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Inleiding

Quality of life (QOL) is recent een belangrijk inte-

ressedomein geworden binnen het onderzoek

naar schizofrene psychose. De belangstelling

voor het menselijk welbevinden en datgene wat

het bepaalt bestaat van oudsher maar behoorde

lange tijd eerder tot het domein van filosofen dan

van wetenschappers. Zo stelde Aristoteles al dat

mensen “eudemonia”, wat letterlijk vertaald “wel-

bevinden” betekent, dienden na te streven. In zijn

filosofie impliceerde dit het bereiken van fysieke

en morele uitmuntendheid. Mensen moeten dus

trachten hun potentieel te realiseren wat men kan

zien als een proces van zelf-actualisatie. Later

werd “eudemonia” vertaald als “geluk” en kreeg

de term een epicurische/hedonistische beteke-

nis: eudemonia wordt bereikt wanneer mensen

duidelijk meer plezier dan pijn ervaren in hun

economisch, sociaal en psychisch leven. Beide

interpretaties vinden we ook nu nog terug en lig-

gen mee aan de basis van de discussie over de

aangewezen manier om QOL te meten. De eerste

betekenis verwijst eerder naar de aanwezigheid

van externe, materiële elementen en lijkt dan ook

beter objectief meetbaar, terwijl de tweede bete-

kenis verwijst naar de subjectieve levenstevre-

denheid (1).

Men kan meerdere redenen aanhalen voor de

groeiende populariteit van QOL-onderzoek binnen

schizofrene psychose. 

Binnen de psychiatrische zorgverlening is de 

patiënt steeds meer centraal komen te staan.

Daardoor verwacht men van de hulpverlening dat

ze zich toespitst op de individuele noden en de

zorgvraag van de patiënt. Het meten van QOL ver-

zekert dat de behandeling toegespitst blijft op

individuele verbeteringen na interventie.

Bovendien wordt het concept “uitkomst” steeds

uitgebreider. Gaandeweg is men zich bewust

geworden van de complexiteit van psychiatrische

aandoeningen en hun behandeling. Waar uit-

komst oorspronkelijk voornamelijk betrekking had

op veranderingen in symptomatologie, werd het

vervolgens aangevuld met evaluatie van neven-

werkingen en QOL. Soms zijn de nevenwerkingen

van een behandeling immers even ondraaglijk als

de oorspronkelijke symptomen. Daardoor erken-

de men dat bredere uitkomst evaluatie nodig was

en dat het met betrekking tot QOL minder belang-

rijk is te weten of de behandeling effectief is dan

wel of ze wenselijk is. Het is dan ook evident dat

er nood is aan een breed concept en driedimen-

sionale schalen om de complexe uitkomst te ope-

rationaliseren. De brede oriëntatie van QOL past

perfect in deze optiek en onderzoek naar QOL

neemt dan ook toe als onderdeel van een multi-

dimensionale evaluatie van klinische uitkomst bij

schizofrenie, bij de evaluatie van rehabilitatiepro-

gramma’s en als een variabele die beoordeeld

moet worden bij klinisch onderzoek naar nieuwe

antipsychotica. 

Het evalueren van QOL is om meerdere redenen

bijzonder aangewezen in het kader van psychia-

trische aandoeningen. In de eerste plaats is het

vaak niet realistisch van psychiatrische patiënten

met ernstige beperkingen te verwachten dat zij

weer op hun premorbide niveau gaan functione-

ren. Bovendien kunnen identieke beperkingen bij

verschillende individuen tot verschillende niveaus

van invaliditeit leiden in functie van de beoorde-

ling door de patiënt zelf en de aan- of afwezigheid

van sociale steunende en belastende factoren die

een mogelijk tegengewicht vormen. Traditionele

uitkomstmaten die zich toespitsen op de ernst

van de symptomatologie zijn daardoor minder

geschikt. Het behoud van een bevredigende

levenskwaliteit kan een meer realistische doel-

stelling vormen die voor patiënten aanvaardbaar

kan zijn.

Dit laatste element is belangrijk voor de imple-

mentatie van QOL-maten. De implementatie van

een evaluatiesysteem kan immers maar slagen

wanneer ze kan rekenen op de medewerking van

patiënten en hun verwanten. De evaluatie van

QOL wordt door patiënten en hun familieleden

positief beoordeeld.

Ondanks de groeiende erkenning van het belang

van het evalueren van QOL bestaat er geen con-

sensus over de wijze waarop QOL gedefinieerd

moet worden, noch over de manier waarop QOL

best gemeten wordt.

De definitie van QOL

De betekenis van de term QOL is voor de meeste

mensen intuïtief duidelijk. Een exacte definitie

van het begrip, die algemeen aanvaard wordt,

bestaat echter niet (2, 3). 

Verscheidene moeilijkheden liggen aan de basis

van de definitieproblematiek. Een belangrijk ele-

ment is de vraag naar de focus van de definitie:

Wanneer we spreken over QOL betreft het dan de

kwaliteit van het leven van een individu of van het

leven in het algemeen? Deze vraag vormt de kern

van het onderscheid tussen objectieve en subjec-

tieve benaderingen van QOL. Een ander proble-

matisch aspect heeft betrekking op de criteria die

een kwaliteitsvol leven bepalen: gaat het om

macht, schoonheid, rijkdom, verstand, gezond-

heid….? Ook is het niet duidelijk welk doel men

moet nastreven om een kwalitatief leven te berei-

ken: gaat het om presteren en/of genieten en hoe

moeten deze beide begrippen inhoudelijk 

gedefinieerd worden? 

Het gevolg van deze onduidelijkheid is dat veel

onderzoekers niet expliciet poneren wat zij exact

verstaan onder QOL en dat er grote variabiliteit

bestaat wanneer zulk een definitie wel gegeven

Er bestaat geen consensus over de definitie van het

begrip QOL.
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wordt. QOL is dan ook een breed begrip waarin

een groot aantal menselijke bekommernissen ver-

vat zitten zoals ondermeer blijkt uit de definitie

van de WHO. 

