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Mijnheer de Rector Magnificus, familie, vrienden, collega’s,
dames en heren.
Ik wil u allemaal van harte welkom heten bij deze oratie: BETER
WETEN DOOR BETER METEN, ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar “Evaluatie en Assessment in Gezondheidsonderzoek” aan de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. Het is mij een genoegen u in
de komende 45 minuten een overzicht te geven van hoe ik hier terecht ben gekomen en hoe ik vanaf hier verder denk te gaan.
Ik zal u eerst een overzicht geven van wat ik allemaal ga vertellen: na
een korte inleiding zal ik u wat vertellen over de ziekte COPD. Hiermee heb ik mij voornamelijk beziggehouden in de afgelopen jaren.
Daarna ga ik u wat vertellen over het meten van kwaliteit van leven in
diverse studies die op de afdeling longziekten in Medisch Spectrum
Twente zijn uitgevoerd, in samenwerking met de faculteit gedragswetenschappen. Ook zal ik de problemen die we hebben gehad met
het meten van kwaliteit van leven toelichten. Hierna zal ik schetsen
in welke richting we de oplossing voor deze problemen zouden kunnen zoeken. Ten slotte ga ik u nog wat vertellen over andere studies.
Maar eerst: Hoe ben ik als klinisch epidemioloog bij de Faculteit Gedragswetenschappen terechtgekomen? Dat is niet zo vreemd als het
op het eerste gezicht lijkt. Epidemiologie houdt zich bezig met het
zoeken naar factoren die van invloed zijn op ziekte. Klinische epidemiologie richt zich onder andere op het onderzoeken van de effectiviwteit van therapieën. Hoe past dit dan bij gedragswetenschappen?
Veel chronische ziekten zijn niet te genezen en patiënten die met
zo’n ziekte geconfronteerd worden hebben deze ziekte dus de
rest van hun leven. Daar moeten ze mee om leren gaan en dit impliceert ook dat zij hun gedrag aan zouden moeten passen aan
de nieuwe situatie. Dan praat je dus over gedragsverandering.

5

Nu weten we allemaal hoe moeilijk het is om gedrag te veranderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan alle goede voornemens
rondom oud en nieuw, zoals stoppen met roken of aan het elke
keer maar weer fanatiek beginnen met sporten. Dit houden
de meeste mensen helaas niet vol. Er is dus behoefte aan het ontwikkelen van interventies of programma’s die patiënten kunnen helpen hun gedrag blijvend te veranderen. Je kunt dit ook gedragsveranderende therapieën noemen. Hiervan moet natuurlijk het effect
op gezondheid en welbevinden van de patiënt onderzocht wo den en
dan is het duidelijk dat dit prima past bij een klinisch epidemioloog.
Dit onderzoek naar de effectiviteit van gedragsveranderende therapieën is dan ook de rode draad in mijn carrière tot nu toe. Ik ben hiermee begonnen in 1993 in Medisch Spectrum Twente in Enschede.
De vacature was oorspronkelijk bij de UT maar uiteindelijk kwam dit
niet rond en werd ik aangesteld bij MST. Zestien jaar later ben ik dan
toch bij de UT terechtgekomen, bij de afdeling Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-Analyse (OMD) van Professor Cees Glas.
Zoals ik al zei heb ik de meeste studies gedaan met patiënten met
de longziekten astma en COPD. Asma zal ieder-een wel kennen,
maar COPD niet. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary
Disease en is een combinatie van Chronische Bronchitis en Longemfyseem. De belangrijkste oorzaak van COPD is
veel en langdurig roken.
(1) In 2020 is COPD waarschijnlijk de derde doodsoorzaak in Nederland.(2) Op
deze dia ziet u twee karakteristieke verschijningsvormen van COPD: De Blue
Bloater en de Pink Puffer.
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Toch is COPD een onbekende ziekte. Hoe komt dat? Dit hangt samen met het feit dat COPD patiënten bij toenemende klachten
steeds meer uit beeld verdwijnen en letterlijk achter de geraniums
gaan zitten. Er zijn ook nauwelijks bekende Nederlanders te vinden die COPD hebben. Die zijn inmiddels ook uit beeld verdwenen.
Het meest kenmerkende van COPD is verlies van longfunctie, kortademigheid, benauwdheid, hoesten, slijm opgeven en een sterk verminderd inspanningsvermogen.
COPD is niet te genezen! Er zijn wel medicijnen om de achteruitgang te remmen en symptomen te verlichten. En daarom zijn gedragsinterventies zoals stoppen-met-roken programma’s, longrevalidatie en zelfmanagementprogramma’s zo belangrijk.(2,3) Een
van de belangrijkste uitkomsten bij onderzoek naar COPD is kwaliteit van leven. Dat wordt dan ook in erg veel studies gemeten.
Kwaliteit van leven wordt gemeten met vragenlijsten die de patiënt zelf
in moet vullen. Meestal zijn deze vragen ziektespecifiek. Dat wil zeggen dat de vragenlijst is ontworpen voor patiënten met astma of COPD.
Voor astma wordt vaak de Asthma Quality of Life Questionnaire gebruikt,(4) terwijl voor COPD de Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ)(5), de St. Georges Respiratory Questionnaire (SGRQ)
(6) of de Clinical COPD Questionnaire (CCQ)(7) gebruikt worden.
Als voorbeeld neem ik de Chronic Respiratory Questionnaire. Deze
vragenlijst bestaat uit 20 vragen, en is onderverdeeld in 4 domeinen: Vermoeidheid (4 vragen), ziektebeheersing (4 vragen), kortademigheid (5 vragen) en emotioneel functioneren (7 vragen).
Op deze dia ziet u een voorbeeld. Elke vraag over kortademigheid wordt
op een schaal van 1 tot 7 beantwoord van “Uiterst kortademig=1” tot
“Helemaal niet kortademig = 7”. Scores binnen een domein worden
weer gemiddeld tot een score tussen 1 en 7 en een hogere score is beter.
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Hoe erg bent u in de afgelopen 2 weken kortademig geweest bij:
Uiterst
1

