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Voorwoord 

Voor u ligt het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek van de Master Orthopedagogiek 

aan de universiteit van Utrecht. Het afgelopen half jaar heb ik onderzoek gedaan naar het 

inzicht in de kwaliteit van leven van psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke 

beperking op een SGLVG behandelinstituut. Ik heb onderzocht in hoeverre persoonlijke 

begeleiders van cliënten goed kunnen inschatten hoe hun cliënten hun kwaliteit van leven 

ervaren en welke kenmerken samenhangen met de kwaliteit van leven van de cliënten.  

De benodigde vaardigheden en omvangrijke tijdsinvestering voor het uitvoeren van 

onderzoek en het schrijven van een scriptie joegen mij tijdens mijn gehele studie al schrik 

aan. Eenmaal volop in het proces ontdekte ik de meerwaarde van het zelf uitvoeren van 

onderzoek. Ik bemerkte zelfs dat ik tussen de talrijke frustrerende momenten door enkele 

malen met plezier opnieuw mijn scriptie reviseerde.  

Graag wil ik gebruik maken van de mogelijkheid om een aantal mensen te bedanken die een 

bijdrage hebben geleverd aan mijn onderzoek en thesis. Ten eerste wil ik mijn dank 

uitspreken naar alle cliënten en groepsleiding die de tijd hebben genomen om de vragenlijsten 

in te vullen. Daarnaast bedank ik Henk Nijman voor zijn onmisbare hulp bij de data-analyse. 

Dankzij zijn ervaring en inspirerende uitleg over de verkregen data ben ik meerdere malen 

opnieuw enthousiast geraakt over mijn eigen onderzoek.  

In de persoonlijke sfeer wil ik mijn ouders bedanken voor het rotsvaste vertrouwen en de 

nooit aflatenwetende trots. Door hun liefde en steun heb ik het zelfvertrouwen en 

doorzettingsvermogen ontwikkeld wat nodig was om zover te komen.  

 

 



 

Awareness of the quality of life of psychiatric patients with mild 
intellectual disabilities. 
 
Puck Liëlla Bijker.  

 
Summary:  

Backround: Quality of life refers to a life that is worthwhile and is characterized by personal 

wellbeing. If healthprofessionals don’t know what’s important for patients and how they rate 

their own quality of life, this may lead to the wrong choices in the treatment of the patients. 

Aim: Point out a relationships between patientcharacteristics and their quality of life and to 

descry if proxys know how patients rate their quality of life. Method: 39 psychiatric patients 

with mild intellectual disabilities and their personal assistants, have completed a quality of life 

questionnaire. Results: The quality of life of immigrant patients seems to be higher than in 

native patients on the domain mental health and quality of life for inpatients seems to be 

higher on the social domain, than for outpatients. Proxys think that patients consider their 

quality of life to be lower than the patients themselves actually do. The proxy- and 

patientscores on the patients quality of life didn’t correlate significantly. Discussion: Based on 

the existing literature there are several possible interpretations for the discrepancy between 

the ratings of quality of life of patients and the prediction of proxys. Perhaps the quality of life 

would be worth a more prominent place in conversation with the patient.  

Keywords: psychiatric patients with mild intelectual disabilitys, quality of life, proxys.  
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Inzicht in de kwaliteit van leven van psychiatrische patiënten met een licht 
verstandelijke beperking.  
 

Samenvatting: 

Achtergrond: Kwaliteit van leven verwijst naar een bestaan dat de moeite waard is en wordt 

gekenmerkt door persoonlijk welbevinden. Als zorgprofessionals niet weten wat belangrijk is 

voor cliënten en hoe zij hun kwaliteit van leven zelf beoordelen, leidt dit mogelijk tot 

verkeerde keuzes in de behandeling. Doel: Verbanden aantonen tussen cliëntkenmerken en 

hun kwaliteit van leven en achterhalen in hoeverre zogenaamde proxys kunnen inschatten hoe 

cliënten hun kwaliteit van leven beoordelen. Methode: Bij 39 psychiatrische patiënten met een 

licht verstandelijke beperking en hun persoonlijke begeleiders werd een vragenlijst om 

kwaliteit van leven in kaart te brengen afgenomen. Resultaten: De kwaliteit van leven van 

allochtone cliënten lijkt op het domein psyche hoger te zijn dan bij autochtone cliënten het 

geval is, en de kwaliteit van leven lijkt voor cliënten op de gesloten afdeling op het sociale 

domein hoger te zijn dan voor cliënten op de open afdelingen. Proxys schatten in het 

algemeen dat de cliënten hun kwaliteit van leven lager zouden beoordelen dan dat de cliënten 

dit in werkelijkheid zelf doen. Daarnaast bleken de scores van proxys en cliënten wat betreft 

de beoordelingen van kwaliteit van leven niet significant te correleren. Discussie: Er zijn op 

basis van de bestaande literatuur diverse mogelijke verklaringen te noemen voor de 

discrepantie tussen de beoordeling van kwaliteit van leven van cliënten en de inschatting van 

proxys. Mogelijk zou de kwaliteit van leven een meer prominente plek verdienen binnen de 

gesprekken met de cliënt zelf.  

Trefwoorden: psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke beperking, kwaliteit van 

leven, proxys.  

 

Inleiding: Er is tot nog toe weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven van 

psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke beperking. Er werd lange tijd 

verondersteld dat cliënten met een verstandelijke beperking niet in staat zouden zijn hun 

mening te geven over hun welbevinden, maar het blijkt dat ze deze vaardigheid toch goed 

beheersen (De Baaij, Hoekman, Volman & Zaad, 2006; Dunn, Clare & Holland, 2008). Toch 

wordt vaak vertrouwd op de mening van de proxys (zorgprofessionals), in plaats van de 

zienswijze van de cliënten zelf (Janssen, Schuengel & Stolk, 2005). Een voorbeeld hiervan is 
In het gehele artikel zal het woord proxys gebuikt worden om de zorgprofessionals aan te duiden. 
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het invullen van vragenlijsten over de kwaliteit van leven van de cliënt door de proxys. Het 

probleem hierbij is, dat er niet vanzelfsprekend vanuit gegaan kan worden dat proxys en 

cliënten hetzelfde beeld hebben van de kwaliteit van leven van cliënten. Hierdoor bestaat het 

gevaar op misverstanden en vergissingen, wat mogelijk zelfs leidt tot verkeerde keuzes binnen 

de behandeling van de cliënt (Angelmeyer, Holtzinger, Kilian & Matschinger, 2001).  

Het is belangrijk dat psychiatrische patiënten ‘beter’ worden, maar het is tegenwoordig 

ook van belang hoe die patiënt zich na behandeling voelt (De Kroon & Hodiamont, 2008). Bij 

psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke handicap slaat behandeling niet altijd 

volledig aan of in sommige gevallen is het niet mogelijk gedragsverandering tot stand te 

brengen (Tenneij & Koot, 2006). Een belangrijk doel binnen de behandeling van deze 

doelgroep kan dan juist het verbeteren van de kwaliteit van leven zijn (Masthoff, 

Trompenaars, Van Heck, Hodiamont & De Vries, 2006).  

De kwaliteit van leven is een veel gebruikt begrip dat verwijst naar een bestaan dat de 

moeite waard is en wordt gekenmerkt door geluk en welbevinden (Masthoff, Trompenaars, 

Van Heck, Michielsen, Hodiamont & De Vries, 2007; Petry, Hermans & Maes, 2008). 