Het feit dat het concept zo breed is maakt dat

QOL best op verschillende niveaus bekeken

wordt. Ofschoon het aantal niveaus van auteur tot

auteur kan verschillen, is het model in Figuur 1,

een algemeen aanvaard basismodel.

Het hoogste niveau omvat de algemene evaluatie

van QOL en kan omschreven worden als de alge-

mene levenstevredenheid van het individu en zijn

algemene gevoel van welbevinden.

Op het middelste niveau vindt men de 5 domei-

nen die vrij algemeen gezien worden als onder-

delen van het algemene QOL-concept namelijk:

1. Fysieke toestand en functionele mogelijk-

heden

2. Psychologische toestand en welbevinden

3. Sociale interacties

4. Economische en/of beroepsstatus en 

factoren

5. Religieuze en/of spirituele toestand

Binnen deze domeinen vindt men dus zowel

objectieve (b.v. indicaties van gezondheid en

levensomstandigheden) als subjectieve (tevreden-

heid over intermenselijke contacten) aspecten

terug (2, 6).

Het basisniveau tenslotte omvat de componenten

van elk domein die specifiek gemeten worden

door QOL instrumenten en schalen.

Hoe QOL meten?

Het ontbreken van een consensus over de defini-

tie van QOL brengt ook onenigheid met zich mee

over de wijze waarop QOL best geëvalueerd

wordt. Het denken hierover heeft een duidelijke

evolutie ondergaan.

De eerste onderzoeksactiviteit m.b.t. QOL gebeur-

de in de algemene populatie en ging voornamelijk

in op economische indicatoren (b.v. levensstan-

daard) om QOL te meten. Deze economische

indicatoren bleken echter geen adequate reflectie

te geven van QOL noch deze adequaat te voor-

spellen. Om deze tekortkoming in rekening te

brengen ging men de invloed na van zogenaam-

de “sociale indicatoren” (b.v. demografische

trends, scholingsgraad, gezondheidstoestand, …)

op QOL. Ook deze objectieve maten, hoewel een

verbetering in vergelijking met de ruwere econo-

mische indicatoren stoten op kritiek. Volgens

Campbell e.a. (7) b.v. beschrijven ze de levens-

omstandigheden waarvan men kan veronderstel-

len dat ze de levenservaring beïnvloeden maar

meten ze die ervaring niet direct. De onvrede met

deze objectieve, sociale indicatoren stoelt net als

bij economische indicatoren op de vaststelling dat

veranderingen in deze sociale aspecten niet

noodzakelijk corresponderen met overeenkomsti-

ge veranderingen in QOL ofschoon ze ontegen-

sprekelijk niet los staan van elkaar. 

Zo blijken objectieve verbeteringen in levensom-

standigheden vaak geen aanleiding te geven tot

positieve veranderingen in subjectieve tevreden-

heid. Lehman (8) stelde zelfs vast dat interven-

ties, die leiden tot een objectieve verbetering in

QOL, tot een (voorbijgaande) subjectieve daling in

QOL kunnen leiden omdat patiënten zich bewust

worden van de wijze waarop hun leven beter zou

kunnen zijn.

In meerdere studies (9, 8, 10) werden bovendien

slechts zwakke of matige correlaties gevonden

QOL = de perceptie van het individu van zijn positie

in het leven in de context van de cultuur en waarde-

systemen waarin hij/zij leeft en in relatie tot

zijn/haar doelstellingen, verwachtingen, stan-

daarden en bezorgdheden. Het is een breed con-

cept dat fysieke gezondheid, psychologische

toestand, niveau van onafhankelijkheid, sociale rela-

ties, persoonlijke overtuigingen en de relatie t.o.v.

opvallende kenmerken van de omgeving op een

complexe manier samenbrengt (4).

Figuur 1: Drie niveaus van QOL (naar 5). 

Algemene  
evaluatie  
van QOL 

Brede domeinen  
(Fysisch, psychologisch,  

economisch, spiritueel, sociaal) 

Componenten van elk domein

De algemene evaluatie van QOL stoelt op 

diverse levensdomeinen met zowel objectieve als

subjectieve componenten.
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tussen objectieve indicatoren van geestelijke

gezondheid (bv. psychopathologie) en subjectieve

QOL.

In een longitudinale studie gingen Ruggeri e.a. (6)

de relatie na tussen objectieve en subjectieve ele-

menten van QOL – zoals gemeten door de

Lancashire Quality of Life Profile (11) – en dia-

gnose, psychopathologie, demografische variabe-

len enz. De objectieve beoordeling van QOL bleek

meer stabiel dan de subjectieve evaluatie en werd

vooral bepaald door demografische variabelen.

De subjectieve beoordeling van QOL werd vooral

beïnvloed door “self-rated” bekommernissen

zoals tevredenheid over de diensten. Klinische

psychopathologie had slechts een zwakke invloed

op subjectieve en objectieve scores. Dit was

mogelijk een gevolg van het ontbreken van een

specifieke maat voor depressieve symptomen in

dit onderzoek.

Daarnaast gaan objectieve verschillen in levens-

omstandigheden tussen twee groepen in verschil-

lende settings of omstandigheden vaak niet samen

met verschillen in subjectieve tevredenheid. In een

studie van Warner e.a. (12) werden schizofrene

patiënten uit Bologna (Italië) vergeleken met schi-

zofrene patiënten uit Boulder (Colorado). Ofschoon

de objectieve levensomstandigheden duidelijk gun-

stiger waren in Bologna, was de subjectieve tevre-

denheid vergelijkbaar in beide groepen. In de

resultaten van een factoranalyse op de data van

deze studie bleken objectieve en subjectieve maten

van QOL op verschillende factoren te laden wat

suggereert dat ze verschillende onderliggende 

constructen meten.