Zeer Tamelijk Matig
2

3

4

Enigszins

Ietwat

Helemaal niet

5

6

7

Boos of van streek
zijn
Baden, douchen,
eten, aankleden
Wandelen
Huishoudelijk werk /
boodschappen doen
Deelnemen aan
sociale activiteiten

Ik zal nu een aantal promotieonderzoeken bespreken die in MST zijn
uitgevoerd en waarbij ik als onderzoeker en assistent-promotor betrokken ben geweest. Deze onderzoeken hebben zich allemaal bezig
gehouden met gedragsverandering in patiënten met astma en COPD.
In al deze studies werd ook kwaliteit van leven gemeten en zoals ik
u hoop duidelijk te maken leverde dit in elke studie problemen op.
Het eerste onderzoek naar het effect van een gedragsveranderende
therapie was promotieonderzoek van Jaap Klein en mijzelf. Wij deden onderzoek naar richtlijnen voor astmapatiënten om zelf tijdelijke
verslechteringen van astma (exacerbaties) te behandelen.(8) De patiënten hadden aan het begin van de studie meer dan de helft van
de dagen klachten en hadden ook een op de drie nachten klachten.
Geen mild astma dus! De patiënten kregen een zelfmanagementprogramma aangeboden en hen werd geleerd hun gedrag aan te passen. Niet meer meteen naar de dokter als het slechter ging maar eerst
proberen het probleem zèlf op te lossen. Dit zelfbehandelen bleek uitermate goed te gaan. Het aantal bezoeken aan de longarts nam met
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ongeveer éénderde af en patiënten vonden het ook erg prettig dat
ze veel onafhankelijker werden. Dus ook in hun tentje op een camping in Zuid-Frankrijk konden ze zelf vroegtijdig ingrijpen en hoefden ze niet meteen naar een dokter. Na afloop van de studie gaf 91%
van deze patiënten aan dat hun astma beter onder controle was.
Echter, toen liepen we voor de eerste keer tegen een probleem bij het
meten van kwaliteit van leven aan. In deze studie werd astma-specifieke kwaliteit van leven gemeten met de Asthma Quality of Life Questionnaire.(4) Voorafgaand aan de studie scoorden patiënten 5,2 punten
op een schaal van maximaal 7. De verbetering in kwaliteit van leven
was echter erg klein. Die steeg naar 5,5 punten.(9) Het is dan ook erg
moeilijk om een grote verbetering te vinden als er aan het begin al zo
hoog gescoord wordt. Hier was dus sprake van een zogenaamd
plafond effect. Waarom scoren deze patiënten aan het begin van
de studie al zo hoog? Ze hebben hun gedrag in de loop van de tijd
aan-gepast aan een steeds slechter wordende algemene toestand. Daardoor ervaren ze hun kwaliteit van leven wel als goed.
Bij Tukkers wordt dat nog versterkt door hun volksaard: Zelfs als
het erg slecht met ze gaat zeggen ze nog steeds: “t geat wa”.
Het tweede onderzoek naar het effect van een gedragsveranderende
therapie was het promotieonderzoek van Paul van der Valk en Evelyn
Monninkhof met als promotoren Gerhard Zielhuis en Cees van Herwaarden van de Radboud Universiteit in Nijmegen.(10) Zij onderzochten
de effectiviteit van een zelfmanagementprogramma voor patiënten met
COPD, de COPE I studie. Ook hier werd onderzocht of deze patiënten in
staat waren om tijdelijke verslechteringen (exacerbaties) van COPD zèlf
te behandelen. Daarnaast werd onderzocht of hun inspanningsvermogen verbeterd kon worden door te trainen bij lokale fysiotherapeuten.
De patiënten hadden matig tot ernstig COPD, wat blijkt uit het feit
dat ze gemiddeld nog maar 57% van hun longfunctie over hadden
en ook waren ze fors beperkt in hun loopvermogen. In 6 minuten
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wandelden ze ruim eenderde minder dan gezonde leeftijdgenoten.
Na de interventie gaven veel patiënten aan dat ze erg veel
baat hadden gehad bij het trainingsprogramma en dat ze
door de zelfbehandeling minder afhankelijk waren geworden.
Echter, in hun kwaliteit van leven vragenlijsten vonden we geen verandering! Maar ook hier rapporteerden patiënten aan het begin van
de studie al een behoorlijk goede kwaliteit van leven. We gebruikten
hier de St. Georges Respiratory Questionnaire, die 3 domeinen bevat. De scores lopen van 0 – 100 waarbij een lagere score beter is.
SGRQ