Kwaliteit van leven is de laatste jaren een belangrijk doel geworden in de behandeling van 

cliënten (Bouman, Van Nieuwenhuizen, Schene & De Ruiter, 2008) en het bereiken van een 

hogere kwaliteit van leven wordt regelmatig gebruikt als doorslaggevend argument voor het 

inzetten van interventies (Gabriëls, 2008). Daarnaast is kwaliteit van leven steeds vaker een 

verplichte uitkomstmaat in gerandomiseerde klinische trials bij volwassenen (De Kroon & 

Hodiamont, 2008). Hoewel kwaliteit van leven tegenwoordig dus duidelijk een belangrijk 

thema is binnen de psychiatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg, is het tot op heden niet 

gelukt om tot consensus te komen over de precieze definitie van het begrip (Bouman et al., 

2008; Douma, Kersten, Koopman, Schuurman & Hoekman, 2001; Gabriëls, 2008). 

Om kwaliteit van leven te definiëren wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de 

objectieve en de subjectieve kwaliteit van leven (Cummins, 2000). Een voordeel van de 

objectieve benadering is dat ook voor cliënten met een verstandelijke handicap de kwaliteit 

van leven onderzocht kan worden. De objectieve benadering biedt goede mogelijkheden om 

de omstandigheden te analyseren, doordat de uitkomsten vergeleken kunnen worden met een 

norm. De subjectieve benadering doet meer recht aan de persoonlijke verschillen tussen 

mensen. De beide benaderingen kunnen aanvullend werken en door legio onderzoekers wordt 
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gepleit voor een gecombineerde benadering. Dit betekent dat men zowel let op de kwaliteit 

van objectieve omstandigheden (gerelateerd aan een norm) als op de persoonlijke, individuele 

beoordeling over deze objectieve omstandigheden (Douma et al., 2001). Het onderscheid 

tussen objectieve en subjectieve kwaliteit van leven is in de praktijk lastig te handhaven, 

omdat met het gebruik van zelfbeoordelings-vragenlijsten per definitie meningen genoteerd 

worden. Hierdoor worden bijgevolg subjectieve waardeoordelen gegeven aan objectieve 

omstandigheden. Hierdoor is de uitslag altijd subjectief en is onmogelijk te achterhalen wat 

het onderscheid eigenlijk is (Cummins, 2000). Ondanks de ontwikkeling van talrijke 

meetinstrumenten en een steeds groeiende literatuur over de theoretische grondslagen van 

evaluatie en toepassing van het begrip kwaliteit van leven bestaat er geen ‘gouden standaard’ 

voor de meting van kwaliteit van leven (Gabriëls, 2008).  

Een van de meest complete omschrijvingen van kwaliteit van leven lijkt de volgende 

te zijn: ‘De individuele perceptie van iemands positie in het leven, binnen de context van de 

cultuur en het waardesysteem waarin hij of zij zich bevindt en in relatie met zijn of haar 

doelen, verwachtingen, principes en belangen. Het is een concept met een groot bereik, 

waarin iemands fysieke gezondheid, geestestoestand, mate van onafhankelijkheid, sociale 

relaties, persoonlijke overtuigingen en relatie tot opvallende kenmerken van de omgeving op 

complexe wijze zijn opgenomen’ (WHOQOL Group,1994 in De Kroon & Hodiamont, 2008, 

p. 11). Kwaliteit van leven verwijst naar de subjectieve beleving van mensen over de 

tevredenheid over hun eigen levenscondities (Bouman et al., 2008).  

In eerder onderzoek naar kwaliteit van leven werd een verband gevonden met leeftijd, 

waaruit bleek dat hoe ouder de cliënten met chronische psychiatrische aandoeningen, hoe 

hoger zij hun leven subjectief waarderen (Masthoff et al., 2006). Swinton, Oliver en Carlisle 

(1999) vonden daarnaast een niet significante trend dat ‘non-white patients’ hun kwaliteit van 

leven op alle domeinen hoger inschatten dan ‘white patients’. Opgemerkt moet worden dat in 

het onderzoek van Swinton en zijn collega’s 68% ‘non-white patients’ deelnamen, waardoor 

een vertekend beeld zou kunnen ontstaan. Daarnaast bestaat in Amerika een andere definitie 

van ‘non-white’ tegenover de Nederlandse definitie ‘allochtoon’, daar in Nederland etnische 

achtergrond gehanteerd wordt in plaats van huidskleur. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 

donkere huidskleur van inwoners van de Nederlands Antillen en Suriname. Ook Marokkaanse 

of Oost-Europese inwoners zouden in Amerika als ‘white’ getypeerd worden, terwijl mensen 
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met deze achtergrond in Nederland veelal vallen onder de noemer allochtoon, al naar gelang 

het aantal generaties zij in Nederland verblijven.  

Wat betreft de sekse van cliënten in relatie tot hun kwaliteit van leven vonden 

Masthoff en zijn collega’s (2006) weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. Conform 

hun verwachtingen vonden deze onderzoekers echter wel dat vrouwen duidelijk meer 

tevreden waren met hun sociale relaties dan mannen. Ook uit ander onderzoek bleek dat 

zowel vrouwelijke cliënten als vrouwelijke proxys, de familie van de cliënt vaker als bron van 

levenskwaliteit aanwezen (Angelmeyer et al., 2001).  

Er is ook onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de leefomstandigheden van 

cliënten en hun kwaliteit van leven. Swinton en zijn collega’s (1999) vonden bijvoorbeeld dat 

cliënten op een open afdeling, op sociaal gebied een hogere kwaliteit van leven ondervonden, 

dan cliënten op een gesloten afdeling. Hoewel ze hierbij goed hebben gecontroleerd op 

diverse achtergrondvariabelen, zoals stemming, persoonlijkheid, opnameduur en diagnose 

moet opgemerkt worden dat de onderzoekers de toepasbaarheid van de vragenlijst (LQOLP) 

bij de doelgroep van hun onderzoek ter discussie stellen. Dwang en het verplicht op een 

afdeling verblijven zou gerelateerd kunnen zijn aan een lage kwaliteit van leven. Van 

Nieuwenhuizen en Nijman (2008) vonden bijvoorbeeld dat tachtig procent van de cliënten 

met een juridische titel hun kwaliteit van leven als lager ervaren in vergelijking met cliënten 

die vrijwillig onder behandeling zijn op een psychiatrische afdeling. De onderzochte cliënten 

verbleven op verschillende afdelingen binnen hetzelfde psychiatrische ziekenhuis, waardoor 

niet uitgesloten kan worden dat andere variabelen een rol gespeeld hebben binnen deze 

uitkomst.  

De Kroon en Hodiamont (2008) hebben aanbevolen verder onderzoek te doen naar de 

relatie tussen kwaliteit van leven en psychopathologie. Diverse onderzoeken hebben namelijk 

een verband aan het licht gebracht tussen de gestelde diagnose van cliënten en kwaliteit van 

leven, waarbij de uitkomsten soms moeilijk te interpreteren lijken te zijn. Zo verdeelden Lang 

en zijn collega´s (2002) de cliënten in twee groepen, te weten, wel of niet gediagnosticeerd 

met schizofrenie. De onderzoekers constateerden dat mensen met schizofrenie de kwaliteit 

van hun leven op alle domeinen hoger beoordeelden dan mensen met een andere 

psychiatrische aandoening (Lang, Steiner, Berghofer, Henkel, Schmitz, Schmidl & Rudas, 

2002). Hasanah en Razali (2002) constateerden dat de kwaliteit van leven van patiënten met 
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schizofrenie overeenkwam met die van mensen zonder schizofrenie, maar vonden wel een 

lagere scores op het domein ‘sociale relaties’ onder de schizofrene patiënten.  