Het probleem wordt verder gecompliceerd door de

invloed van psychiatrische diagnose en psychopa-

thologie. Zo stelden Atkinson e.a. (15) vast dat de

subjectieve QOL van behandelde schizofrene

patiënten hoger was dan deze van patiënten met

een affectieve stoornis terwijl objectieve maten het

omgekeerde aangaven. Deze auteurs stelden

daardoor de waarde van subjectieve QOL-maten bij

mensen die lijden aan een psychische stoornis in

vraag. Er wordt regelmatig getwijfeld aan het ver-

mogen van schizofrene patiënten om adequaat te

rapporteren over hun QOL (16, 3, 17). Skantze e.a.

(18) stelden bijvoorbeeld vast dat eenzelfde objec-

tieve gebeurtenis bij eenzelfde subject tot verschil-

lende evaluaties kan leiden afhankelijk van

zijn/haar perspectief op het ogenblik van het inter-

view. Het vermogen van de patiënten tot adequate

zelfrapportering wordt in vraag gesteld op grond

van de eventuele aanwezigheid van gedesorgani-

seerd denken en gedrag, de impact van recente

levensgebeurtenissen en een beperkt inzicht in de

invloed die de aandoening uitoefent op de QOL

(15). Bovendien werd de zelfrapportering m.b.t.

QOL van psychiatrische patiënten die lijden aan

een aandoening met een affectieve component

vaak gezien als onbetrouwbaar ten gevolge van

een affectieve bias en periodieke stemmings-

schommelingen (15, 19). 

Dit probleem is niet specifiek voor mensen met

schizofrenie. Ook in de algemene populatie werd

regelmatig vastgesteld dat er een discrepantie

bestaat tussen objectieve QOL en subjectieve

tevredenheid. Zo vertonen objectieve gezond-

heidsindices slechts een beperkt verband met het

algemene subjectieve welbevinden terwijl subjec-

tieve gezondheidsmaten een sterke samenhang

vertonen met welbevinden (20).

Niettemin leidden de inconsistente bevindingen

m.b.t. de zelfevaluatie van QOL door psychiatri-

sche patiënten tot de vraag of de QOL van deze

populatie niet door externe observatoren beoor-

deeld moest worden.

Voruganti e.a. (21) gingen uit van de premisse dat

subjectiviteit het centrale aspect is bij metingen

van QOL en dat maten van zelfrapportering de

beste manier zijn om vat te krijgen op deze sub-

jectieve dimensie. Deze stelling is echter maar

valide indien de zelfrapportering van schizofrene

patiënten betrouwbaar is. Om dit na te gaan wer-

den 63 schizofrene patiënten met een gestabili-

seerde symptomatologie gedurende vier weken

geëvalueerd. De patiënten evalueerden hun QOL

op twee schalen (Sickness Impact Profile (SIP) &

Single Item Global Measure).De QOL van de 

patiënten werd eveneens op twee schalen (Social

Performance Schedule (SPS) & Global

Assessment scale of functioning) beoordeeld

door een clinicus. Ook de ernst van de psychoti-

sche symptomen, neurocognitieve deficits, medi-

catiedosis enz. werden geregistreerd. De

zelfrapportering van de patiënten betreffende hun

QOL bleek zeer consistent over de periode van

vier weken en correleerde significant met de eva-

luatie van de clinici. De onderzoekers conclude-

ren dat gestabiliseerde patiënten in staat zijn hun

QOL op valide wijze te evalueren en te rapporte-

ren. Dit impliceert dat zelfrapportering een bruik-

baar instrument is in klinische en

uitkomststudies. Dit wordt in meerdere studies

bevestigd (22, 23).

Ander onderzoek over observer- en patient-rated

QOL leverde inconsistente resultaten op.

Sommige onderzoekers stelden vast dat schizo-

frene patiënten geneigd zijn hun QOL te onder-

schatten, anderen observeerden dat patiënten

hun QOL overschatten of correct inschatten (24,

25, 26).

De meeste studies vonden evenwel geen duide-

lijke relatie tussen QOL geëvalueerd door patiën-

ten en door externe observatoren (15, 3, 19, 6,

12). Beide vormen van QOL blijken bij schizofre-

ne patiënten bovendien door verschillende facto-

ren te worden bepaald en lijken dan ook te

moeten worden beschouwd al complementaire

uitkomstvariabelen (3, 27, 6).

De gebrekkige samenhang tussen objectieve en

subjectieve maten van QOL (13, 14) heeft ertoe

geleid dat er een zekere consensus bestaat over het

feit dat QOL zowel subjectief als objectief 

geëvalueerd moet worden.
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De discrepantie tussen objectieve en subjectieve

indicatoren van QOL evenals het gebrek aan over-

eenstemming tussen QOL beoordeeld door de

patiënten zelf en door externe observatoren, is

problematisch wanneer men QOL wil gebruiken

om de effecten van behandeling te evalueren.

Men verwacht dat een goede behandeling zowel

de levensomstandigheden van de patiënt als zijn

welbevinden zal verbeteren maar, zoals hoger ver-

meld, gaan beide vormen van uitkomst niet

steeds samen.

Een ander probleem is dat er geen norm bestaat

voor QOL. Men kan dan ook niet vaststellen of de

QOL van een patiënt voldoende is. Het concept is

dan ook enkel bruikbaar wanneer men de QOL

van groepen patiënten wil vergelijken om meer

inzicht te krijgen in de differentiële invloed van

verschillende behandelingen op QOL. Daarnaast

is het ook mogelijk een patiënt met zichzelf te ver-

gelijken om na te gaan hoe de betekenis van de

verschillende deelaspecten van het concept ver-

andert in functie van behandeling.