Vóór de studie

Na 1 jaar

Symptomen

48

46

Activiteit

51

51

Impact

26

26

Totaal

37

37

Met name het domein Impact, wat weergeeft hoeveel invloed
hun ziekte op hun dagelijks leven heeft, weegt zwaar in deze vragenlijst en daar scoren patiënten erg goed op.(10) Daar is dus
ook weinig ruimte voor verbetering, zeker als gezonden van vergelijkbare leeftijd ook al gemiddeld 10 scoren op dit domein.(11)
Het derde onderzoek naar het effect van een zelfmanagementprogramma was het promotieonderzoek van Tanja Effing, de
COPE II studie.(12) De promotor was weer Gerhard Zielhuis uit Nijmegen. Tanja onderzocht bijna hetzelfde als in de COPE I studie, maar bij patiënten met ernstiger COPD en ook het trainingsprogramma bij de fysiotherapeuten was een stuk intensiever.
Patiënten konden alleen aan deze studie meedoen als ze regelmatig tijdelijke verslechteringen van hun COPD (exacerbaties) hadden.
Deze patiënten hadden gemiddeld nog maar 50% van hun longfunctie over en ook waren ze fors beperkt in hun loopvermogen, gemeten met een maximale looptest, maar ook het aan-
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tal stappen per dag wat zijn deden, 4800, was fors minder dan
vergelijkbare gezonden, die 7500 stappen per dagen lopen.
Na 1 jaar waren patiënten op meerdere punten verbeterd: ze konden
verder lopen op de maximale looptest, ze liepen ruim 800 stappen per
dag meer dan aan het begin, en hun exacerbaties duurden minder lang.
Zoals op deze dia te zien is, rapporteerden ook hier patiënten aan het begin van de studie weer een goede kwaliteit van leven. We gebruikten hier
de Chronic Respiratory Questionnaire, die 4 domeinen bevat. De scores
lopen van 0 – 7 waarbij een hogere score beter is. We vonden slechts
kleine verbeteringen in kwaliteit van leven, en hoewel sommige verbeteringen wel statistisch significant waren, is de relevantie beperkt.(12)
CRQ

