, & De Vries, 2005; Sieber & Kaplan, 2001). Dit wordt bijvoorbeeld
gedaan door bij personen te inventariseren of zij in staat zijn om 100
meter te lopen of hen te vragen in hoeverre zij in staat zijn om trap te
lopen. Kortom, wanneer de gezondheidstoestand wordt gemeten, vraagt
men personen om op lichamelijke, psychologische en sociale gebieden
aan te geven of het functioneren op enigerlei wijze wordt belemmerd.
Hier is dan ook het cruciale verschil te vinden tussen gezondheidstoe-
stand en KvL. Bij het laatstgenoemde begrip wordt gevraagd hoe men het
eigen functioneren beleeft en in hoeverre men tevreden is met dit niveau
van functioneren (Bonomi, Patrick, Bushnell, & Martin, 2000; De Vries,
2001; Saxena, Carlson, & Billington, 2001).

Het concept gezondheidsgerelateerde KvL verwijst niet naar de ge-
zondheidstoestand, maar weerspiegelt duidelijk KvL (Curtis & Patrick,
2003). Het verschil met KvL is echter te vinden in de thematiek. Terwijl
gezondheidsgerelateerde KvL zich specifiek richt op het gezondheidsdo-
mein (Curtis & Patrick, 2003), heeft KvL naast gezondheid ook betrekking
op andere facetten van het leven, zoals spiritualiteit, de omgeving en mo-
gelijkheden om nieuwe vaardigheden aan te leren. Gezondheid draagt
dus zeer zeker bij aan KvL (Marinus, Ramaker, Van Hilten, & Stiggelbout,
2002). KvL is echter een beduidend breder begrip dan gezondheidsgerela-
teerde KvL (Curtis & Patrick, 2003).

Ook in de literatuur met betrekking tot de ziekte van Parkinson wordt
KvL begripsmatig behandeld. Zo hebben Damiano, Snyder, Strausser en
Willian (1999; zie ook Spottke et al., 2002) KvL gedefinieerd als de invloed
die de verschillende symptomen van de ziekte van Parkinson hebben op
het fysieke, sociale en mentale welzijn van de patiënt.

In feite gaat het hier dus om een definitie van gezondheidstoestand op
het gebied van de ziekte van Parkinson. Het conceptuele model dat door
Damiano et al. (1999) is voorgesteld, bestaat uit 12 gebieden die relevant
geacht worden voor patiënten met de ziekte van Parkinson: (i) Fysiek
Functioneren, (ii) Mentale Gezondheid/Emotioneel Welzijn, (iii) Zelf-
beeld, (iv) Sociaal Functioneren, (v) Gezondheidsgerelateerde Stress, (vi)
Cognitief Functioneren, (vii) Communicatie, (viii) Slaap, (ix) Eten, (x) Rol-
len, (xi) Energie/Vermoeidheid, en tot slot (xii) Seksueel Functioneren.
Damiano en medewerkers hebben uitvoerig de invloed van de verschil-
lende symptomen op het totale functioneren van de patiënt beschreven.
Zo verstoren de motorische problemen behorende bij de ziekte van
Parkinson het fysieke functioneren. Patiënten krijgen moeite met lopen,
kunnen mede daardoor minder goed voor zichzelf zorgen, met als gevolg
dat zij in toenemende mate afhankelijker worden van anderen. Dit kan
vervolgens leiden tot een negatief zelfbeeld. Communicatie wordt onder
andere bemoeilijkt door het voor de ziekte van Parkinson kenmerkende
maskergelaat, waardoor patiënten minder goed non-verbale boodschap-
pen kunnen overbrengen aan de omgeving. De niet-motorische proble-
men, zoals een verslechterd emotioneel welzijn, problemen met cognitief
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functioneren en uiteenlopende autonome stoornissen, belemmeren de
patiënt ernstig in diens alledaagse activiteiten. Damiano et al. (1999) zijn
tot nu toe de enigen geweest die door middel van een uitgewerkt concep-
tueel model de veelheid aan factoren die van invloed zijn op het fysieke,
mentale en sociale functioneren van deze patiëntengroep systematisch
hebben beschreven.