Het onderzoek naar QOL bij schizofrene patiënten

wordt verder gecompliceerd door de vraag of QOL

in deze populatie best geëvalueerd wordt d.m.v.

ziekte-specifieke dan wel door generische schalen

die toepasbaar zijn op meerdere ziektes in ver-

schillende graden van ernst. Vele schalen die de

bedoeling hebben QOL te meten zijn namelijk

slecht aangepast aan het leven van schizofrene

patiënten. Ze omvatten vaak een groot aantal

items en zijn niet specifiek genoeg om de kleine

veranderingen die bij schizofrene patiënten optre-

den te detecteren (28).

Binnen het domein van de farmaco-economie

worden cost-utility-analyses uitgevoerd om de uit-

komst van een behandeling te evalueren i.p.v.

specifiek de QOL van een patiënt na te gaan.

Deze benadering is gebaseerd op economische

en beslissingtheorieën en gaat de voorkeur van

patiënten voor een bepaalde gezondheidstoe-

stand op basis van QOL na. Twee veel gebruikte

technieken voor het bepalen van de “utility” van

een gezondheidstoestand zijn de “standard gam-

ble” en “time trade-off”-technieken. Bij de “time

trade-off”-techniek moet de patiënt kiezen tussen

X aantal jaren leven in perfecte gezondheid of lan-

ger (Y aantal jaren) leven in een alternatieve

gezondheidstoestand die minder wenselijk is. Zo

lieten McNeil e.a. (29) niet-zieke mensen kiezen

tussen twee alternatieve behandelingswijzen voor

kanker aan het strottenhoofd. De eerste was

laryngectomie die gepaard gaat met langere over-

leving dan de tweede behandelingswijze nl.

bestraling waarbij de kans op een kortere overle-

ving wel samengaat met het behoud van de stem.

Mensen waren gemiddeld bereid 14% van hun

Tabel 1: Instrumenten voor het evalueren van QOL.

Meetinstrument Auteur Jaar Items Duur Afnamevorm Vertaling/

Validering

EQ-5D EuroQOL- 1990 5 Enkele Zelfrapportering Nl/Fr

groep (30) minuten

SF-36 Ware & 1992 36 10 min Zelfrapportering Nl/Fr

Sherbourne 

(31)

Sickness Impact Bergner e.a., 1981 136 20- Zelfrapportering Nl/Fr

Profile (SIP) 1981 (32) 30min /interview

Quality of Heinrichs 1984 21 45 min Zelfrapportering Nl/Fr

Life Scale e.a. (33) / interview

Lancashire Oliver e.a. (1) 1996 105 >60min Gestructureerd /

Quality of interview

Life Profile

Quality of Lehman e.a. (34) 1982 146 45min Zelfrapportering Nl/Fr

Life Interview 

Schizophrenia Wilkinson e.a. (35) 2000 30 5-10min zelfrapportering Nl/Fr

Quality of 

Life Scale (SQLS)

Nl = Nederlands - Fr = Frans
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volledige levensverwachting in te ruilen voor

stembehoud. Bij de “standard gamble” techniek

krijgt een individu de keuze tussen twee mogelijk-

heden: levenslang in zijn huidige gezondheidstoe-

stand leven is keuze A, daarnaast kan men

kiezen voor B waarbij men een zekere kans heeft

op een leven in perfecte gezondheid met de dood

als alternatieve mogelijkheid. De kans op leven in

perfecte gezondheid wordt dan gevarieerd totdat

keuze B even aantrekkelijk is als keuze A.

Beide technieken geven een indicatie van de

waarde die aan bepaalde gezondheidstoestanden

gehecht wordt. Deze waarden kunnen gebruikt

worden voor het berekenen van QALY’s (Quality of

Adjusted Life years). Dit gebeurt door elk levens-

jaar dat door een interventie gewonnen wordt te

vermenigvuldigen met een factor die de QOL van

het individu in dat jaar in de gezondheidstoestand

die samengaat met die interventie. Op die manier

kan de QOL van verschillende interventies verge-

leken worden. 

Hoewel deze technieken betrouwbaar en valide

blijken kan men zich afvragen in hoeverre schizo-

frene patiënten de complexiteit van deze benade-

ring kunnen begrijpen. Bovendien geeft deze

benadering ook geen indicatie van de actuele

QOL.

Instrumenten voor het
bepalen van QOL

Men maakt een onderscheid tussen generische

en ziekte-specifieke schalen. Generische schalen

zijn ontwikkeld om de QOL bij een zo groot moge-

lijk aantal aandoeningen te evalueren terwijl ziek-

te-specifieke schalen tot doel hebben de QOL van

patiënten met een bepaalde aandoening (b.v.

schizofrenie) in kaart te brengen.

Het aantal instrumenten dat ontwikkeld werd om

QOL te evalueren is erg groot. Een gedetailleerde

beschrijving van deze instrumenten valt dan ook

buiten het bestek van deze tekst. In tabel 1 vindt

men een selectie van schalen die frequent wor-

den gebruikt in onderzoek naar QOL in het kader

van schizofrene psychose.

Factoren die QOL 
beïnvloeden bij 
schizofrene patiënten

Sociodemografische 
variabelen

Verscheidene onderzoekers gingen de invloed van

sociodemografische variabelen op QOL na. In het

algemeen vindt men geen of slechts een beperk-

te invloed van geslacht (36). Indien een

geslachtsverschil geobserveerd wordt dan blijkt

de QOL bij vrouwen hoger dan bij mannen (33,

12). Ofschoon Browne e.a. (36) vaststelden dat

oudere schizofrene patiënten een lagere QOL

hadden (zie ook 37), blijkt QOL slechts in beperk-

te mate door leeftijd te worden beïnvloed (9).

Burgerlijke staat blijkt wel een invloed te hebben

(9, 38); gehuwde patiënten rapporteren een

hogere QOL (39). 