Evans, Huxley en Priebe (2000) voerden onderzoek uit onder chronisch psychiatrische 

patiënten die reeds gedurende lange tijd zorg hadden ontvangen, waarbij zij cliënten met de 

diagnose schizofrenie vergeleken met cliënten met een depressieve stoornis. Zij vonden dat 

mensen met depressie een bijna net zo een hoge kwaliteit van leven hadden als mensen met 

een andere stoornis. Swinton en collega’s (1999) en Bouman en collega’s (2008) verdeelden 

cliënten in twee andere groepen, met of zonder diagnose persoonlijkheidsstoornis, en vonden 

hierbij dat cliënten met een persoonlijkheidsstoornis een lagere kwaliteit van leven 

ondervonden dan cliënten zonder persoonlijkheidsstoornis.  

Naast de beoordeling van kwaliteit van leven door cliënten zelf, wordt soms ook 

gebruik gemaakt van de proxys. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekozen omdat niet alle cliënten 

in staat worden geacht de vragenlijst zelf te kunnen invullen. De vraag is dan of het oordeel 

van de proxys vertrouwd kan worden om inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven van 

cliënten. Eerder onderzoek naar de samenhang tussen de beoordeling van proxys en cliënten 

over de kwaliteit van leven van cliënten laat zien dat correlatie tussen beide scores niet 

vanzelfsprekend verwacht kan worden. De Kroon en Hodiamont (2008) geven aan dat de 

vergelijking van de cliënt- met de proxyscores een wisselvallig beeld geeft. In een aantal 

studies wordt volgens hen namelijk, onafhankelijk van cliëntkenmerken, leeftijd of 

gezondheidstoestand van de cliënt, een ‘hoge correlatie’ tussen het oordeel van cliënten en 

proxys over hun kwaliteit van leven gevonden (De Kroon & Hodiamont, 2008). Wat deze 

correlatie precies is, is niet gespecificeerd in het artikel waardoor het lastig is deze uitspraak 

te interpreteren. Bij het onderzoek van Timmers (2009) bleek er sprake te zijn van samenhang 

en dat de medewerkers een goed beeld hadden van de subjectieve beleving van cliënten over 

wat zich in hun leven afspeelt (r = 0.302, ρ = 0.058). In de grote meerderheid van de studies 

werd echter een lage correlatie gevonden (Angelmeyer et al., 2001; Chow, Lo & Cummins, 

2005; Janssen et al., 2005; De Kroon & Hodiamont, 2008; McPhail, Beller & Haines, 2008; 

McVilly, Burton-Smith & Davidson, 2000; Rapley, Ridgway & Beyer, 1997; Tamim, 

McCusker & Dendukuri, 2002). De Baaij en collega’s (2006) maakten gebruik van hetzelfde 

instrument om kwaliteit van leven te meten als in het huidige onderzoek gebruikt werd. Met 

behulp van de IDQOL (Intellectual Disability Quality of Life) waardeerden de proxys en de 

cliënten de kwaliteit van leven van de cliënten gemiddeld en op groepsniveau ongeveer gelijk. 
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Op individueel niveau waren er echter grote verschillen. De onderzoekers vroegen zich 

daarom af of het wel zinvol is om informatie van proxys als aanvullende of vervangende 

informatie te gebruiken omdat dit niet de mening van de cliënt weergaf. Zij raden aan een 

andere methode in te zetten om de kwaliteit van leven te meten van cliënten.  

Er bestaan overeenkomsten en verschillen tussen de visie van de proxys en de cliënten 

over de kwaliteit van leven van de cliënt. Zowel de cliënten als de proxys erkenden het belang 

van het werk, sociale verhoudingen, familie en onafhankelijkheid voor kwaliteit van leven. 

Het verschil bleek te zijn dat de cliënten meer in termen van levensstandaard en levensstijl 

dachten en controle wilde hebben over eigen leven, terwijl het concept kwaliteit van leven van 

de proxys meer georiënteerd was op het verminderen van de ziektesymptomen en lijdensdruk 

van psychische klachten of op de mate waarin de aandoening gestabiliseerd werd 

(Angelmeyer et al., 2001; Gabriëls, 2008). De mate van ernst waarin symptomen van de 

aanwezige stoornissen zich manifesteren blijkt voor cliënten bij de beoordeling van hun 

kwaliteit van leven niet zozeer van belang te zijn, maar meer de impact van die symptomen op 

het dagelijkse leven (Bouman et al., 2008; Swinton et al., 1999; Gabriëls, 2008). Cliënten 

vatten het begrip ‘kwaliteit van leven’ namelijk vooral individualistisch op. Voor hen is het 

met name van belang dat zij grip op hun leven krijgen, een toekomstperspectief hebben en op 

een adequate manier met zichzelf en hun psychische problemen leren omgaan. Proxys 

onderstrepen daarentegen het belang van professionele hulpverlening, een zorgzame 

omgeving en sociale steun, dus leggen meer de nadruk op het ongezonde deel van de cliënt 

(Boevink, Wolf, Van Nieuwenhuizen & Schene, 1995). Opmerkelijk is dat de proxys bij het 

invullen van vragenlijsten op alle verschillende domeinen van de kwaliteit van leven van 

cliënten een lagere score geven dan dat de cliënten zichzelf toekennen (Timmers, 2009). 

Welke factoren voor de discrepanties tussen de beoordeling door proxys ten opzichte van 

cliënten verantwoordelijk zijn behoeft verder onderzoek (De Kroon & Hodiamont, 2008).  

In diverse publicaties wordt erop gewezen dat het van belang is hoe de vragenlijsten 

zijn ingevuld. Bij veel onderzoeken is niet helder gerapporteerd of de proxys vanuit het 

perspectief van de cliënt geantwoord hebben of vanuit hun eigen perspectief, hetgeen 

mogelijk een groot deel van de discrepantie tussen de proxy- en de cliëntscores verklaart 

(McPhail et al., 2008; Pickard & Knight, 2005; Tamim et al; 2002). In het huidige onderzoek, 

werd expliciet aan de proxys gevraagd de vragenlijst in te vullen vanuit het perspectief van de 

cliënt. Hierbij zouden de proxys zich er van bewust moeten zijn dat de beoordeling van 
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kwaliteit van leven van de cliënten beïnvloed wordt door het eigen referentiekader (Cummins, 

2000). In de praktijk blijkt dat proxys bijvoorbeeld bij het formuleren van een hulpvraag soms 

pas achteraf tot de conclusie komen dat deze eerder was ingegeven door henzelf dan door de 

cliënt. Om zulke situaties te voorkomen is veel zelfkennis en zelfreflectie nodig (Schuurman, 

2002). Daarbij zouden de proxys bij het beoordelen van andermans kwaliteit van leven 

rekening moeten houden met de meningen; gevoelens; ervaringen; cultuur; verwachtingen; 

visie; normen en waarden van de cliënt (Dunn et al., 2008).  