Om KvL en de aan KvL gerelateerde concepten te meten, zijn er diverse
vragenlijsten ontwikkeld. Deze zijn onder te verdelen in generieke, ziek-
tespecifieke en domeinspecifieke vragenlijsten. Generieke vragenlijsten
zijn bedoeld om KvL te meten bij alle mensen in alle leeftijdscategorieën:
zowel zieke als gezonde personen. Dit type vragenlijst is noodzakelijk
om de uitkomsten te kunnen vergelijken tussen (i) verschillende popula-
ties, bijvoorbeeld tussen patiëntengroepen met verschillende aandoenin-
gen of tussen bepaalde patiëntengroepen en gezonden, of (ii) tussen ver-
schillende interventies binnen dezelfde patiëntengroep (Breek, De Vries,
Van Heck, Van Berge Henegouwen, & Hamming, 2005). Doordat dergelij-
ke instrumenten breed inzetbaar zijn, geldt soms dat ze minder sensitief
zijn ten aanzien van het detecteren van bepaalde aspecten van KvL in spe-
cifieke patiëntengroepen (Patrick & Deyo, 1989). Ziektespecifieke vragen-
lijsten zijn daarentegen ontwikkeld om de specifieke problemen te
meten van specifieke patiëntengroepen (Breek et al., 2005). Dergelijke
vragenlijsten kunnen sensitiever zijn voor het detecteren en kwantifice-
ren van kleine veranderingen (Patrick & Deyo, 1989). Domeinspecifieke
vragenlijsten, tenslotte, bevatten vragen of uitspraken die op slechts één
domein van KvL betrekking hebben. Aangezien het concept KvL uit ten
minste drie domeinen bestaat – fysiek, mentaal en sociaal – wordt dit
type vragenlijst niet aangemerkt als KvL-vragenlijst. Deze instrumenten
zullen derhalve in dit overzicht niet worden besproken.

In de onderstaande paragrafen zullen de diverse typen vragenlijsten
die gebruikt worden op het gebied van de ziekte van Parkinson nader
worden beschreven.

Meetinstrumenten

Generieke vragenlijsten

Twee generieke KvL-instrumenten die recentelijk bij patiënten met de
ziekte van Parkinson zijn gebruikt, zijn het World Health Organization
Quality of Life assessment instrument-100 (WHOQOL-100; WHOQOL
Group, 1995) en het World Health Organization Quality of Life asses-
sment instrument-Bref (WHOQOL-BREF; WHOQOL group, 1998a).
Beide instrumenten zijn multidimensioneel. De WHOQOL-100 bestaat
uit 100 vragen die zijn onderverdeeld over 24 facetten en 6 domeinen: (1)
Lichamelijke Gezondheid, (2) Psychologische Gezondheid, (3) Mate van
Onafhankelijkheid, (4) Sociale Relaties, (5) Omgeving en (6) Spiritualiteit,
Religie en Persoonlijke Overtuigingen (WHOQOL group, 1998b).
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De WHOQOL-Bref is een verkorte versie van de WHOQOL-100 en bestaat
uit 24 vragen verdeeld over vier domeinen: (1) Lichamelijke Gezondheid,
(2) Psychologische Gezondheid, (3) Sociale Relaties en (4) Omgeving
(WHOQOL group, 1998a). De beide vragenlijsten hebben een 5-punts ant-
woordschaal. Power, Harper, Bullinger en de WHOQOL Group (1999)
vonden dat een vier domeinen-structuur, zoals de WHOQOL- Bref die
heeft, ook geldigheid heeft voor de WHOQOL-100. Anderen hebben dit
nadien ook gerapporteerd (onder anderen Masthoff et al., 2005). De
WHOQOL-100 en WHOQOL-Bref hebben goede psychometrische kwali-
teiten, zoals een goede interne consistentie, test-hertest betrouwbaarheid
en constructvaliditeit (De Vries & Van Heck, 1997; Skevington, 1999; Ske-
vington, Carse, & Williams, 2001; Skevington, Lotfy, & O’Connell, 2004;
Skevington & Wright, 2001) en een goede gevoeligheid voor verandering
(O’Carroll, Smith, Couston, Cossar, & Hayes, 2000).

Generieke vragenlijsten die de gezondheidstoestand meten zijn onder
andere de Nottingham Health Profile (NHP; Hagell, Whalley, McKenna,
& Lindvall, 2003; Hunt, McEwen, & McKenna, 1981) en de Short-Form
Health Survey (SF-36; Shimbo et al., 2004; Ware, 1993). De NHP bestaat
uit twee delen. Deel I bevat 38 items die gezondheidsproblemen meten
op zes gebieden: (1) Fysieke Mobiliteit, (2) Pijn, (3) Slaap, (4) Energie, (5)
Sociaal Isolement en (6) Emotionele Reacties. De antwoordmogelijkhe-
den zijn ja en nee. Deel II bevat zeven items die betrekking hebben op
dagelijkse bezigheden die door gezondheidsproblemen verstoord kun-
nen worden: werk/beroep, huishoudelijk werk, sociale contacten, gezins-
leven, seksualiteit, hobby’s en vakanties. Nederlandse onderzoeksbevin-
dingen wijzen op een goede betrouwbaarheid en behoorlijke validatie
(zie voor een overzicht König-Zahn, Furer, & Tax, 1993).