Naast het ontvangen van een salaris kan tewerk-

stelling voor psychotische patiënten een aantal

bijkomende voordelen hebben. Tewerkstelling

leidt tot een hoger zelfwaardegevoel, tot produc-

tief tijdgebruik en vermindering van dode momen-

ten, tot toegenomen sociale contacten en

bijgevolg tot een betere QOL (40, 41). Ofschoon

de samenhang tussen tewerkstelling en een

hogere QOL intuïtief logisch is, ervaren psychoti-

sche patiënten werk vaak als erg moeilijk, stres-

serend en veeleisend. Zulke ervaringen kunnen

leiden tot een vermindering van QOL. Bond e.a.

(42) onderzochten de invloed van tewerkstelling

op een aantal niet-werkgerelateerde variabelen

zoals symptomatologie, QOL (gemeten met het

Quality of Life Interview, 38) en zelfwaardegevoel

bij 149 werkloze schizofrene patiënten gedurende

een periode van 18 maanden. Patiënten werden

gecategoriseerd in 4 groepen op basis van de

beroepsactiviteit die ze het meest uitvoerden tij-

dens deze periode: betaald werk, werk in een

beschutte werkplaats, occasioneel werk en werk-

loos zijn. Bij aanvang van de studie waren er geen

verschillen tussen de vier groepen m.b.t. de

onderzochte afhankelijke variabelen. Patiënten

die deel uitmaakten van de groep die betaald

werk deden vertoonden een sterkere verbetering

in symptomatologie, hadden een hoger zelf-

waardegevoel en waren meer tevreden met vrije

tijd en financiën dan patiënten zonder werk of

met occasioneel werk. Patiënten tewerkgesteld in

een beschutte werkplaats vertoonden dit voordeel

niet. Om de invloed van werk en betaling op QOL

na te gaan, verdeelden Bryson e.a. (43) 97 

patiënten met schizofrenie of schizo-affectieve

psychose over drie groepen: betaald werk, onbe-

taald werk, geen werk. Patiënten die betaald wer-

den vertoonden een sterkere stijging in QOL

(gemeten d.m.v. de Heinrichs Quality of Life

Scale) dan patiënten die niet betaald werden.

Binnen deze laatste groep was de QOL ook toe-

genomen in vergelijking met patiënten zonder

werk maar vooral het hebben van betaald werk

gaat samen met een toename in QOL. 

In meerdere studies werd de relatie tussen huis-

vesting en QOL nagegaan. Zoals verwacht bleek

de QOL van dakloze schizofrene patiënten lager

dan de QOL van patiënten met een verblijfplaats

(44).

Nilsson & Levander (45) vergeleken de QOL van

schizofrene patiënten in vier verschillende woon-

situaties (psychiatrisch ziekenhuis, eigen woning,

beschut wonen, en therapeutische gemeen-

schap). Deze auteurs observeerden geen verschil

in QOL tussen patiënten uit deze vier groepen.

Een andere studie (46) observeerde wel verschil-

len in QOL tussen patiënten die verbleven in 

QOL is verhoogd bij schizofrene patiënten die

gehuwd zijn, betaald werk hebben, verblijven in een

woonvorm van eigen keuze en behandeld worden

met atypische antipsychotica.
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verschillende woonvormen. Patiënten uit een

“intermediate care facility” rapporteerden een

hogere QOL dan patiënten die in psychiatrische

ziekenhuizen verbleven, maar een lagere score

dan patiënten die zelfstandig in de gemeenschap

woonden. In een grootschalige Australische stu-

die (47) werden schizofrene patiënten die in een

eigen woning leefden vergeleken met patiënten die

in een “boarding house” woonden. Beide patiënt-

groepen verschilden niet wat symptomatologie

betreft maar patiënten die in een eigen woning ver-

bleven hadden meer sociale ondersteuning, en

betere toegang tot sociale activiteiten en werk, en

een hoger globaal niveau van functioneren.

Op basis van deze studies is het moeilijk tot een

conclusie te komen m.b.t. de invloed van huis-

vesting op QOL. De organisatie van zorg en de

concrete inhoud van de verschillende woonvor-

men verschilt immers van land tot land.

Bovendien zijn het woonmilieu en het niveau van

functioneren van een patiënt niet onafhankelijk

van elkaar. In het algemeen kan men stellen dat

die patiënten die kunnen verblijven in de woon-

vorm van hun keuze een hoge QOL rapporteren.

Psychopathologie

Over de invloed van psychopathologie op QOL

bestaat onduidelijkheid. Patterson e.a. (48) stel-

den dat vooral positieve symptomen QOL bepaal-

den. Andere onderzoekers vonden echter geen

verband tussen QOL en positieve symptomen

(49, 50). Naarmate de algemene psychopatholo-

gie toeneemt blijkt QOL af te nemen (51, 52).

QOL lijkt echter vooral te worden beïnvloed door

negatieve symptomen (53, 54). Dit blijkt o.a. uit

het onderzoek van Ho e.a. (55) waarin het ver-

band tussen de symptomatologie (positieve en

negatieve symptomen en symptomen van desor-

ganisatie) van 50 schizofrene eerste-episode-

patiënten bij hun eerste psychiatrische hospitali-

satie voor psychose, en QOL twee jaar later. De

ernst van de negatieve symptomatologie was sig-

nificant positief gecorreleerd met professionele

beperkingen, financiële afhankelijkheid van ande-

ren, een verminderd vermogen te genieten van

ontspanningsactiviteiten, verstoorde vriend-

schapsrelaties en globaal functioneren. De corre-

latie tussen de scores behaald op deze variabelen

en de ernst van positieve symptomen en sympto-

men van desorganisatie was in vergelijking veel

lager.

De prognostische waarde van psychotische symp-

tomen blijkt te kunnen variëren in functie van de

ziektefase (56, 57). Zo toonden Bow-Thomas e.a.

