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Samenvatting

Dhr. Zoetemelk (76) “Mijn vrouw 

verzorgt me elke dag en dat is heel 

fijn. Hopelijk kan dat zo blijven.”
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Kwetsbaarheid bij ouderen hangt samen met een verhoogde kans op negatieve gezondheidsuit-

komsten zoals functionele beperkingen, ziekenhuisopnames en overlijden en ontstaat als gevolg 

van afgenomen fysiologische reserves. Kwetsbare ouderen hebben over het algemeen een lagere 

kwaliteit van leven dan ouderen die niet kwetsbaar zijn en gebruiken een breed scala aan zorg- en 

welzijnsdiensten. Nu kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen steeds meer voorkomt, staat de 

zorgsector voor de groeiende uitdaging om aan de complexe, langdurige en fluctuerende zorgbe-

hoefte van deze groep te voldoen. Naast bezorgdheid over de kwaliteit van zorg voor kwetsbare 

ouderen, bestaan er zorgen over de financiering van de toenemende vraag naar zorg. Verdere 

vergrijzing van de bevolking en de gerelateerde stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg zal 

de druk op de betaalbaarheid van het huidige zorgstelsel verder vergroten.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nationaal Programma 

voor ouderenzorg opgezet om via de ontwikkeling van samenhangende zorg de kwaliteit van de 

zorg voor ouderen te verbeteren en kosten beheersbaar te houden. Vanuit dit programma werd de 

oprichting van regionale ouderenzorg netwerken gefinancierd waarbinnen onderzoeksprojecten 

zijn geïmplementeerd. Dit proefschrift is geschreven in het kader van het Nationaal Programma 

Ouderenzorg, als onderdeel van één van deze onderzoeksprojecten: de ‘Frail older Adults: Care in 

Transition’ (ACT) studie.

 In het eerste deel van dit proefschrift beschrijven we de evaluatie van een geïntegreerd zorg-

model voor thuiswonende ouderen: het Geriatrisch Zorgmodel. Het Geriatrisch Zorgmodel is ge-

baseerd op het Chronic Care Model en is ontworpen om de kwaliteit van zorg voor thuiswonende 

kwetsbare ouderen te verbeteren en uiteindelijk hun kwaliteit van leven.

 In het tweede deel van dit proefschrift richten we ons op de evaluatie van ‘kwaliteit van leven’ 

vragenlijsten die gebruikt kunnen worden in economische evaluaties van zorg voor ouderen.

Deel 1. ‘Frail older adults: Care in Transition’ studie

In hoofdstuk 2 presenteren we het onderzoeksprotocol van ACT. In dit protocol wordt een ge-

detailleerde beschrijving gegeven van het Geriatrisch Zorgmodel en van de selectieprocedure 

van thuiswonende kwetsbare ouderen. Deze procedure resulteerde in de deelname van 1147 

ouderen. Tijdens de interventie werd bij deelnemers elke 6 maanden een uitgebreid geriatrisch 

assessment afgenomen tijdens een huisbezoek van een praktijkondersteuner van de huisarts 

(POH). Op basis van dit assessment en de persoonlijke wensen en behoeften van de oudere werd 
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een persoonlijk zorgplan opgesteld. De POHs werden getraind en begeleid door een geriatrisch 

expert team. Deelnemers met complexe zorgbehoeften werden besproken in een multidisciplinair 

teamoverleg, waarbij ook een apotheker en andere betrokken zorgverleners aanwezig waren. Het 

Geriatrisch Zorgmodel is ontwikkeld om gezondheidsrisico’s en zorgbehoeften in een tijdig stadium 

te herkennen, om actieve betrokkenheid van ouderen te stimuleren en om de coördinatie tussen 

zorgverleners te verbeteren. In de ACT studie vergeleken we het Geriatrisch Zorgmodel met regu-

liere zorg in een zogenaamd ‘stepped wedge randomised controlled trial’ gedurende 24 maanden 

bij 35 huisartspraktijken in twee regio’s in Nederland. Huisartspraktijken werden gerandomiseerd 

over vier groepen, elk met een ander startmoment van de interventie (0, 6, 12, en 18 maanden na 

de baselinemeting). Tot dit startmoment werd reguliere zorg verleend.

 In hoofdstuk 3 hebben we de implementatiegraad van het Geriatrisch Zorgmodel in de ACT 

studie onderzocht. Om de implementatiegraad te kunnen beoordelen, zijn we nagegaan in hoe-

verre de belangrijkste interventiecomponenten (waaronder de geriatrische assessments, de zorg-

plannen en het multidisciplinair overleg) werden uitgevoerd zoals beoogd. Ook hebben we factoren 

onderzocht die de implementatiegraad mogelijk hebben beïnvloed. We vonden dat aanvankelijk 

goed werd vastgehouden aan het schema van elke 6 maanden een assessment + zorgplan. De na-

leving van dit tijdsschema verslechterde iets naarmate de interventie langer duurde. Daarentegen 

duurde het even voordat de multidisciplinaire overleggen waren ingevoerd. Daarnaast vonden we 

dat het niveau van naleving  en de tevredenheid en betrokkenheid varieerde tussen de betrokken 

huisartsen en POHs. POHs weken af van het protocol vanwege contextuele factoren en persoon-

lijke werkroutines. 