Samenvattend kan gesteld worden, dat uit de literatuur aanwijzingen naar voren 

komen dat proxys mogelijk niet goed kunnen voorspellen hoe cliënten hun kwaliteit van leven 

zelf beoordelen. Daarnaast worden er verbanden gevonden tussen een hoge kwaliteit van 

leven en het verblijf op een open afdeling en dat sekse en etniciteit samenhangen met de mate 

van kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven werd in dit onderzoek onderzocht bij een heel specifieke 

doelgroep, namelijk bij psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke beperking. 

Onderzocht werd welke factoren de kwaliteit van leven van de cliënten beïnvloeden. Naar de 

volgende factoren werd gekeken: de leeftijd, etniciteit, sekse, type afdeling, behandelkader en 

hoofddiagnose. Hierna werd onderzocht of de proxys kunnen inschatten hoe deze cliënten hun 

kwaliteit van leven beoordelen. De verwachting was dat wanneer de lijst ingevuld wordt 

vanuit het cliëntperspectief, sterkere samenhang tussen de proxyscores en de cliëntscores 

gevonden zou worden dan gerapporteerd in eerder onderzoek waarbij dit niet expliciet aan 

proxys gevraagd werd.. 

 

Methode:  

Proefpersonen: Aan het huidige onderzoek hebben 59 respondenten meegewerkt, 

waaronder 39 cliënten en 20 proxys. De op de klinische psychiatrische behandelafdeling 

opgenomen cliënten zijn als groep heterogeen. De problematiek van de doelgroep is mede 

complex vanwege de discrepantie tussen kalenderleeftijd, adaptieve leeftijd, niveau van 

cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Meestal is er sprake van 

comorbiditeit (dual diagnosis) waarbij er meerdere stoornissen, gedragsproblemen en/of 

verslavingsproblematiek worden gevonden (Tenneij & Koot, 2006). Toch is er binnen dit 

onderzoek voor gekozen om de cliënten onder te verdelen in vier diagnosegroepen, waarbij 
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gebruik is gemaakt van de hoofddiagnoses die beschreven staan in het dossier van de cliënten 

op het moment van onderzoek.  

Van de 48 cliënten die op de klinische psychiatrische behandelafdeling verbleven ten 

tijde van het onderzoek deden er negen (19 %) niet mee aan het onderzoek. Eén vrouwelijke 

cliënt gaf aan dat ze zelf geen voordeel had aan het meewerken; één vrouwelijke cliënt gaf 

aan ‘niet thuis te horen op de klinische psychiatrische behandelafdeling’ en zich tegen alle 

onderdelen van de behandeling te verzetten; vier mannelijke cliënten hadden te sterke 

psychotische klachten waardoor de deelname te belastend voor hen zou zijn en werd 

afgeraden; één mannelijke cliënt gaf aan het niet te kunnen verdragen dat zijn naam en andere 

privégegevens op papier kwamen te staan; één vrouwelijke cliënt was achterdochtig naar de 

bedoelingen van de onderzoeker; en een vrouwelijke cliënt is vroegtijdig onvrijwillig met 

ontslag gegaan. Van de cliënten die niet hebben deelgenomen hadden zes cliënten een 

allochtone afkomst, drie cliënten hadden persoonlijkheidsproblematiek en de andere zes 

cliënten hadden als hoofddiagnose schizofrenie of aanverwante psychoses.  

Van de participerende cliënten was 56,4% man en 43,6% vrouw, de gemiddelde 

leeftijd was 30 jaar (range 17-64 jaar) en 61,5% was autochtoon en 38,5% allochtoon. Bij het 

bepalen van de etnische afkomst werd rekening gehouden met zowel de eerste- als de 

tweedegeneratie immigranten. De hoofddiagnoses werden voor dit onderzoek onderverdeeld 

in vier groepen, naar de meest voorkomende hoofddiagnoses bij deze doelgroep (met volgens 

Tenneij en Koot (2006) een gemiddelde IQ-score van 65 op de WAIS III, range 47-85). 

Binnen de steekproef werd bij 28,2% ASS vastgesteld, schizofrenie of aanverwante psychoses 

bij 30,8%, gedrags- of persoonlijkheidsstoornis bij 33,3% en bij 7,7% van de cliënten 

depressie. De opnameduur was gemiddeld 406 dagen (range 3-1737 dagen), de cliënten 

verbleven zowel op de open afdeling (56,4%) als op de gesloten afdeling (43,6%). Wat betreft 

het behandelkader was een derde van de cliënten vrijwillig (33,3%) en iets minder dan een 

derde op grond van een juridische titel in behandeling (30,8%). De rest had een rechtelijke 

machtiging (RM) (35,9%).  

De participerende proxys hadden een gemiddelde leeftijd van 36,4 jaar (range 24-57 

jaar) en bestonden uit twaalf vrouwen en acht mannen. De proxys hadden allemaal een 

zorggerelateerde opleiding op verschillende niveaus, waarvan 40% MBO, 50% HBO en 10% 

WO. Gemiddeld hadden ze de cliënten 6,2 maanden (range 3 dagen-56 maanden) begeleid, 

waarvan 56% korter dan 6 maanden en 43,6% langer dan 6 maanden. Zoals eerder opgemerkt, 
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zijn door een aantal proxys voor meerdere cliënten de vragenlijst ingevuld, waardoor er van 

20 proxys in totaal 39 proxybijdragen zijn. De geselecteerde proxys kregen nadrukkelijk de 

opdracht de lijst vanuit het perspectief van de cliënt in te vullen. 

Setting: De klinische psychiatrische behandelafdeling is onderdeel van GGZ Altrecht 

en is een gespecialiseerd centrum voor observatie, diagnostiek en behandeling van sterk 

gedragsgestoorde psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke beperking. De 

psychiatrische behandelafdeling biedt klinische behandeling aan vijftig opgenomen cliënten in 

Den Dolder, Rhenen en Bosch en Duin en heeft daarnaast een ambulante- en 

deeltijdbehandeling. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking komt dezelfde range 

aan psychiatrische problematiek voor als bij normaal begaafde mensen. Mensen met een licht 

verstandelijke beperking hebben wel een verhoogd risico op het ontwikkelen van 

psychopathologie. De groepen van AS I stoornissen die het meest voorkomen bij deze 

populatie zijn pervasieve ontwikkelingsstoornissen, aandachtstekort- en gedragsstoornissen en 

middelenafhankelijkheid. Daarnaast is bij ongeveer één derde van de cliënten naast de diverse 

andere problematiek sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Dit betreft voornamelijk cluster 

B persoonlijkheidsstoornissen, zoals Antisociale en Borderline persoonlijkheidsstoornissen 

(Tenneij & Koot, 2006). 

Procedure: Alle opgenomen cliënten werden tussen 1 juli 2009 en 1 augustus 2009 

individueel benaderd met het verzoek medewerking aan het onderzoek te verlenen. Op het 

moment dat het onderzoek werd uitgevoerd waren achtenveertig van de vijftig beschikbare 

klinische plaatsen bezet. Na het geven van mondelinge en/of schriftelijke toestemming vulden 

negenendertig cliënten (81% van de aanwezige cliënten) in één op één situaties samen met de 

onderzoeksmedewerkster de vragenlijst in. Als proxys werden in het huidige onderzoek de 

persoonlijke begeleiders van de cliënten gekozen. Deze persoonlijke begeleiders werden 

tijdens teamvergaderingen geïnformeerd over het onderzoek en verzocht om medewerking 

aan het onderzoek te verlenen.  