Vóór de studie

Na 1 jaar

Vermoeidheid

4,4

4,7

Kortademigheid

4,6

4,7

Emotioneel functioneren

5,1

5,3

Ziektebeheersing

5,4

5,7

Een vierde promotieonderzoek waaruit bleek dat patiënten hun
kwaliteit van leven erg hoog scoren was de SMOKE studie van
Lieke Christenhusz, met als promotor Erwin Seydel van de vakgroep PCGR van de Universiteit Twente.(13) Dit promotieonderzoek onderzocht de effectiviteit van twee stoppen-met-roken programma’s voor patiënten met COPD die nog steeds rookten.
Daarnaast zijn er twee nieuwe promotieonderzoeken gestart, die
in 2010 daadwerkelijk beginnen met het includeren van patiënten.
Het ene is de CHEST studie van Marlies Zwerink, die een vervolg is op
de COPE I en COPE II studie. Zij gaat onderzoek doen naar het effect van
een zelfmanagement programma, inclusief een trainingsprogramma bij
patiënten die zowel COPD als hartfalen hebben. Beide aandoeningen
hebben veel en langdurig roken als onderliggende risicofactor en komen
dus ook regelmatig samen voor.(14,15) Ook hier zal uiteraard kwaliteit van
leven opnieuw als een van de centrale uitkomstmaten worden gemeten.
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Het andere promotieonderzoek is de ReduQ studie van Petra Hagens.
Dit is een vervolg op de SMOKE studie. Zij gaat onderzoek doen bij rokende COPD patiënten die gestopt zijn met stoppen-met-roken, omdat het
keer op keer niet gelukt is om van het roken af te komen. Zij gaat patiënten
vragen mee te doen aan een rookreductieprogramma. Als het patiënten
lukt om het roken succesvol te minderen, lukt het hen uiteindelijk misschien ook om een succesvolle stoppoging te doen. Uiteraard is naast het
stoppercentage ook kwaliteit van leven weer een belangrijke uitkomst.
Ik hoop dat ik u heb laten zien dat kwaliteit van leven een belangrijke uitkomst is in medisch wetenschappelijk onderzoek bij chronische
ziekten en dat het moeilijk is om een verbetering in kwaliteit van leven
aan te tonen als deze aan het begin al als goed wordt gerapporteerd.
Een ander probleem is de manier waarop tot een gemiddelde score
wordt gekomen. Stel dat een patiënt een score van 4 heeft op het
domein kortademigheid van de Chronic Respiratory Questionnaire.
Deze score van 4 kan op meerdere manieren tot stand komen.
Hoe erg bent u in de afgelopen 2 weken kortademig geweest bij :
Uiterst
1