 In hoofdstuk 4 hebben we de kosteneffectiviteit van het Geriatrisch Zorgmodel geëvalueerd 

in vergelijking met reguliere zorg. Deze economische evaluatie werd uitgevoerd binnen de ACT 

studie en volgde het design van de ‘stepped wedge randomised controlled trial’. De volgende 

uitkomsten werden elke 6 maanden gemeten: kosten vanuit een maatschappelijk perspectief, ge-

zondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (gemeten met de SF-12 physical (PCS) & mental com-

ponent (MCS) summary scales), functionele beperkingen (gemeten met de Katz ADL en IADL) en 

voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren (QALYs gemeten met behulp van de EQ-5D). De 

resultaten van multilevel regressiemodellen (gecorrigeerd voor tijdsperiode en baselineverschil-

len) toonden geen significante verschillen in de kosten (€ 297; 95% CI: - € 407 tot € 945) en uit-

komsten tussen interventie- en reguliere zorg fases. Bovendien bleek dat de maatschappij bereid 

moet zijn om een relatief hoog bedrag te investeren per punt verbetering op de uitkomstschalen 

om een hoge kans op kosteneffectiviteit ten opzichte van reguliere zorg te bewerkstelligen (bijv. 

€20 000 per punt verbetering op de SF-12 PCS en MCS voor een kans van 0,80). De maximale 

kans op kosteneffectiviteit voor de andere uitkomsten (QALY, ADL en iADL) was 0,43. Omdat het 
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Geriatrisch Zorgmodel niet kosteneffectief was in vergelijking met de reguliere zorg na een periode 

van 24 maanden, bevelen we de implementatie van het Geriatrisch Zorgmodel in de huidige vorm 

niet aan.  

Deel 2. Het meten van kwaliteit van leven bij ouderen

De mate waarin concurrerende interventies waar voor hun geld leveren, kan worden gemeten met 

generieke uitkomsten zoals de voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren (QALY’s). QALY’s 

weerspiegelen zowel de lengte als de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. De EQ-5D is 

de meest bekende en meest gebruikte vragenlijst om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 

te meten en waarderen. Het wordt echter steeds meer erkend dat, hoewel gezondheid belangrijk 

is voor kwaliteit van leven, veel zorgdiensten naast gezondheid ook andere aspecten van kwaliteit 

van leven tot doel hebben. Dit geldt met name voor sectoren als publieke gezondheidszorg, de 

geestelijke gezondheidszorg en zorg voor ouderen. Onlangs zijn twee nieuwe vragenlijsten ontwik-

keld voor de evaluatie van zorg (en welzijn) die dit bredere perspectief in ogenschouw nemen: 

de Adult Social Care Outcomes Toolkit (ASCOT) en de ICEpop Capability measure for Older Adults 

(ICECAP-O). In hoofdstuk 5, 6 en 7 hebben we gebruik gemaakt van gegevens uit de ACT studie om 

meeteigenschappen van de ASCOT en ICECAP-O evalueren.

 In hoofdstuk 5 beschrijven we het vertaalproces van de ASCOT naar het Nederlands, waarbij 

we internationale richtlijnen voor het vertalen van vragenlijsten volgden. De procedure omvatte 

de ontwikkeling van twee onafhankelijke vertalingen naar het Nederlands en weer terug naar het 

Engels en een aantal reviewronden door een commissie van deskundigen. Daarnaast vormde de 

evaluatie van cross-culturele validiteit van de vertaling onderdeel van de vertaalprocedure: de 

voorlopige vertaling werd getest in een pilot bij kwetsbare ouderen met behulp van hardop-denk-

interviews, de bepaling van de test-hertest betrouwbaarheid en een vergelijking van de verdeling 

van antwoorden en construct validiteit in Engeland en Nederland. Uit de pilot tests bleek dat de 

vertaalde items in het algemeen werden opgevat zoals ze bedoeld waren en dat de meeste items 

betrouwbaar waren. Verder was de verdeling van antwoorden over de antwoordcategorieën ver-

gelijkbaar met de antwoorden zoals gegeven in Engeland, evenals de associaties met andere vra-

genlijsten. Op basis van de resultaten van de pilot tests hebben we voor de uiteindelijke vertaling 

enkele kleine wijzigingen en een herziening van de Waardigheid items voorgesteld, die zijn goed-

gekeurd door het ASCOT team in Engeland. 