Meetinstrument: Bij de dataverzameling werd gebruik gemaakt van een vragenlijst die 

beoogt door zelfbeoordeling de kwaliteit van leven te beoordelen. De IDQOL-16, de verkorte 

versie van IDQOL-44, is door Hoekman, Douma, Kersten, Schuurman en Koopman (2001; 

2005) ontwikkeld voor cliënten voor wie de hoeveelheid vragen van de IDQOL-44 te hoog 

bleek te zijn. De schaal heeft als doel de kwaliteit van leven te meten bij volwassen personen 

met een licht tot matige verstandelijke beperking (IQ> ± 60) (Hoekman et al., 2001). De 



 
Puck Liëlla Bijker, Masterthesis Orthopedagogiek, 2008/2009.  
“Inzicht in de kwaliteit van leven van psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke beperking” 

10/28 
 

 

betrouwbaarheid en validiteit van de IDQOL-16 is hoog (De Baaij et al., 2006). De volgende 

domeinen worden in de IDQOL-16 bevraagd: ‘psyche’(item 1, 2, 9, 10, 16), ‘sociaal’(item 3, 

4, 5, 6, 7, 8) en ‘wonen’(item 11, 12, 13, 14, 15). De vragen worden als aanvulzinnen aan de 

cliënt voorgelegd. De formulering van de vragen is kort en er zijn vijf antwoordcategorieën 

waarbij gekozen kan worden tussen zogenaamde smiley’s met een verschillende 

gemoedstoestand (van 1= zeer tevreden tot 5=zeer ontevreden). In figuur 1 is een voorbeeld-

item te zien. De afname van de vragenlijst duurt 5 à 20 minuten. Om te voorkomen dat er 

missing items ontstaan, is bij het interviewen extra uitleg gegeven over de omgang met vragen 

die niet overeenkomen met de dagelijkse situatie van de opname op een klinische 

psychiatrische behandelafdeling. Zo gaan veel cliënten tijdens hun opname niet naar hun 

eigen werk (item 7), maar volgen zij voornamelijk therapieën. Hen is gevraagd antwoorden te 

geven over de huidige situatie.  

Data-analyse: Om de betrouwbaarheid en de validiteit van de IDQOL-16 voor de 

cliënten en de proxys vast te stellen is met behulp van SPSS de interne consistentie 

(Cronbach’s α) berekend, zowel op basis van alle items, als op basis van de drie domeinen. 

Daarnaast is onderzocht hoe cliënten zelf hun kwaliteit van leven beoordelen, waarbij 

gemiddelden en spreiding is bekeken en vergeleken. Met verschillende testen werd zowel 

verschil tussen de groepen onderling als samenhang tussen de verschillende cliëntkenmerken 

en de totale kwaliteit van leven of de domeinen van kwaliteit van leven onderzocht. Hierbij 

werd gekeken naar leeftijd, sekse, etniciteit, type afdeling (open of gesloten), 

behandelingskader en hoofddiagnose. Er werd gebruik gemaakt van eenzijdige bivariate 

correlatietesten, T-testen voor onafhankelijke steekproeven en One way ANOVA’s. Bij alle 

testen werd een α van 0.05 gehanteerd. P-waarden tussen 0.05 en 0.10 worden als niet 

significante trend gerapporteerd. Ook werd in deze studie met een Pearson’s R correlaties 

onderzocht in welke mate het oordeel van de proxys samenhangt met het oordeel van de 

cliënten. Hierbij werd rekening gehouden met de verschillende kenmerken van cliënten en 

proxys.  

 

11 Over wat ik zelf te zeggen heb over mijn leven, ben ik… 
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Figuur 1: Voorbeelditem 11 van de kwaliteit van leven vragenlijst de IDQOL. 

 

Resultaten:  

De interne consistentie van de cliëntmeting en de proxymeting is per domein 

weergegeven in tabel 1. Voor de verschillende domeinen en voor de totaalscore van kwaliteit 

van leven bij de proxys en de cliënten is de interne consistentie hoog (Cronbach’s α = 0.92 en 

α = 0.85 voor respectievelijk proxys en cliënten).  

 

Tabel 1: Interne Consistentie voor de Domeinen en Kwaliteit van Leven.  

 Cliënten Proxys 

Domein Psyche 0.87 0.86 

Domein Sociaal 0.57 0.83 

Domein Wonen 0.76 0.84 

Kwaliteit van Leven 0.85 0.92 

 

Een exploratieve analyse voor de cliëntscores liet zien dat de items 10 ‘Op dit moment 

vind ik mijn leven...’ [r=0.834], item 4 ‘Wat ik zelf kan kiezen in mijn leven... ‘ [r=0.834] en 

item 11 ‘Wat ik zelf te zeggen heb over mijn leven... ‘ [r=0.815] het sterkst correleerden met 

de kwaliteit van leven totaalscore. Deze items zouden daarmee voor cliënten mogelijk de 

belangrijkste ‘voorspellers’ van kwaliteit van leven kunnen zijn. Eenzelfde exploratieve 

analyse voor de proxyscores liet zien dat de proxys een meer gelijkmatige score toebedeelden 

aan de afzonderlijke items.  

Factoren die de kwaliteit van leven van de cliënten beïnvloeden: De cliënten binnen 

het huidige onderzoek scoorden op alle items met een bereik van 1 tot 5, van zeer tevreden tot 

zeer ontevreden, waarvan de meest voorkomende score 2 (redelijk tevreden) is. De hoogste 

score die cliënten op de 16 items van kwaliteit van leven behaalden is 68, de laagste score 16 

en de gemiddelde score 43,61 (sd= 11.45).  

Uit verschillende testen blijkt dat er geen samenhang bestond tussen kwaliteit van 

leven en leeftijd of sekse. Er zijn ook geen verschillen tussen cliënten gevonden bij het 

vergelijken van meerdere groepen op hoofddiagnose [F(2,33) = 0.20, ρ = 0.82] of 

behandelkader [F(2, 36) = 1,84, ρ = 0.17]. Wel werd er een verschil gevonden voor het type 

afdeling waar de cliënten verblijven, wat alleen op het domein sociaal significant was [t(37) = 
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1.92, ρ < 0.05, eenzijdig]. Zo bleek dat op de open afdeling de cliënten (N=22) gemiddeld 

16,27 (sd= 4.44) scoorden op het domein sociaal ten opzichte van 17 cliënten op de gesloten 

afdeling die gemiddeld 13,76 (sd= 3.43) scoorden. Dit betekent dat cliënten op de gesloten 

afdeling een hogere kwaliteit van leven rapporteerden op het sociale domein dan de cliënten 

op een open afdeling.  

Ook bleek er een niet significante trend te bestaan voor etniciteit: allochtone cliënten 

rapporteerden een iets betere kwaliteit van leven [t(37) = 1.65, ρ =0.053, eenzijdig] en 

scoorden gemiddeld 39,86 (sd= 10,90) terwijl autochtonen gemiddeld 45,95 (sd= 11,37) 

scoorden. Vooral wat betreft het domein psyche [t(37) = 1.92, ρ < 0.05, eenzijdig] rapporteren 

zij een hogere kwaliteit van leven dan autochtone cliënten (respectievelijk 15,66 (sd= 4,77) en 

14,40 (sd= 2,99)).  