Zeer Tamelijk
2

3

Matig Enigszins
4

5

Ietwat

Helemaal niet

6

7

Boos of van streek
zijn

X

Baden, douchen,
eten, aankleden
Wandelen

X
X

Huishoudelijk werk /
boodschappen doen

X

Deelnemen aan
sociale activiteiten

X
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Uiterst
1

Zeer Tamelijk
2

3

Matig Enigszins
4

5

Ietwat

Helemaal niet

6

7

Boos of van streek
zijn

X

Baden, douchen,
eten, aankleden

X

Wandelen

X

Huishoudelijk werk /
boodschappen doen

X

Deelnemen aan
sociale activiteiten

X
Uiterst
1

Zeer Tamelijk
2

3

Matig Enigszins
4

5

Ietwat

Helemaal niet

6

7

Boos of van streek
zijn

X

Baden, douchen,
eten, aankleden

X

Wandelen

X

Huishoudelijk werk /
boodschappen doen

X

Deelnemen aan
sociale activiteiten

X

De vraag is dan ook of elke patiënt eigenlijk wel dezelfde kwaliteit
van leven heeft. Hiermee wordt helemaal geen rekening gehouden.
Er zijn dus eigenlijk 2 problemen:
1) Er is bij de bestaande papieren vragenlijsten sprake van een plafondeffect.
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2) Het berekenen van een gemiddelde score is misschien niet de beste
manier om kwaliteit van leven te meten.
We moeten dus beter meten om beter te weten.
Hoe kunnen we dan beter meten? De twee oplossingen die ik wil
bespreken zijn Computerized Adaptive Testing (16) en Item Response Theorie.(17) De kennis hiervoor is in ruime mate aanwezig bij
de vakgroep OMD van de faculteit Gedragswetenschappen. Ik zal
proberen uit te leggen wat Computerized Adaptive Testing (CAT)
en Item Response Theorie (IRT) is en wat we er mee kunnen doen.
Ik zal eerst aan de hand van een voorbeeld ingaan op Computerized
Adaptive Testing. Stel dat ik de kennis die patiënten over hun ziekte
hebben wil meten met een vragenlijst. Die vragenlijst wordt niet meer
op papier maar op een computer ingevuld. Ik kan nu een oneindig
groot aantal vragen stellen van heel erg makkelijk tot heel erg moeilijk.
Bij patiënten die heel weinig van hun ziekte weten kan ik
dan heel nauwkeurig hun lage kennisniveau meten, omdat
ik heel veel relatief makkelijke vragen in mijn vragenlijst heb.
Tegelijkertijd kan ik ook bij patiënten die heel veel van hun ziekte afweten hun hoge kennisniveau nauwkeurig meten omdat ik ook heel veel
moeilijke vragen in mijn gecomputeriseerde vragenlijst kan opnemen.
Als ik vervolgens een scholingsprogramma over hun ziekte aanbied zullen ze daar hopelijk wat van opsteken. Als ik dan opnieuw hun kennis
ga meten met die oneindig grote gecomputeriseerde vragenlijst dan
zal ik bij de mensen die eerst niet veel wisten makkelijk een verbetering
kunnen meten want er zitten voldoende moeilijke vragen in de vragenlijst. Echter, bij patiënten die van tevoren al veel wisten kan ik ook nog
wel verbetering meten omdat er ook héél erg moeilijke vragen in zitten,
die ze de eerste keer waarschijnlijk nog wel fout hadden beantwoord.
Dit zou met een papieren vragenlijst in de praktijk niet kunnen omdat ik dan een enorm groot aantal vragen moet stellen en elke patiënt
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alle vragen moet beantwoorden. Ten eerste zal hij of zij dat niet doen
omdat dat heel erg veel tijd gaat kosten. Ook moet een patiënt die bijvoorbeeld al heel veel over zijn ziekte weet heel veel makkelijke vragen
invullen die hij allemaal goed zal beantwoorden. Die vragen zijn dus
helemaal niet meer informatief over de kennis van deze patiënt. Bovendien moeten al die papieren vragenlijsten door de onderzoeker ook
weer in een database ingevoerd worden, wat veel tijd en dus geld kost.
Bij Computerized Adaptive Testing vullen de patiënten op de computer niet alle vragen in. De keuze van elke volgende vraag hangt af
van de antwoorden op eerdere vragen. Daarmee bedoel ik dat gekozen wordt voor een vraag die de meeste informatie kan toevoegen.
Stel dat de eerste vraag is: hoeveel is 3 * 5 en het antwoord is 13,
dan zal de volgende vraag eenvoudiger zijn, bijvoorbeeld hoeveel
is 3 + 4 en niet een nog moeilijkere vraag.
Stel dat het antwoord op de eerste vraag: hoeveel is 3 * 5, goed is beantwoord, dan volgt een moeilijker vraag, bijvoorbeeld: wat is de wortel van 16. Zolang vragen goed beantwoord worden zullen moeilijkere
vragen gesteld worden. Zo kan een plafond effect voorkomen worden.
Als voldoende informatie is verzameld om het niveau van de kennis in te schatten kan worden gestopt. Het invullen van een gecomputeriseerde vragenlijst kan daardoor ook efficiënter worden omdat minder vragen nodig zijn dan bij een papieren versie.
Er is wel een grote set aan vragen nodig. Alle vragen moeten van tevoren door veel mensen van uiteenlopend kennisniveau zijn beantwoord,
waarbij het overigens niet nodig is om alle mensen alle vragen te laten beantwoorden. Op die manier kan van elke vraag de moeilijkheid
bepaald worden en hoe goed die vraag onderscheid kan maken tussen mensen die veel kennis van hun ziekte hebben en mensen die
daar weinig kennis van hebben. Dit heet een gecalibreerde item bank.

15

Ik zal u een voorbeeld geven over het meten van kwaliteit van leven bij
COPD patiënten. Stel dat ik het domein fysieke kwaliteit van leven wil
meten, voor- en na een trainingsprogramma.
Bij de eerste meting stel ik aan een patiënt bijvoorbeeld de volgende
vragen
1)

Kunt u een trap oplopen zonder rusten?