De SF-36 heeft 8 domeinen: Lichamelijk Functioneren, Rolbeperkin-
gen (Fysiek), Sociaal Functioneren, Rolbeperkingen (Emotioneel), Vitali-
teit, Pijn, Mentale Gezondheid en Gezondheidsverandering. De betrouw-
baarheid en validiteit zijn goed (Maslic Sersic & Vuletic, 2006; Ware &
Gandek, 1998).

Ziektespecifieke vragenlijsten voor de ziekte van Parkinson Een vra-
genlijst die wel expliciet vraagt naar de tevredenheid van de patiënt ten
aanzien van belangrijke levensgebieden is de Questions on Life Satisfac-
tion schaal (Henrich & Herschbach, 2000: zie Tabel 2). De modules Bewe-
gingsstoornissen (Movement Disorders) en Hersenstimulatie (Deep Brain
Stimulation) zijn ontwikkeld door Kuehler et al. (2003) en zijn bedoeld
als supplement op de twee basismodulen: Algemene Tevredenheid (Ge-
neral Life Satisfaction) en Tevredenheid met Gezondheid (Satisfaction
with Health).
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Tabel 2 Modulen Questions of Life Satisfaction (QLS)

Algemeen Gezondheid Bewegingsstoornis-

sen

Hersenstimulatie

Aantal

vragen

8 8 12 5

Vrienden/kennissen

Vrije tijd/hobby’s

Gezondheid

Financiële zekerheid

Werk

Leefomstandigheden

Gezinsleven/kinderen

Relatie met de part-

ner/Seksualiteit

Fysieke conditie

Mogelijkheden

om tot rusten

Energieniveau

Mobiliteit

Zien/horen

Angst

Pijn

Onafhankelijkheid

Voortbewegen

Duizeligheid/Even-

wicht

Motoriek

Articulatie/Spraak

Slikproblemen

Lichaamssensaties

Blaasfunctie

Slaap

Geheugen/cognitie

Onafhankelijkheid

Opvallendheid van-

‘symptomen

Betrouwbaarheid

van de neurostimula-

tor

Opvallendheid van de

neurostimulator

Onafhankelijkheid in

de bediening van de

neurostimulator

Kwaliteit van zorg

Bijwerkingen

gehad met het vast

De modulen Bewegingsstoornissen en Hersenstimulatie bevatten ziekte-
specifieke vragen (zie Tabel 2). Het kenmerk van deze vragenlijst is dat
patiënten eerst rapporteren welk belang zij hechten aan elk afzonderlijk
item en vervolgens aangeven hoe tevreden zij zijn ten aanzien van dat
bepaalde levensaspect. Voor de ontwikkeling van de vragenlijst is aan
patiënten gevraagd welke onderwerpen volgens hen belangrijk zijn. Het
instrument is voldoende betrouwbaar en valide. De interne consistentie
is bevredigend. Convergente validiteit werd onderzocht door de modu-
len, Bewegingsstoornissen en Hersenstimulatie, te correleren met be-
staande scores voor het fysieke en mentale functioneren op de SF-36
(Ware, 1993) en de EQ-5D (Euroqol group, 1990), en de QLS-basismodulen
Algemene Tevredenheid en Tevredenheid met de Gezondheid (Kuehler et
al., 2003). Scores op de schaal Bewegingsstoornissen correleerden tussen
.60 en .70. Correlaties tussen Hersenstimulatie en de SF-36 en EQ-5D
waren beduidend lager, hetgeen te verklaren is doordat deze subschaal
ook vragen bevat over de neurostimulator, onder andere naar de be-
trouwbaarheid van het apparaat. De SF-36 en EQ-5D daarentegen zijn
alleen maar gericht op het functioneren van het individu en bevatten
geen items over medisch handelen of medische apparatuur. De correlatie-
coëfficiënten tussen enerzijds Algemene Tevredenheid en Tevredenheid
met de Gezondheid en anderzijds Bewegingsstoornissen en Hersensti-
mulatie waren hoog.

Er zijn een aantal ziektespecifieke vragenlijsten ontwikkeld die expli-
ciet de gezondheidstoestand van patiënten met de ziekte van Parkinson
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meten. De Parkinson’s Disease Quality of Life Instrument (PDQUALIF;
Welsh et al., 2003) is het meest recent ontwikkeld. De Parkinson’s Disease
Questionnaire (PDQ-39; Peto, Jenkinson, & Fitzpatrick, 1998) is één van
de vragenlijsten die in onderzoeken het meest wordt gebruikt.