 

Tabel 2: Gemiddelden en Correlatie tussen Proxyscores en Cliëntscores.  

* Significante correlatie α = 0.05 

 

Correlaties tussen de scores van cliënten en proxys: De correlaties tussen de scores van 

de cliënten en de proxys zijn laag (r = 0.24, ρ = 0.07, eenzijdig). In overeenstemming met de 

literatuur blijkt dat de proxys de kwaliteit van leven van de cliënten lager inschatten op alle 

domeinen dan de cliënten zelf. Dit is op het sociale domein [t(38) = 2.25, ρ < 0.05, eenzijdig] 

en op de totaalscore van kwaliteit van leven [t(38) = 1.90, ρ < 0.05, eenzijdig] zelfs significant 

lager. De uitkomst van een exploratieve analyse, waarbij onderzocht werd welke proxy- of 

 Mean 

score 

cliënten 

Standaard 

deviatie score 

cliënten  

Mean 

score 

proxys 

Standaard 

deviatie score 

proxys 

Correlatie tussen 

score cliënten en 

proxys 

Domein 

Psyche 

14.41 5,34 15.18 4,21 0.24 

Domein 

Sociaal 

15.18 4,18 17.49 5,13 0.07 

Domein 

Wonen 

14.03 4,67 15.36 4,11  0.32* 

 

Kwaliteit 

van Leven 

43.61 11,45 48.02 12,03 0.24 
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cliëntkenmerken mogelijk invloed hebben, wijst erop dat de proxys alleen voor de cliënten 

met een persoonlijkheidsstoornis de kwaliteit van leven iets beter kunnen inschatten dan voor 

andere diagnosegroepen (r= 0.52, ρ = 0.07, tweezijdig). Als er onderscheid gemaakt werd 

tussen verschillende variabelen van de proxys, zoals de sekse van de proxy of ‘langer dan 6 

maanden persoonlijke begeleider’, had dit weinig invloed op de correlatie (r = 0.28 in plaats 

van r = 0.24).  

 Discussie: Hoewel er verwacht werd een verband te vinden tussen kwaliteit van leven 

en leeftijd of sekse is dit bij deze populatie niet gevonden. Etniciteit daarentegen lijkt ook bij 

de psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke beperking een rol te spelen bij de 

waardering van kwaliteit van leven. Net als bij Swinton en zijn collega’s (1999) werd er een 

trend gevonden voor de vijftien allochtonen cliënten op kwaliteit van leven in vergelijking 

met de autochtone cliënten. Helaas is het significante verschil op het domein psyche niet te 

vergelijken met eerder onderzoek omdat niet dezelfde onderverdeling van domeinen is 

gehanteerd.  

Het verwachte verband tussen sekse en het domein sociaal werd bij zowel vrouwelijke 

cliënten als vrouwelijk proxys niet gevonden. Ook het verwachtte verschil tussen de open 

afdeling en de gesloten afdeling werd bij dit onderzoek niet gevonden. Wel blijkt dat het type 

afdeling invloed heeft op de kwaliteit van leven, maar geheel tegen de verwachting in, 

waarderen juist de cliënten op de gesloten afdeling hun kwaliteit van leven op het sociale 

domein significant hoger dan de cliënten op de open afdeling. Mogelijk is dit te verklaren 

doordat er op de gesloten afdeling meer momenten zijn waarop de cliënten met elkaar en 

samen met de groepsleiding sociale activiteiten ondernemen, zoals het veelvuldig buiten 

zitten in de (afgesloten) tuin van de rookvrije afdelingen. In hoeverre dit verschil in scores 

tussen de cliënten van de open en gesloten afdelingen daadwerkelijk hierdoor veroorzaakt 

wordt behoeft verder onderzoek.  

Bij het onderzoeken van de kwaliteit van leven tussen cliënten die een juridische titel 

hadden, een rechtelijke machtiging (RM) of vrijwillig onder behandeling zijn werden geen 

verschillen gevonden. Een van de mogelijke verklaringen hiervoor zou kunnen zijn dat ook de 

cliënten die vrijwillig opgenomen zijn een bepaalde mate van informele dwang ervaren bij de 

keuze om in behandeling te komen (Schermer, 2003).  

In het huidige onderzoek werden de cliënten onderverdeeld in vier hoofddiagnoses. Er 

werden geen verschillen gevonden tussen de diagnosegroepen op de kwaliteit van leven. Zelf 
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als er bij een na-analyse van de data werd gekozen voor een onderverdeling in twee groepen, 

zoals de aan- of afwezigheid van de diagnose persoonlijkheidsstoornis of de aan- of 

afwezigheid van de diagnose schizofrenie werd alsnog geen verschil waargenomen. Mogelijk 

waren de talrijke dual-diagnoses bij de doelgroep verantwoordelijk voor het niet vinden van 

verschillen bij de onderverdeling van de groepen op basis van de hoofddiagnose.  

Uit de resultaten van het huidige onderzoek blijkt, volledig in lijn met eerdere 

onderzoeken, dat de correlatie tussen de proxy- en de cliëntscores laag is, terwijl bij huidig 

onderzoek de proxys expliciet opgedragen was de vragenlijst in te vullen vanuit het 

perspectief van de cliënt. Dit wijst erop dat de proxys weinig inzicht lijken te hebben in hoe 

psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke beperking zelf hun kwaliteit van leven 

beoordelen. Ook schatten de proxys de kwaliteit van leven lager in op alle domeinen (zie tabel 

2). Dit komt overeen met diverse eerdere publicaties, dus wijst er waarschijnlijk op dat het 

überhaupt moeilijk is voor een ander in te schatten hoe iemand zijn kwaliteit van leven zelf 

beoordeeld.  

Het verschil dat gevonden wordt tussen de cliëntscores en de proxyscores zou niet als 

fout of ruis gezien moeten worden, maar zou een belangrijke rol kunnen spelen als bron van 

informatie (Janssen et al., 2005). De proxys hebben vooral veel kennis over de stoornis of 

aandoening van de cliënten, maar het is van groot belang dat zij de cliënt als geheel gezien, 

omdat de beslissingen die gemaakt worden voor de cliënt, ook van grote invloed zijn op het 

gezonde deel van de cliënt (Angelmeyer et al., 2001). Cliënten beoordelen hun kwaliteit van 

leven afhankelijk van de mate waarin zij zich beter voelen en weer op een zinvolle manier of 

met voldoening kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven. Hun persoonlijk gevoel van 

welbevinden vormt hierbij het primaire referentiekader. Omdat deze beleving niet 

toegankelijk is voor de proxys, kan uitsluitend de cliënt zelf deze toestand beoordelen 

(Gabriëls, 2008). Mogelijk zou een specifieke training voor proxys, om te leren achterhalen 

wat voor cliënten zelf belangrijk is, een meerwaarde voor de praktijk kunnen zijn (Brown & 

Brown, 2009). 