 In hoofdstuk 6 hebben we de test-hertest betrouwbaarheid, construct validiteit en respon-

siviteit van de totale index scores van de ASCOT, ICECAP-O en EQ-5D vergeleken. De test-hertest 

betrouwbaarheid (oftewel de mate waarin scores hetzelfde zijn voor herhaalde metingen in de tijd 
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bij respondenten wiens kwaliteit van leven niet veranderde) was goed voor alle drie de vragenlijs-

ten, zoals bepaald met behulp van twee parameters voor betrouwbaarheid. Bovendien waren de 

verschillen in de waarden van deze parameters tussen de ASCOT, ICECAP-O en EQ-5D klein. Om de 

constructvaliditeit en responsiviteit te beoordelen hebben we hypotheses geformuleerd over cor-

relaties met andere vragenlijsten. De meeste van de opgestelde hypotheses werden geaccepteerd. 

In vergelijking met de EQ-5D, correleerden de ASCOT en ICECAP-O sterker met andere vragenlijs-

ten die aspecten van kwaliteit van het leven meten buiten lichamelijke gezondheid. Daarnaast 

vonden we dat verandering in ervaren kwaliteit van leven, verandering in ervaren regie over het 

leven en verandering in de ervaren cliëntgerichtheid van zorg sterker waren gecorreleerd met ver-

anderingen in de ASCOT score dan met veranderingen in ICECAP-O en EQ-5D scores. Verandering 

in mentale gezondheid was het sterkst geassocieerd met veranderingen in de ICECAP-O score.

 In hoofdstuk 7 rapporteren we over de contentvaliditeit en toepasbaarheid van de ASCOT, 

ICECAP-O en EQ-5D vanuit het perspectief van ouderen. Dit hebben we onderzocht door het iden-

tificeren van problemen bij het beantwoorden van de vragenlijsten en door te vragen naar de 

mening van ouderen over de begrijpelijkheid van items en de mate waarin de items het begrip 

‘kwaliteit van leven’ dekken. Met behulp van hardop-denk-interviews werden problemen bij het 

beantwoorden gevonden voor verschillende items van alle drie de vragenlijsten. Deze problemen 

hadden voornamelijk betrekking op het selecteren van een passende standaard antwoordcatego-

rie bij persoonlijke situaties en de interpretatie van abstracte items en te brede items. Vaak waren 

de door ouderen geselecteerde antwoorden positiever dan een buitenstaander zou verwachten. 

Verder gaven de ouderen in deze studie aan dat een persoonlijk gesprek een vollediger beeld van 

kwaliteit van leven zou geven dan de door hen geselecteerde antwoordopties op de vragenlijsten. 

Tenslotte baseerden ouderen hun voorkeur voor één van de drie vragenlijsten, zowel wat betreft 

begrijpelijkheid als compleetheid, op de mate waarin de vragen in de vragenlijsten aansloten bij 

hun dagelijks leven. Dit verschilde van persoon tot persoon.

 In hoofdstuk 8 hebben we gebruik gemaakt van gegevens uit de Engels nationale Adult Social 

Care Survey om associaties tussen de ASCOT en drie potentiële beleidsdoelen voor lokale over-

heden te onderzoeken: (1) de toegankelijkheid van informatie en advies, (2) het ontwerp van 

de woning en (3) de toegankelijkheid van de lokale omgeving. Na correctie voor lichamelijke en 

mentale gezondheidsfactoren en andere verstorende variabelen, gaven onze bevindingen aan dat 

kwaliteit van leven zoals gemeten met de ASCOT statistisch significant lager is voor ouderen die 

het moeilijker vinden om informatie en advies te vinden, voor ouderen die aangeven dat hun 

huis onvoldoende voldoet aan hun behoeften en voor ouderen die het moeilijker vinden om zich 

te verplaatsen in de lokale omgeving. Deze drie variabelen waren net zo sterk geassocieerd met 

de ASCOT als lichamelijke en mentale gezondheidsfactoren. Deze associatie was bovendien met 
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name sterk bij ouderen die meer zorgbehoeften hebben en minder hulp van mantelzorgers, en 

bij ouderen met lagere ASCOT scores. Dit suggereert dat de meest kwetsbare ouderen het sterkst 

zouden profiteren van interventies op deze gebieden.

Tot slot geeft hoofdstuk 9 een overzicht van de belangrijkste bevindingen in dit proefschrift, 

gevolgd door een bespreking van methodologische kwesties en aanbevelingen voor de klinische 

praktijk, beleid en verder onderzoek. We concludeerden dat:

• geïntegreerde zorg zoals geïmplementeerd volgens het Geriatrisch Zorgmodel niet kos-

teneffectief is in vergelijking met reguliere zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen in 

Nederland. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op mogelijke lange termijn ef-

fecten, welke (combinatie van) geïntegreerde zorg componenten het beste werken, en voor 

welke doelgroep geïntegreerde zorgmodellen het beste werken;

• het gebruik van de ASCOT en ICECAP-O in economische evaluaties van zorginterventies 

gericht op thuiswonende ouderen wordt ondersteund door de bevindingen in dit proef-

schrift. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of deze vragenlijsten inderdaad responsief zijn 

voor veranderingen in kwaliteit van leven als gevolg van zorginterventies; en voor veranderin-

gen in gezondheid, aangezien dit een belangrijke aspect van kwaliteit van leven blijft. 