Andere vragenlijsten op het gebied van de ziekte van Parkinson zijn de
Parkinson’s Disease Quality-of-Life questionnaire (PDQL; De Boer, Wij-
ker, Speelman, & De Haes, 1996) en de Parkinson’s Impact Scale (PIMS;
Calne et al., 1996). De bovenstaande vragenlijsten bevatten voornamelijk
vragen over het functioneren van de patiënt. Ondanks dat de naam van
de instrumenten soms anders doet vermoeden, gaat het strikt genomen
over de gezondheidstoestand zoals die door patiënten wordt waargeno-
men. De PDQ-39 bijvoorbeeld bevat vrijwel uitsluitend vragen van het
soort: ‘Hoe vaak heeft u de afgelopen maand problemen houden van een
kopje zonder te morsen?’. Dergelijke vragen hebben, gelet op de eerdere
besproken definities, betrekking op de gezondheidstoestand. De boven-
genoemde vragenlijsten bevatten geen vragen over de subjectieve bele-
ving van het eigen functioneren op gezondheidsgebied (gezondheidsge-
relateerde KvL), noch vragen zij naar de mate van tevredenheid met het
leven in al zijn facetten (KvL). Tabel 3 geeft een gedetailleerdere beschrij-
ving van deze vragenlijsten. Deze ziektespecifieke gezondheidstoestand-
vragenlijsten kunnen zeer bruikbaar zijn in zowel de klinische praktijk
als voor onderzoeksdoeleinden.

De selectie van een instrument is mede afhankelijk van de geformu-
leerde doelen (Marinus et al., 2002). Marinus en collegae hebben daarom
de accenten die bovenstaande vragenlijsten leggen en de onderlinge ver-
schillen beschreven ten einde de selectie van een specifiek instrument te
vergemakkelijken.

Tabel 3 Parkinson-gerelateerde gezondheidstoestandinstrumenten

PDQ-39 PDQL PIMS PDQUALIF

Aantal vragen

39

37 10 33

Score Hoe lager de score,

hoe hoger de ge-

zondheidsgerela-

teerde KvL

Hoe lager de score,

hoe slechter de ge-

zondheidsgerela-

teerde KvL

Hoe lager de score,

hoe hoger de ge-

zondheidsgerela-

teerde KvL

Hoe lager de score,

hoe hoger de ge-

zondheidsgerela-

teerde KvL
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Subschalen Mobiliteit

ADL

Emotioneel welzijn

Stigma

Sociale steun

Cognities

Communicatie

Lichamelijk ongemak

Parkinson sympto-

men

Systemische symp-

tomen

Emotioneel functio-

neren

Sociaal functioneren

Positieve gevoelens

Negatieve gevoelens

Relatie (gezin)

Relatie (gemeen-

schap)

Werk

Vrije tijd

Mobiliteit

Veiligheid

Financiële zekerheid

Seksualiteit

Sociaal functioneren

& rolgedrag

Zelfbeeld & seksuali-

teit

Slaap

Uiterlijk

Fysiek functioneren

Onafhankelijkheid

Blaasfunctie

Inhouds-

validiteit

Items zijn gebaseerd

op diepte-interviews

met 20 patiënten

Items zijn gebaseerd

op de ervaringen van

patiënten met

Parkinson, neurolo-

gen; medische litera-

tuur en reeds be-

staande ziektespeci-

fieke vragenlijsten

Items zijn ontwikkeld

door 10 verpleegsters

in 10 verschillende

centra

Items zijn gebaseerd

op de ervaringen van

patiënten, partners

van patiënten en

professionals

Pilotversie is geba-

seerd op onderzoek

bij 359 patiënten

Pilotversie is geba-

seerd op onderzoek

bij 384 patiënten

Pilotversie is geba-

seerd op onderzoek

bij 167 patiënten

Pilotversie is geba-

seerd op onderzoek

bij 233 patiënten

Interne con-

sistentie

Totale schaal: α=

.70

Subschalen:

α’s liggen tussen .72

(Lichamelijk onge-

mak) en α = .94

(Mobiliteit)

Totale schaal:

α = .94

Subschalen:

α =.80 (Systemische

symptomen) tot α =

.87 (Emotioneel

functioneren).

Totale schaal:

α = .90

Totale schaal: α= .89

Subschalen: α ’s lig-

gen tussen .55 to

.85.

Test- hertest

betrouwbaar-

heid

Voldoende tot goed:

r = .68 tot r = .94

Voldoende: ICC = .72 Voldoende: ICC = .68

tot r = .88
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Construct-

validiteit

Constructvaliditeit:

.34 tot .80 (SF-36)

en .75 (EQ-5D)

Convergente validi-

teit: r > .40 tussen de

PDQL Parkinson en

Systemische schalen

en de MOS-24

Sociaal functioneren,

Perceptie op ge-

zondheid, en Energie

schalen, en tussen

PDQL Sociaal func-

tioneren en de MOS-

24 Mentale gezond-

heid en de CES-D

schaal

Constructvaliditeit:

significante correla-

ties met subschalen

van de UPDRS

Gemiddeld tot sterke

relaties tussen PD-

QUALIF en generieke

vragenlijsten voor

gezondheidstoe-

stand ( SIP en SF-36

fysieke componen-

ten), ziektespecifieke

vragenlijsten (UPDRS

ADL- score) en fase

van de aandoening

(Hoehn & Yahr). Re-

latief lage correlatie

tussen PDQUALIF-

scores and UPDRS-

motorische scores.