(58) aan dat negatieve symptomen bij gestabili-

seerde schizofrene patiënten, sterker geassoci-

eerd zijn met een verminderde QOL dan bij

patiënten die een acute psychotische opstoot

doormaken. 

Depressieve symptomen blijken QOL eveneens te

beïnvloeden. Tollefson & Anderson (59) stelden

bij 339 schizofrene patiënten vast dat verande-

ringen in QOL gecorreleerd zijn aan gelijktijdige

stemmingsverstoringen (Zie ook 60).

Verscheidene onderzoekers vonden een inverse

correlatie tussen QOL en depressieve stemming

(9, 61, 48). Ook neuroleptische disforie (62) werd

geassocieerd met een lagere QOL.

Neurocognitieve deficits

De neurocognitieve disfuncties van schizofrene

patiënten werden uitvoerig gedocumenteerd (63),

maar de effectieve impact van deze disfuncties

op het dagelijks leven blijft enigszins onduidelijk.

Wel is er evidentie dat er een aantal intermedië-

rende variabelen zijn die door neurocognitieve

deficits beïnvloed worden en die de QOL 

beïnvloeden (64).

In meerdere studies werd dan ook het verband

tussen neurocognitieve functioneren en QOL

nagegaan. Deze studies vonden hetzij geen hetzij

een beperkte correlatie tussen QOL en de presta-

tie die schizofrene patiënten behaalden op neuro-

cognitieve testen (65, 66, 51, 67, 68).

Ziekte-inzicht

In onderzoek door Amador e.a. (69) stelde men

vast dat schizofrene patiënten met beperkt ziekte-

inzicht meer sociaal geïsoleerd waren en een

lager niveau van psychosociaal functioneren had-

den dan patiënten met een behoorlijk ziekte-

inzicht. Op grond van die observatie kan men

verwachten dat schizofrene patiënten met een

beperkt ziekte-inzicht een lagere QOL rapporteren

(70).

Lysaker e.a. (71) testten de hypothese dat

beperkt ziekte-inzicht samenhangt met een min-

der goed psychosociaal functioneren. Daartoe

worden 101 schizofrene patiënten die zich in een

postacute of stabiele fase bevinden getest met de

Scale to assess Unawareness of illness (17) en

de QLS (33). Patiënten met een verminderd ziek-

te-inzicht bleken significant lager te scoren dan

patiënten met intact ziekte-inzicht op twee van de

vier subschalen van de QLS. 

Doyle e.a. (72) onderzochten de invloed van ziek-

te-inzicht op de wijze waarop schizofrene patiën-

ten hun QOL percipiëren. Daartoe werden de

objectieve en subjectieve QOL van 40 schizofrene

patiënten geëvalueerd. Ook hun ziekte-inzicht

werd bepaald d.m.v. de Insight Scale (IS). Tot slot

beoordeelde een externe beoordelaar de QOL van

de patiënten. 

Op basis van hun score op de IS werden de 

patiënten in twee groepen opgesplitst: een groep

met laag en een groep met hoog ziekte-inzicht. 

In de totale groep vond men geen correlatie tus-

sen objectieve en subjectieve maten van QOL.

Beide maten bleken wel significant gecorreleerd

in de patiëntgroep met hoog ziekte-inzicht.

Binnen deze groep bestond er ook een 
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QOL is verlaagd bij negatieve symptomatologie,

depressiviteit en beperkt ziekte-inzicht.
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significante positieve correlatie tussen de subjec-

tieve en externe beoordeling van QOL. Dit ver-

band werd niet geobserveerd in de groep met

laag ziekte-inzicht en ontbrak eveneens wanneer

de volledige groep patiënten werd samengeno-

men. Deze resultaten suggereren dat ziekte-

inzicht een mediërende rol kan spelen wanneer

patiënten een subjectieve beoordeling moeten

geven van hun externe levensomstandigheden.

Browne e.a. (62) correleerden de scores van 44

gestabiliseerde schizofrene patiënten, behandeld

met antipsychotica, op de QLS (33) en de Insight

Scale (73). Zij vonden geen verband tussen ziek-

te-inzicht en quality of life.

De resultaten van bovenstaande studies leveren

onduidelijke resultaten op m.b.t. de samenhang

tussen ziekte-inzicht en QOL. De studies gebrui-

ken vaak verschillende schalen en proefgroepen

van beperkte omvang wat een duidelijke conclu-

sie in de weg staat. Bovendien bestaan er geen

goede schalen om ziekte-inzicht te meten en zijn

de bestaande schalen niet vertaald naar het

Nederlands of Frans (74). 

Farmacologische 
behandeling 

Tegenwoordig leeft een groot deel van de schizo-

frene patiënten in de maatschappij. Om dit moge-

lijk te maken is een lange-termijn-behandeling

met antipsychotica over het algemeen noodzake-

lijk. Naast terugvalpreventie en minimalisatie van

nevenwerkingen is daardoor ook het verbeteren

van de QOL een doel geworden van de farmaco-

logische behandeling. Atypische antipsychotica

worden steeds belangrijker voor zowel de korte-

als de langetermijnbehandeling van schizofrene

psychose. Er is dan ook een groeiende belang-

stelling voor mogelijke verschillen tussen conven-

tionele en atypische antipsychotica in hun impact

op QOL.

Niettegenstaande de belangstelling voor QOL en

het toenemende gebruik van atypische antipsy-

chotica, is het aantal studies waarin de invloed

van nieuwe antipsychotica op QOL wordt nage-

gaan beperkt. De bestaande studies hierover heb-

ben bovendien vaak methodologische

beperkingen, gebruiken verschillende schalen en

verschillen vaak in de duur van de geëvalueerde

tijdsperiode zodat het onderling vergelijken van

studies vaak moeilijk is (75).