De patiënt antwoordt: Ja

Hierna vraag ik naar een iets moeilijkere activiteit
2)

Kunt u 2 trappen oplopen zonder rusten?

De patiënt antwoordt: Ja

Hierna vraag ik naar een veel moeilijkere activiteit
3)

Kunt u 10 km wandelen zonder rusten?

De patiënt antwoordt: Nee

Dit was blijkbaar te moeilijk dus nu volgt een makkelijkere activiteit
4)

Kunt u 5 km wandelen zonder rusten?

De patiënt antwoordt: Ja

Dit is dus het uitgangsniveau van deze patiënt.
Bij de tweede meting, na het trainingsprogramma, stel ik aan diezelfde patiënt bijvoorbeeld de volgende vragen
1)

Kunt u 5 km wandelen zonder rusten?

De patiënt antwoordt: Ja

Hierna vraag ik naar een iets moeilijkere activiteit
2)

Kunt u 10 km wandelen zonder rusten?

De patiënt antwoordt: Ja

Hierna vraag ik naar een veel moeilijkere activiteit
3)

Kunt u 10 km joggen zonder rusten?

De patiënt antwoordt: Nee

Dit was blijkbaar te moeilijk dus nu volgt een makkelijkere activiteit
4)

Kunt u 5 km joggen zonder rusten?