PDQ-39 = Parkinson’s Disease Questionnaire, PDQL = Parkinson’s Disease Quality of Life Questionnaire, PIMS = Parkinson

Impact Scale, PDQUALIF = Parkinson’s Disease Quality of Life instrument, ICC = intraclass correlations, EQ-5D = Euroqol,

MOS-24 = Medical Outcomes Study 36-item Health Survey, UPDRS = Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, CES-D =

Center for Epidemiologic Studies Depression scale.

Onderzoek

Onderzoek naar KvL

Slechts één onderzoek rapporteert de KvL van patiënten met de ziekte
van Parkinson. Hierin werd met behulp van de WHOQOL-100 (WHO-
QOL group, 1998b) onderzocht in hoeverre er verschillen bestonden in
KvL tussen patiënten met de ziekte van Parkinson die in de stad of op het
platteland woonden (Valeikiene & Derkintyte, 2003). Patiënten die op het
platteland woonden, voelden zich afhankelijker van medicijnen dan pa-
tiënten die in de stad woonden. Daarentegen voelden patiënten die op
het platteland woonden zich veiliger dan patiënten uit de stad.

Tot slot vonden zij dat 69.1% van de stedelingen hun KvL als ‘zeer goed’
bestempelden tegenover slechts 3.6% van de andere patiënten.

Onderzoek naar de gezondheidstoestand

Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar de gezondheidstoestand bij
patiënten met de ziekte van Parkinson (Behari, Srivastava, & Pandey,
2005). In onderzoeken die zijn uitgevoerd, is gebruik gemaakt van ver-
schillende typen instrumenten. Zo hebben sommige onderzoekers gege-
vens verzameld met behulp van generieke vragenlijsten (Karlsen, Larsen,
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Tandberg, & Maeland, 1999; Kuopio, Martilla, Helenius, Toivonen, &
Rinne, 2000), terwijl anderen ziektespecifieke vragenlijsten hebben ge-
bruikt (Bushnell & Martin, 1999; Zach, Friedman, Slawek, & Derejko,
2004). Er zijn ook onderzoekers die beide typen meetinstrumenten heb-
ben afgenomen (Hagell et al., 2003; Schrag, Jahanshahi, & Quinn, 2000b).

Karlsen et al. (1999) hebben het effect onderzocht van verschillende
klinische kenmerken en demografische variabelen op de gezondheids-
toestand, gemeten met de NHP (Hunt et al., 1981). Patiënten met de ziek-
te van Parkinson ervaarden meer stress in vergelijking tot gezonde oude-
ren (zie ook Schrag et al., 2000a). Depressieve symptomen, slapeloosheid
en afhankelijkheid van anderen waren de belangrijkste voorspellers van
de NHP-totaalscore. De ernst van de ziekte droeg in mindere mate bij
aan de zelfgerapporteerde stressniveaus van de patiënt.

Anderen hebben vergelijkbare resultaten gevonden (Behari et al., 2005;
Kuopio et al., 2000; Zach et al., 2004). Enige jaren later hebben Karlsen,
Tandberg, Arsland en Larsen (2000), wederom met de NHP, de gezond-
heidstoestand onderzocht in een vier jaar durend, prospectief, longitudi-
naal onderzoek. Aan het einde van de onderzoeksperiode ervaarden 60%
van de patiënten een significante achteruitgang in gezondheidstoestand
in vergelijking met het begin van de studie. De meeste achteruitgang
werd gevonden op de domeinen Fysieke Mobiliteit, Emotionele Reacties,
Pijn en Sociaal Isolement. Er was een duidelijke relatie tussen een toena-
me in parkinsonisme en de achteruitgang in gezondheidstoestand; er
werden geen relaties gevonden met demografische of klinische variabe-
len.

Herlofson en Larsen (2003) onderzochten de invloed van vermoeidheid
op gezondheidstoestand bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Zij
vonden dat de helft van de patiënten in hun onderzoeksgroep chronisch
vermoeid was. Vermoeide patiënten rapporteerden meer problemen op
de PDQ-39-domeinen Emotioneel Welzijn en Mobiliteit. Zij scoorden
eveneens minder goed op de SF-36-domeinen Fysiek Functioneren, Rol-
beperkingen (Fysiek), Sociaal Functioneren en Vitaliteit. Martinez- Mar-
tin et al. (2006) concludeerden recent dat vermoeidheid een significant
effect heeft op de waargenomen gezondheidstoestand.