Voor een bespreking van dit onderwerp baseren

we ons grotendeels op een recent overzichtsarti-

kel van Awad en Vorugantie (75).

Studies waarin de invloed van atypische antipsy-

chotica op QOL vergeleken wordt met deze van

conventionele antipsychotica tonen meestal aan

dat atypische antipsychotica een meer positieve

invloed hebben op QOL dan klassieke anti-

psychotica.

Zo vergeleken Franz e.a. (76) de QOL van 33 schi-

zofrene patiënten behandeld met atypische anti-

psychotica (Risperidone, Zotepine, Clozapine)

met de QOL van 31 vergelijkbare patiënten

behandeld met typische antipsychotica. Patiënten

behandeld met atypische antipsychotica bleken

een significant hogere QOL te hebben dan 

patiënten die typische antipsychotica gebruikten.

Voruganti e.a. (77) voerden een vergelijkbare stu-

die uit op 230 gestabiliseerde schizofrene patiën-

ten die al minstens 6 maanden met eenzelfde

antipsychoticum behandeld werden. Binnen deze

populatie onderscheidde men 5 groepen: patiën-

ten behandeld met klassieke antipsychotica, met

risperidone, clozapine, quetiapine, en olanzapine.

De onderzoekers evalueerden o.a. de houding

van de patiënten t.o.v. hun onderhoudsbehande-

ling d.m.v. de Drug Attitude Inventory (DAI) en

hun subjectieve QOL (d.m.v. de SIP). Patiënten

behandeld met conventionele antipsychotica

scoorden significant lager op de DAI dan patiën-

ten behandeld met atypische antipsychotica wat

suggereert dat typische antipsychotica subjectief

minder goed verdragen worden. Ook de QOL

zoals gemeten door de SIP was significant lager

bij patiënten behandeld met klassieke antipsy-

chotica in vergelijking met patiënten behandeld

met atypische antipsychotica. Deze onderzoekers

voerden een andere studie uit (77) waarin werd

nagegaan welke volgens de patiënt de gevolgen

op lange termijn zijn van een medicatieverande-

ring waarbij typische antipsychotica vervangen

worden door nieuwe antipsychotica. Patiënten

met een diagnose schizofrenie of schizo-affectie-

ve stoornis switchten van typische naar atypische

antipsychotica (Risperdal, Zyprexa, Clozapine) en

werden dan minstens een jaar gevolgd. QOL werd

geëvalueerd aan de hand van de SIP en QLS.

Voor beide maten werd na 1 jaar follow-up een

significante verbetering geobserveerd in vergelij-

king met de QOL-scores bij aanvang van de studie

toen de patiënten nog met klassieke antipsychoti-

ca behandeld werden.

Worden de verschillende atypische antipsychotica

onderling vergeleken m.b.t. hun invloed op QOL

dan worden over het algemeen geen betekenis-

volle verschillen geobserveerd tussen de verschil-

lende producten (76, 79, 80, 77). 

Nasrallah e.a. (81) onderzochten de impact van

een behandeling met langwerkende risperidone,

in vergelijking met een placebo-conditie, op QOL

bij schizofrene patiënten. Schizofrene patiënten

namen deel aan een gerandomiseerde dubbel-

blinde placebogecontroleerde klinische trial. Na

screening werd de farmacologische behandeling

van de patiënten stopgezet en gedurende een

week vervangen door een orale dosis risperidone.

Vervolgens werden de patiënten op toevallige

wijze verdeeld over 4 condities: placebo of lang-

werkende risperidone (dosis 25, 50 of 75mg elke

twee weken). QOL werd gemeten d.m.v. de SF-

36. Na 12 weken deden patiënten behandeld met

risperidone het significant beter in 5 domeinen

van de SF-36 in vergelijking met patiënten die een

placebo kregen. Het beste resultaat werd 
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geobserveerd in de 25mg-groep waar de resulta-

ten in 7 domeinen na 12 weken niet verschilden

van de resultaten geobserveerd in de algemene

populatie. De auteurs concluderen dan ook dat

langwerkende risperidone QOL verbetert tot een

normaal niveau. Een studie van Rodriguez e.a.

(82) waarin de QOL van schizofrene patiënten

geëvalueerd werd d.m.v. de SQLS-R3 na 6 maan-

den behandeling met langwerkende risperidone,

vond echter geen significante veranderingen in

QOL. Fleischhacker e.a. (83) vonden wel een sig-

nificante verbetering op de SF-36 (mentale com-

ponent, vitaliteit en sociaal functioneren) in een

studie van 1 jaar op 615 schizofrene patiënten.

Plaats van behandeling

In verschillende studies over de QOL van chroni-

sche psychiatrische patiënten werd aangetoond

dat patiënten uit “community–based” program-

ma’s een hogere QOL rapporteren dan patiënten

die langdurig in een ziekenhuis zijn opgenomen

(84-86). Prospectieve studies toonden bovendien

aan dat de QOL van patiënten die na een langdu-

rig verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis gevolgd

werden in een “community-based” behandelset-

ting, aanzienlijk toenam (13, 87, 88). Deze resul-

taten suggereren dat de behandelsetting op zich

een significante invloed uitoefent op de QOL van

psychiatrische patiënten.

Een aantal studies hebben de invloed van behan-

delsetting op QOL expliciet onderzocht. Rössler

e.a. (89) vergeleken twee groepen schizofrene

patiënten: een groep patiënten (N = 30) die reeds

lange tijd in een psychiatrisch ziekenhuis verble-

ven en een groep patiënten (N = 66) die “com-

munity-based” gevolgd werden. QOL werd

geëvalueerd d.m.v. de Munich Quality of life

Dimensions List (90). Net zoals in eerder onder-

zoek bleek de QOL van gehospitaliseerde patiën-

ten significant lager. Dit bleek evenwel geen gevolg

van de behandelsetting op zich. Werden immers

andere factoren die mogelijk invloed uitoefenen op

QOL opgenomen in de analyses dan bleek het

effect van behandelsetting niet langer significant

(91). Vooral het feit dat gehospitaliseerde patiën-

ten ernstiger ziek waren en zichzelf als kwets-

baarder ervoeren, bleek de QOL te bepalen. 