Momenteel is de visie van veel instellingen dat mensen met een verstandelijke 

beperking zelf inspraak moeten hebben in hun eigen leven, omdat dit een belangrijke bijdrage 

levert aan het ‘volwaardig burgerschap’ (Dunn et al., 2008; Geus & Van Gennip, 2004). Met 

het verdwijnen van de vanzelfsprekende autoriteit van de professionals is de mening van de 

cliënt steeds centraler komen te staan, waardoor er meer vraaggestuurde zorg ontstaat (De 
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Kroon & Hodiamont, 2008). Hierdoor is het toepassen van kennis en vaardigheden om het 

leven van de cliënten te ‘optimaliseren’ op het medisch, psychologisch of sociaal niveau, niet 

meer de belangrijkste taak van de professional. De professional dient in voortdurend overleg 

met de cliënt, zijn kennis en ervaring te gebruiken om de cliënt beter in staat te stellen een 

goed bestaan te leiden, dit gebaseerd op de keuzes en inbreng van de cliënt zelf (Embregts, 

2009). Proxys nemen vaak vanaf het eerste moment van een opname beslissingen ‘voor het 

bestwil van de cliënt’, zonder dat proxys vanzelfsprekend inzicht in hebben in hoe cliënten 

hun kwaliteit van leven zelf beoordelen. Daarom is het zo belangrijk om aan de cliënten zelf 

te vragen wat voor hen het meest belangrijk is om een hogere kwaliteit van leven te bereiken.  

Moonen en Verstegen (2006) kwamen tot de conclusie dat er te weinig wordt geluisterd naar 

cliënten in instellingen voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en te weinig 

overlegd wordt met cliënten. De grootste opdracht voor professionals is om in gesprek te 

blijven met de cliënten en hiermee de cliënten als volwaardig persoon te behandelen (Moonen 

& Verstegen, 2006).  

Het huidige onderzoek kent een aantal beperkingen. Aangezien dit onderzoek gebruik 

heeft gemaakt van een selecte steekproef en alleen cliënten en proxys van één instelling 

hebben meegewerkt, zijn de resultaten niet automatisch generaliseerbaar. Daarnaast, is het 

mogelijk dat juist de cliënten en proxys die niet hebben deelgenomen een ander beeld hadden 

laten zien. Aan de andere kant, een responspercentage van 81% is relatief hoog ten opzichte 

van eerdere onderzoeken (Bouman et al., 2008; Theunissen, Vogels, Koopman, Verrips, 

Zwinderman & Verloove-Vanhoric, 1998).  

Bij de interpretatie van de onderzoeksgegevens dient rekening gehouden te worden 

met de wat kunstmatige onderverdeling in hoofddiagnoses, waardoor op dit vlak niet echt 

gesproken kan worden van een heel nauwkeurig onderzoek. Bij het grootste gedeelte van de 

cliënten die tot deze doelgroep behoren is er namelijk sprake van comorbiditeit, dubbele 

diagnoses, verstoorde thuis- en hulpverlenersituaties, traumatisch verleden, beperkte of 

matige intelligentie, verslavingsproblematiek en/ of andere samenhangende en beïnvloedende 

factoren. Het is mogelijk dat de gevonden resultaten hierdoor beïnvloed zijn, zoals de niet uit 

eerder onderzoek repliceerbare uitkomsten over de kwaliteit van leven van de cliënten met 

een verschillende hoofddiagnose.  

De belangrijkste beperking van dit onderzoek betreft de steekproefomvang, waardoor 

de kans op type 1 en type 2 fouten aanwezig was. Bij een grotere steekproef zouden er 
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mogelijk meer significante verschillen gevonden zijn. Daarnaast zijn de resultaten door de 

kleine steekproefomvang en de geringe power lastig te generaliseren. Er wordt aanbevolen in 

vervolgonderzoek meer respondenten te betrekken, zodat er meer betrouwbare uitspraken 

gedaan kunnen worden.  

De vragenlijst is bij het huidige onderzoek afgenomen door zelfgetrainde 

beoordelaars, hetgeen geleid kan hebben tot afwijkende scores. Dit effect is niet uit te sluiten 

zonder de inter-beoordelaars betrouwbaarheid te meten. Een sterk punt van huidig onderzoek 

is de keuze van het meetinstrument. Finlay en Lions (2001) wijzen namelijk op een aantal 

belangrijke zaken waar rekening mee gehouden moet worden bij het afnemen van 

vragenlijsten bij mensen met en verstandelijke beperking, waaronder de manier formuleren 

van vragen, het gebruik maken van meerkeuze- of samengestelde vragen. Niet alleen 

waarschuwen zij voor een verminderd begrip van cliënten met een verstandelijke handicap 

maar ook voor de psychometrische eigenschappen en de beperkte validiteit van de 

vragenlijsten. McPhail en collega’s (2008) wijzen er ook op dat de validiteit vragenlijsten 

voor mensen met een verstandelijke beperking vaak laag is. Bij de constructie van de IDQOL 

is hier echter specifiek rekening mee gehouden. Uit onderzoek in 2006 bleek dat de IDQOL 

goed bruikbaar is bij mensen met verstandelijke beperkingen (De Baaij et al., 2006). Voor een 

uitgebreide review van de IDQOL wordt verwezen naar Douma en collega’s (2001). Zij 

wijzen er ook op dat respondenten bij zelfbeoordelings-vragenlijsten vermijden lager te 

scoren dan een gemiddelde score omdat het besef van het negatieve antwoord door de 

respondent geïntegreerd moeten worden in zijn bestaan. De psychiatrische patiënten met een 

licht verstandelijke beperking in huidig onderzoek scoren geheel in tegenspraak hiermee op 

alle items op de volledige range van 1 tot 5, van zeer tevreden tot zeer ontevreden. Voor een 

vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te achterhalen wat hiervan de mogelijke 

oorzaak of verklaring is.  

Daarnaast zou het voor vervolgonderzoek interessant zijn om de IDQOL meerdere 

malen af te nemen om te onderzoeken of kwaliteit van leven per persoon een redelijk stabiele 

toestand is zoals Chow en collega’s (2005) voorspellen. Zij geven aan dat ingrijpende 

levensgebeurtenissen slechts tijdelijk invloed hebben op verschillende domeinen, maar de 

subjectieve beleving van kwaliteit van leven gepredisponeerd is per persoon. Ook de Baaij en 

collega’s (2006) vonden dat cliënten opvallend standvastig zijn in hun oordelen over de 

kwaliteit van hun bestaan. Cummins (2000) publiceerde eerder over een ‘well-being 
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homeostasis’ omdat ingrijpende gebeurtenissen wel kortstondig van invloed zijn op de 

beoordeling van kwaliteit van leven, maar mensen altijd weer terugkeren naar hun ‘base-line’ 

van kwaliteit van leven. Het doel van deze homeostase zou kunnen zijn dat mensen op deze 

manier altijd positief blijven over zichzelf en hun leven (Cummins, 2000). Om deze 

hypothese te kunnen beantwoorden moet er rekening mee gehouden worden dat de IDQOL 

nog maar in beperkte mate is onderzocht bij deze doelgroep en niet is vastgesteld of de 

IDQOL gevoelig is voor verandering.  

Bij het huidige onderzoek werd de kwaliteit van leven onderzocht bij psychiatrische 

patiënten met een licht verstandelijke beperking door eenmalig de IDQOL af te nemen. Als de 

IDQOL in de toekomst vaker afgenomen zal worden bij de doelgroep van het huidige 

onderzoek, waardoor de steekproefgrootte verbeterd, kan er dieper ingegaan worden op de 

afzonderlijke ‘voorspellers’ van kwaliteit van leven. Als de onderzoeksgegevens onder de 

loep genomen worden en er op itemniveau vergeleken wordt welke items de meeste 

samenhang hebben met de totale score op kwaliteit van leven is het opvallend dat er drie 

items zijn die een zeer hoge correlatie hebben. Namelijk .het item over de huidige stemming 

en de beide items over keuzemogelijkheid en keuzevrijheid. 