Kuopio et al. (2000) vonden dat de ziekte van Parkinson het grootste
effect had op de fysieke dimensies van de SF-36, zoals Fysiek Functione-
ren en Rolbeperkingen (Fysiek), maar eveneens op de scores voor Vitali-
teit en Gezondheidsverandering. Ten aanzien van de mentale en sociale
dimensies en het facet Pijn waren de effecten minder sterk. Kuopio et al.
vonden ook duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

Zo rapporteerden vrouwen een lagere gezondheidstoestand dan man-
nen op de domeinen Fysiek Functioneren, Rolbeperkingen (Fysiek), So-
ciaal Functioneren, Pijn en Mentale Gezondheid. Vrouwen scoorden
eveneens hoger op een maat voor depressie, de Zung-schaal (Zung, 1965).
Sekseverschillen werden eveneens gevonden door Behari et al.

(2005). Deze verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen wellicht
gedeeltelijk verklaard worden door de verschillen in symptomatologie.
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Scott, Borgman, Engler, Johnels en Aquilonius (2000) vonden namelijk
dat vrouwen vaker pijn rapporteerden, terwijl mannen vaker klaagden
over hun schrijf- en spraakvaardigheid, alsmede het hebben van speek-
selvloed en initiatiefloosheid. Quittenbaum en Grahn (2004; zie ook Rij-
ken, Foets, De Bruin, & Dekkers, 1999) concludeerden dat het hebben van
pijn een grote invloed had op de subjectieve ervaring van de algemene
gezondheid. Rijk en Bijl (1999) vonden dat het functioneren van patiën-
ten met de ziekte van Parkinson sterk verminderd is op de SF-20-domei-
nen3 Lichamelijk Functioneren, Rolfunctioneren (Fysiek), Sociaal Func-
tioneren en Geestelijke Gezondheid. Zij vonden geen relatie tussen de
ernst van de ziekte van Parkinson en de Geestelijke Gezondheid. Het
hebben van een bijkomende psychische stoornis heeft een negatief effect
op de waargenomen gezondheidstoestand van de patiënt. Patiënten met
een psychische stoornis scoorden beduidend lager dan patiënten zonder
deze stoornis. Chapuis, Ouchchane, Metz, Gerbaud en Durif (2005) on-
derzochten het effect van motorische complicaties op de gezondheidstoe-
stand. Zij concludeerden dat motorische symptomen de gezondheidstoe-
stand op significante wijze verminderen. Fysieke problemen, zoals geme-
ten met de PDQ-39-schalen Mobiliteit, ADL, Communicatie en Stigma
hadden de meeste invloed. Deze bevinding stemt overeen met de resulta-
ten van Calne et al. (1996). Laatstgenoemden concludeerden eveneens dat,
wanneer patiënten met en zonder fluctuaties in het motorisch functione-
ren met elkaar werden vergelijken, de groep met fluctuaties in het moto-
risch functioneren een grotere negatieve impact rapporteerden dan de
groep zonder dergelijke fluctuaties. Chapuis et al. (2005) vonden ook een
verschil op het domein Emotioneel Welzijn, terwijl Calne et al. (1996)
verschillen vonden op alle vier de dimensies van de PIMS, te weten Psy-
chologisch, Sociaal, Fysiek en Financieel.

KvL na een medische behandeling

Het doel van medische behandeling is om het ziekteproces te vertragen
en/of KvL te optimaliseren (D’Antonio, Zimmerman, & Iacono, 2000).
Naast medicinale behandeling (levodopa) zijn er een aantal neurochirur-
gische operaties mogelijk bij patiënten met Parkinson.

Er is door ons één onderzoek gevonden (Huang & Lin, 2005), waarin
met behulp van de WHOQOL-Bref (WHOQOL group, 1998a) onderzocht
werd wat het effect was van de neurostimulator op KvL. De onderzoekers
concludeerden dat de ziekte van Parkinson een grote impact had op het
overgrote deel van de patiënten. Hersenstimulatie zou de score behaald
op KvL met gemiddeld 40% doen toenemen. Drie maanden na het plaat-
sen van de neurostimulator scoorden patiënten hoger op maten voor fy-
siek functioneren, concentratievermogen en veiligheid. Ook scoorden zij
lager op een meting van pijn. Het onderzoek werd slechts uitgevoerd op
19 patiënten. Gezien de kleine steekproef, is daarom vervolgonderzoek
noodzakelijk vooraleer definitieve conclusies getrokken kunnen worden.
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Gezondheidstoestand na een medische behandeling

Verscheidene onderzoekers (D’Antonio et al., 2000; Drapier et al., 2005;
Erola et al., 2005; Lagrange et al., 2002; Zimmerman, D’Antonio, & Ia-
cono, 2004) hebben het effect van medische behandelingen op de gezond-
heidstoestand van patiënten onderzocht.