Sellwood e.a. (92) voerden een RCT uit om de

hypothese te toetsen dat interventies, gericht op;

het minimaliseren van symptomen, het ontwikke-

len van sociale vaardigheden, sociale rollen en

interpersoonlijke relaties en het ondersteunen

van onafhankelijkheid, aangeboden in thuiszorg

tot een betere QOL zouden leiden dan een reha-

bilitatieprogramma met dezelfde doelstelling aan-

geboden in een ambulante behandelsetting.

Chronische schizofrene patiënten werden op toe-

vallige wijze toegewezen aan een programma

voor thuiszorg of ambulante rehabilitatie. Bij aan-

vang van de studie waren er geen significante ver-

schillen tussen beide groepen met uitzondering

van QOL die significant hoger was in de ambu-

lante groep. Binnen de thuiszorg-groep werd er

een trend (p = 0,075) geobserveerd tot een ver-

betering van QOL aan het einde van het pro-

gramma. Vermits de rehabilitatie aangeboden in

thuiszorg echter veel meer toegespitst was op de

individuele patiënt dan het ambulante program-

ma kan men deze trend niet toeschrijven aan de

behandelsetting op zich.

Kaiser e.a. (10) stelden vast dat gedurende lan-

gere tijd verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis

samengaat met een stabilisatie van het niveau

van QOL in schizofrene patiënten.

De invloed van de behandelsetting op QOL is nog

niet duidelijk o.a. omdat de behandelsetting

meestal niet los staat van andere klinische varia-

belen die een invloed uitoefenen op QOL.

Nevenwerkingen

Er werd weinig onderzoek verricht waarin de

invloed van het optreden van nevenwerkingen op

de QOL van schizofrene patiënten behandeld met

antipsychotica rechtstreeks werd onderzocht. Er

zijn indirecte aanwijzingen dat het optreden van

vooral extrapiramidale nevenwerkingen, gewichts-

toename en seksuele disfuncties QOL negatief

beïnvloeden. Deze nevenwerkingen blijken name-

lijk sterk geassocieerd met negatieve reactie op

de medicamenteuze behandeling en non-compli-

ance (93, 94, 83, 95). 

Alptekin e.a. (96) gingen het verband na tussen

de ernst van extrapiramidale nevenwerkingen en

QOL bij 30 schizofrene patiënten. Zij stelden vast

dat QOL en de ernst van extrapiramidale neven-

werkingen negatief gecorreleerd waren.

Strejilevich e.a. (97) stelden eveneens vast dat

extrapiramidale nevenwerkingen negatief gecorre-

leerd waren met QOL. Angermeier en

Matschinger (98) rapporteerden dat het optreden

van motorische extrapiramidale nevenwerkingen

door 42% van de bevraagde schizofrene patiënten

werd vermeld als de factor die hun QOL het

sterkst verminderde.

Het seksueel functioneren is een belangrijk

aspect van QOL (99). In een grootschalig recent

onderzoek (100) werd vastgesteld dat ongeveer

50% van de bevraagde schizofrene patiënten sek-

suele disfuncties rapporteerden. Psychiaters ble-

ken de aanwezigheid van seksuele disfuncties

bovendien systematisch te onderschatten.

Patiënten behandeld met prolactineverhogende

antipsychotica rapporteerden significant vaker

seksuele disfuncties dan patiënten behandeld

met prolactineverlagende antipsychotica. Gezien

de impact van het seksueel functioneren op QOL

en het gegeven dat patiënten zelden spreken over

eventuele problemen in hun seksueel functione-

ren (101, 102) is het van belang het seksueel

functioneren van patiënten expliciet te bevragen.

Een betekenisvolle gewichtstoename wordt regel-

matig gerapporteerd bij behandeling met atypi-

sche antipsychotica (103). Deze
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gewichtstoename blijkt geassocieerd met een ver-

minderde QOL (104, 105).

Conclusie

Binnen de psychiatrische hulpverlening is er de

laatste jaren een grote belangstelling voor QOL.

Men is het erover eens dat de QOL van psychia-

trische patiënten een belangrijk element is in de

evaluatie van de aangeboden zorg. Het begrip

QOL blijkt echter zeer breed en is daardoor moei-

lijk te definiëren. Een algemeen aanvaardde defi-

nitie van het concept ontbreekt dan ook

totnogtoe. Daarenboven bestaat er heel wat one-

nigheid over de vraag of psychiatrische patiënten

in staat zijn op een betrouwbare wijze te rappor-

teren over hun eigen QOL. Dit brengt met zich

mee dat er een grote verscheidenheid aan scha-

len werd ontwikkeld die teruggaan op verschillen-

de theoretische constructen en definities. Dit

bemoeilijkt de vergelijkbaarheid van studies en

staat eenduidige conclusies betreffende de varia-

belen die QOL beïnvloeden in de weg. De invloed

van neurocognitieve deficits, ziekte-inzicht en

behandelsetting is onduidelijk. Dat negatieve en

depressieve symptomen QOL negatief beïnvloe-

den is wel herhaaldelijk aangetoond. Ook over het

feit dat atypische antipsychotica een meer posi-

tieve invloed hebben op QOL dan typische anti-

psychotica is men het eens. Wel is het zo dat het

gebruik van atypische antipsychotica regelmatig

aanleiding geeft tot gewichtstoename en – voor

de patiënt vaak moeilijk bespreekbare – sexuele

disfuncties die de levenskwaliteit negatief 

beïnvloeden.
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