Swinton en collega’s (1999) benadrukten al dat de huidige stemming een belangrijke 

bepaler zou zijn voor de variatie van scores op kwaliteit van leven. Als op meerdere 

momenten de IDQOL wordt ingevuld, zou het verband hiertussen mogelijk opnieuw 

aangetoond kunnen worden.  

 De mate van keuzevrijheid en de mate van regie over het eigen leven is een ander 

aspect wat erg interessant zou zijn om verder te onderzoeken. Momenteel is de visie van veel 

instellingen dat mensen met een verstandelijke beperking zelf inspraak moeten hebben in hun 

eigen leven, omdat dit een belangrijke bijdrage levert aan het ‘volwaardig burgerschap’ (Dunn 

et al., 2008; Geus & Van Gennip, 2004). Uit onderzoek van Lundberg, Hansson, Wentz en 

Björkman (2008) kwam naar voren dat ‘empowerment’ een van de belangrijkste 

‘voorspellers’ van kwaliteit van leven was. Meerdere mensen wezen al op het belang van 

keuzevrijheid en het betrekken van de cliënt bij belangrijke beslissingen (Brown & Brown, 

2009; Dunn et al., 2008; Embregts 2009; Kerkhof, 2005; Langelaan, 2009a; Langelaan, 

2009b; Rooijen, 2004; Schermer, 2003; Sercu, n.d.; Schuurman, 2002; Van der Werf, 2008). 

Dit zou met name goed zijn voor de motivatie en eigenwaarde van de cliënt (Geus & Van 

Gennip, 2004). Juist de eigenwaarde en de motivatie tot behandeling van deze doelgroep uit 



 
Puck Liëlla Bijker, Masterthesis Orthopedagogiek, 2008/2009.  
“Inzicht in de kwaliteit van leven van psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke beperking” 

18/28 
 

 

het huidige onderwerp zijn beiden erg laag. Omdat de kwaliteit van leven mede bepaald wordt 

door eigenwaarde en dat de ervaren kwaliteit van leven invloed heeft op de motivatie mee te 

werken aan behandeling is dit van groot belang. Het komt regelmatig voor dat cliënten zich in 

een keurslijf geperst voelen door de vele eisen en regels die de proxys stellen. Het gevolg 

hiervan is dat cliënten hun hakken in het zand zetten en luidkeels hun protest laten horen 

(Kerkhof, 2008). Zeker gezien de uitkomst van het huidige onderzoek, waarvan ook de 

eindconclusie is dat het van belang is om meer met de cliënt in gesprek te gaan over zijn eigen 

beoordeling over zijn kwaliteit van leven, zou het boeiend zijn om te onderzoeken of ook bij 

deze doelgroep de kwaliteit van leven verbetert of dat bijvoorbeeld een opmerkelijke daling 

van probleemgedrag gerapporteerd wordt, na vooruitgang in de zelfbepaling (Schuurman, 

2002). 
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Vragenlijst voor de persoonlijke begeleider.  
Datum ingevuld:       
Naam cliënt: 
Naam persoonlijke begeleider: 
 

 

Ben je man of vrouw?  
 

M V 

Hoe oud ben je? 
 

 

Wat is je opleidingsniveau?  
 

< MBO MBO HBO WO 

Welke opleiding heb je gevolgd? 
 

 

Hoe lang geleden heb je deze opleiding afgerond?  
 

 

Hoe lang werk jij al op deze klinische behandelafdeling?  
 

 

Hoeveel maanden ben jij de persoonlijke begeleider van deze cliënt?  
 

 

 
Vul de vragenlijst in vanuit het perspectief van de cliënt, dus:  
 
“Hoe denkt je dat de cliënt de volgende vragen heeft beantwoord?” 
 

1 Met mij gaat het … 

 

9 Over mijn leven denk ik meestal … 

 

2 Over mijn gezondheid denk ik … 

 

10 Mijn leven op dit moment vind ik …. 

 
 

3 Over de dingen die ik op een dag doe, ben ik … 

 

11 Over wat ik zelf te zeggen heb over mijn leven, ben ik… 

 
 

4 Over wat ik zelf kan kiezen in mijn leven, ben ik…. 

 

12 Mijn woonruimte vind ik … 

 

5 Over wat ik met mijn familie doe, ben ik … 

 

13 Over mijn huisgenoten denk ik … 

 
 

6 Over wat ik met vrienden /kennissen doe, ben ik … 

 
 

14 Waar ik woon vind ik … 

 
 

7 Over mijn werk denk ik … 

 
 

15 De mensen uit mijn buurt vind ik… 

 

8 Over mijn collega’s ben ik … 

 
 

16 Op dit moment voel ik me… 
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Toelichting bij vragen uit de IDQOL-16 voor de persoon die de vragenlijst afneemt 
De eerste vraag kan natuurlijk niet anders zijn dan deze: Hoe gaat het met jou? 

1. Met mij gaat het… 
Hoe gezond vind jij jezelf? 

2. Over mijn gezondheid denk ik…. 
Wat vind je van de dingen die je op een dag doet? 

3. Over de dingen die ik op een dag doe, ben ik… 
Kies jij zelf wat jij met jouw leven doet, of bepalen andere mensen dat wel eens voor jou? 

4. Over wat ik zelf kan kiezen in mijn leven ben ik… 
Met familieleden kun je verschillende dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld bij elkaar op visite gaan, 
uitstapjes maken of wandelen. 

5. Over wat ik met mijn familie doe, ben ik… 
Met vrienden en kennissen kun je ook verschillende dingen doen. Je kunt bij elkaar koffie drinken, 
met elkaar wandelen, winkelen, enzovoort. 

6.  Over wat ik met mijn vrienden en kennissen doe, ben ik… 
Wat vind jij van het werk dat je doet? 

7. Over mijn werk denk ik… 
Hoe denk je over jouw collega’s of de mensen met wie je samenwerkt? 

8. Over mijn collega’s ben ik… 
Hoe vind je jouw leven? 

9. Over mijn leven denk ik meestal… 
10. Mijn leven op dit moment vind ik… 

Heb jij zelf veel te zeggen over jouw leven of bepalen andere mensen ook wel eens dingen voor jou? 
11. Over wat ik zelf te zeggen heb over mijn leven, ben ik… 

Hoe vind jij jouw woonruimte? 
12. Mijn woonruimte vind ik… 

Veel mensen wonen met nog andere mensen in één woonruimte. Hoe denk jij over jouw 
huisgenoten? 

13. Over mijn huisgenoten denk ik… 
Bij woonomgeving kun je denken aan de straat, de wijk, het dorp of de stad waarin je woont. Als je 
in een instelling woont, wordt het terrein van deze instelling bedoeld. Hoe denk je over jouw 
woonomgeving? 

14. Waar ik woon vind ik… 
Met buurtgenoten bedoelen we mensen die bij jou in de buurt wonen (bijvoorbeeld de buurman of 
buurvrouw). Hoe denk je over de mensen uit jouw buurt? 

15. De mensen uit mijn buurt vind ik… 
Hoe voel je je nu, op dit moment? 

16. Op dit moment voel ik me… 
 