Zo hebben D’Antonio en collegae (2000) met behulp van de PDQ-39
gekeken naar het effect van een bepaald type neurochirurgische operatie
(pallidotomie). Naast een voor- en nameting hebben zij gebruik gemaakt
van een controlegroep bestaande uit patiënten met de ziekte van Parkin-
son die geen operatie hadden ondergaan maar wel medicatie gebruikten.
Na behandeling scoorde de pallidotomie-groep significant beter dan de
controlegroep die over de tijd geen verbeteringen in de gezondheidstoe-
stand liet zien. De pallidotomie-groep had na behandeling significant
lagere scores op Mobiliteit, Lichamelijk Ongemak, ADL, Emotie, Stigma
en Cognitie. Zimmerman, D’Antonio en Iacono (2004) vonden in een lon-
gitudinaal onderzoek met een nameting tot vier jaar na de operatie dat
patiënten, die pallidotomie hadden ondergaan, na vier maanden signifi-
cant beter scoorden op de PDQ-39 (totaalscore) in vergelijking tot het
baseline-niveau. De scores stabiliseerden daarna en verslechterden in
sommige gevallen na één tot twee jaar na de operatie, wat te verklaren is
door het feit dat de ziekte van Parkinson een degeneratieve aandoening
is.

Onderzoek naar de gezondheidstoestand na bilaterale stimulatieope-
ratie van de subthalamische kern werd onder andere verricht door Dra-
pier et al. (2005), Erola et al. (2005) en Lagrange et al. (2002). Drapier et al.
vonden met behulp van de SF-36 dat patiënten 12 maanden na de opera-
tie significant hoger scoorden op Fysiek Functioneren en significant
lager op Rolbeperkingen (Fysiek). Verder vonden zij indicaties voor een
betere KvL op de schalen Mobiliteit, ADL, Stigma, Lichamelijk Ongemak.

Ook de totaalscore van de PDQ-39 wees in vergelijking tot scores be-
haald op baseline-niveau op een betere KvL. Erola et al. vonden eveneens
verbeteringen op ADL, Lichamelijk Ongemak en Stigma, maar ook op
Emotioneel Welzijn. Mobiliteit verbeterde ook licht, maar niet signifi-
cant. Een duidelijke achteruitgang werd geconstateerd met betrekking
tot Communicatie. In neuropsychologische onderzoeken is in het verle-
den een afname in verbale vloeiendheid gevonden na een stimulatieope-
ratie, mogelijk dat de achteruitgang op Communicatie hierdoor ver-
klaard kan worden (zie onder anderen Alegret et al., 2001).

Lagrange et al., tenslotte, vonden 12 maanden na de operatie signifi-
cante verbeteringen op alle domeinen van de waargenomen gezond-
heidstoestand die in de PDQL onderscheiden worden.
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Discussie

Doel van dit artikel was om een overzicht te geven van de conceptualise-
ring en het meten van kwaliteit van leven (KvL) bij patiënten met de ziek-
te van Parkinson en een beeld te geven van de meest relevante onder-
zoeksuitkomsten op dit gebied.

De ziekte van Parkinson kenmerkt zich door de aanwezigheid van mo-
torische symptomen. Daarnaast worden er ook niet-motorische proble-
men gerapporteerd. Wat het effect is van een chronisch progressieve aan-
doening, wordt de laatste jaren steeds vaker onderzocht. Eén van de
thema’s die daarbij centraal staat, is KvL. Echter, in de meeste onderzoe-
ken waarin onderzoekers claimen dat ze KvL meten, wordt eigenlijk de
waargenomen gezondheidstoestand onderzocht. Hoewel KvL en de ver-
schillende verwante concepten, zoals gezondheidsgerelateerde KvL en
gezondheidstoestand geen synoniemen zijn van elkaar, worden deze in
de praktijk toch veelvuldig als zodanig gebruikt. De meeste instrumen-
ten, die zijn ontwikkeld, brengen beperkingen in kaart op het fysieke,
mentale en sociale vlak. Bij KvL gaat het echter over de mate waarin pa-
tiënten tevreden zijn met hun gezondheid/leven. Doordat in het meren-
deel van het onderzoek zogenaamde KvL-uitkomsten gerapporteerd wor-
den, maar in feite slechts beperkingen in het functioneren van de patiënt
worden vastgesteld, is het belangrijk om kritisch te kijken naar de be-
schikbare onderzoeksuitkomsten en de wijze waarop KvL is gemeten.
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat gezondheidstoestand- vragen-
lijsten andere onderzoeksresultaten genereren dan KvLvragenlijsten.
Daarom is het van belang om correct aan te geven wat er in onderzoek
wordt gemeten. In relatie tot een onderzoeksvraag, is het dus van belang
om onderscheid te maken tussen het meten van KvL en gezondheidstoe-
stand. De volgende stap in dit keuzeproces is om te bepalen of een gene-
rieke of een ziektespecifieke vragenlijst de onderzoeksvraag het best be-
antwoordt.

Bij de uiteindelijke keuze voor de vragenlijst zelf, zullen daarnaast psy-
chometrische kwaliteiten de doorslag moeten geven. Wanneer bijvoor-
beeld beoogd wordt een effect van een therapie te meten dan is het van
belang een instrument te kiezen met een goede sensitiviteit voor veran-
dering. Als echter onderzoek zich richt op het beschrijven van beperkin-
gen, volstaan vragenlijsten die gezondheidstoestand meten. Als de bele-
ving van de patiënt centraal staat, zijn vragenlijsten die KvL meten nood-
zakelijk.

Uit onderzoek met een ‘zuiver’ KvL-instrument is gebleken dat patiën-
ten woonachtig in de stad een beter KvL hadden dan patiënten die op het
platteland woonden. Het is echter de vraag of dit resultaat generaliseer-
baar is naar andere (westerse) landen. Wanneer Litouwen wordt vergele-
ken met bijvoorbeeld Nederland, is het eerste land een land in opbouw
en het tweede modern en geïndustrialiseerd. Het zou kunnen zijn dat
Nederlanders, woonachtig op het platteland, een beter KvL hebben dan
stedelingen, gezien de rust die men op het platteland vindt. Het andere
‘echte’ KvL-onderzoek toonde aan dat door het plaatsen van de neurosti-
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mulator de KvL van patiënten toenam. Wanneer men kijkt naar de onder-
zoeksresultaten ten aanzien van de gezondheidstoestand van patiënten
met de ziekte van Parkinson, kan vooral geconcludeerd worden dat het
functioneren van deze patiëntengroep in de loop van de tijd achteruit
gaat. Als we de PDQ-39-domeinen aanhouden, rapporteren patiënten de
meeste problemen op Mobiliteit, Activiteiten in het Dagelijks Leven
(ADL), Stigma en Communicatie. Na medische behandeling worden ver-
beteringen in gezondheidstoestand gerapporteerd met betrekking tot
Mobiliteit, ADL en Stigma. De resultaten op Communicatie zijn inconsis-
tent.

Er zijn een aantal methodologische tekortkomingen in de bestaande
onderzoeken. Ten eerste wordt meestal gezondheidstoestand gemeten en
geen KvL, waardoor er nog bijna geen informatie beschikbaar is over de
KvL van deze patiëntengroep. Onderzoekers rapporteren verbeteringen
of verslechteringen op KvL op basis van een afname of toename in beper-
kingen. Het betreft veelal onderzoek met een cross-sectionele opzet.

Verder valt op dat het aantal deelnemers aan de studies met een medi-
sche interventie veelal laag is.

Er kan geconcludeerd worden dat er veel verwarring is over het con-
cept ‘KvL’ en dat meestal ten onrechte gezondheidstoestandvragenlijsten
gebruikt worden om KvL te meten. Op dit moment zijn er diverse onder-
zoeken verricht naar de gezondheidstoestand van patiënten met de ziek-
te van Parkinson. Hieruit blijkt dat de gezondheidstoestand van Parkin-
son patiënten slechter is dan die van gezonden. Onderzoeken die zich
richten op KvL zijn echter nog zeer schaars. Het antwoord op de vraag:
‘‘Welke invloed heeft de ziekte van Parkinson op de KvL van de patiënt?’’
is daarom nog grotendeels onbeantwoord.

Noot

1 Er wordt onderscheid gemaakt tussen primair parkinsonisme en se-
cundair parkinsonisme. Van secundair parkinsonisme is sprake, wan-
neer veranderingen in de hersenen zijn ontstaan door medicijn-
gebruik, andere hersenziekten of intoxicaties.Van primair parkinso-
nisme is sprake, wanneer secundair parkinsonisme is uitgesloten.

2 Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal
welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van
ziekte of een handicap.

3 De SF-20 is, evenals de SF-36, een multi-dimensioneel instrument om
de gezondheidstoestand te meten. De SF-20 onderscheidt 6 domeinen:
Lichamelijk Functioneren, Rolvervulling, Sociaal Functioneren, Psy-
chische Gezondheid, Ervaren Gezondheid en Lichamelijke Pijn. In te-
genstelling tot de SF-36 richt de SF-20 zich bij bepaalde dimensies op
de duur van eventuele beperkingen als gevolg van gezondheids-
problemen, terwijl de SF-36 zich in dat geval meer richt op de mate
waarin men beperkt is (Kempen, Brilman, Heyink, & Ormel, 1995).
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