De patiënt antwoordt: Ja

Dit is dus het eindniveau van deze patiënt.
Een probleem is dat niet elke patiënt dezelfde vragen krijgt, en eenzelfde patiënt krijgt de tweede keer andere vragen dan de eerste keer.
Maar: de vragen en antwoorden van alle patiënten komen terug op
dezelfde schaal (door item calibratie).
Een analyse met de standaard statistische analyse technieken kan nu
niet meer. Hiervoor is analyse via Item Response Theorie nodig. Gelukkig
is de kennis hiervoor ook in ruime mate aanwezig bij de vakgroep OMD.
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Voor elke vraag moet een Item Response Functie geschat worden. Dit doe je door heel veel patiënten van uiteenlopende ernst
de vragen te laten beantwoorden. Als voorbeeld neem ik de
vraag “Kunt u een trap oplopen zonder rusten?” De kans dat een
ernstige COPD patiënt hier “Ja” op antwoordt is erg klein, terwijl de
kans dat een milde COPD patiënt hier “Ja” op antwoordt groot is.
Een patiënt met een resterende longfunctie van 10% heeft een kans
van 2% om “Ja” te zeggen. Een patiënt met een resterende longfunctie van 20% heeft een kans van 6%, terwijl een patiënt met
een longfunctie van 30% een kans van 12% heeft om “Ja” te zeggen. Een patiënt met een longfunctie van 40% heeft 25% kans om
“Ja” te zeggen, terwijl een patiënt met een resterende longfunctie
van 50% een kans van 50% heeft. Bij deze patiënt is het dus fiftyfifty. De moeilijkheid van een vraag ligt waar de kans op “Ja” 50% is.
Een patiënt met een longfunctie van 60% heeft een kans van 75% om
“Ja” te zeggen en een patiënt met een resterende longfunctie van 70%
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ten slotte heeft een kans van 90% om “Ja” te zeggen. Deze kansen
resulteren uiteindelijk in een Item Response Functie voor deze vraag.
Hoe werkt dit nu voor een patiënt die aan een studie mee gaat doen?
We gaan er voor het gemak van uit dat “onze” patiënt 60% van zijn
longfunctie overheeft. Volgens de Item Response Functie van de vraag
“Kunt u een trap oplopen zonder rusten?” heeft onze patiënt 75% kans
om “Ja” te antwoorden. Stel dat onze patiënt inderdaad “Ja” antwoordt.
We stellen onze patiënt nu een iets moeilijkere vraag: “Kunt u 2 trappen oplopen zonder rusten?” Deze stap is niet zo groot. Onze patiënt
heeft nu 60% kans om “Ja” te antwoorden. Stel dat onze patiënt inderdaad “Ja” antwoordt.
Na twee positieve antwoorden stellen we onze patiënt nu een veel moeilijkere vraag: “Kunt u 10 km wandelen zonder rusten?” Onze patiënt heeft nu
30% kans om “Ja” te antwoorden. Stel dat onze patiënt nu “Nee” antwoordt.
Nu moet een makkelijkere vraag volgen omdat een moeilijkere vraag
geen zin heeft. Die zal namelijk ook met “Nee” beantwoord worden.
De vraag is nu: “Kunt u 5 km wandelen zonder rusten?” Onze patiënt heeft nu 50% kans om “Ja” te antwoorden. Stel dat onze patiënt “Ja” antwoordt. “Onze” patiënt kan dus ergens tussen 5 en 10
km wandelen zonder rusten. Als we deze informatie nauwkeurig genoeg vinden, kunnen we stoppen en hebben we het fysieke domein van kwaliteit van leven in kaart gebracht. Dit kunnen we
ook doen voor allerlei andere domeinen, zoals benauwdheid, vermoeidheid, ziektebeheersing, emotioneel functioneren, enzovoorts.
Onze patiënt heeft de studie doorlopen en is na een jaar een stuk opgeknapt. Zijn longfunctie is verbeterd van 60% naar 70%. Nu gaan we zijn
kwaliteit van leven weer meten. De eerste vraag is nu niet: “Kunt u een
trap oplopen zonder rusten” want die is veel te makkelijk en zal geen
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zinvolle informatie opleveren. De vragenlijst begint nu met “Kunt u 5
km wandelen zonder rusten?”. Onze “verbeterde” patiënt heeft nu 65%
kans om “Ja” te antwoorden. Als onze patiënt “Ja” antwoordt kan weer
een moeilijkere vraag gesteld worden. Onze patiënt heeft nu 50% kans
om “Ja” te antwoorden op de vraag “Kunt u 10 km wandelen zonder rusten?”. Als ook hier “Ja” op geantwoord wordt volgt een nog moeilijkere
vraag gesteld: “Kunt u 3 km joggen?”. Onze patiënt zal nu waarschijnlijk
“Nee” antwoorden. De kwaliteit van leven is nu met voldoende nauwkeurigheid vastgesteld en er kan worden gestopt met vragen stellen.
Zou de patiënt nog verder verbeterd zijn, dan kun je steeds “moeilijkere” vragen voorleggen zoals “Kunt u 5 km joggen zonder rusten?”
of “Kunt u 10 km joggen zonder rusten?” Op deze manier heb je geen
last van een plafond effect.
Ik heb u eerder verteld dat er twee problemen waren met het meten
van kwaliteit van leven:
1) Er is bij de bestaande papieren vragenlijsten sprake van een
plafondeffect omdat we geen oneindig groot aantal vragen kunnen
stellen.
2) Het berekenen van een gemiddelde score is misschien niet de beste
manier om kwaliteit van leven te meten.
Ik hoop dat ik u heb uitgelegd hoe deze twee problemen omzeild kunnen
worden met Computerized Adaptive Testing en Item Response Theorie.
Zo kunnen we dus beter weten door beter meten.
Is dit nu het enige wat ik ga doen in de komende jaren? Nee. Uiteraard niet.
Er is voldoende te doen op het gebied van beter meten bij patiënten
met COPD.
Een voorbeeld hiervan is het meten van de rookstatus van een patiënt.
Zoals ik u eerder vertelde doen we ook onderzoek naar stoppen met
roken therapieën. Je kunt een roker vragen of hij nog rookt en dan maar
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hopen dat er een eerlijk antwoord komt. Wij zijn in het ziekenhuis in de
gelukkige omstandigheid dat we patiënten niet op hun blauwe ogen
hoeven te geloven omdat wij in uitademingslucht of speeksel kunnen
bepalen of patiënten inderdaad gestopt zijn met roken. Er zijn echter
veel situaties waarbij het niet mogelijk is om de claim “Ik rook niet”
te valideren en je dus moet varen op zelfrapportage van de stopper.
Met Marianna Avetisyan en dr. Jean-Paul Fox van de vakgroep OMD
ben ik bezig om een meetmethode te ontwikkelen die de zelfgerapporteerde claim “Ik rook niet” beter kan meten. Deze meetmethode heet Randomised Response Models.(18) Deze methode bestaat
al langer en zou in situaties waarin de kans op een sociaal wenselijk antwoord groot is toch tot een eerlijk antwoord moeten leiden.
Hoe werkt deze methode bij het bepalen van de rookstatus van een patiënt? Ik zal het proberen uit te leggen aan de hand van het gooien van
een dobbelsteen, terwijl we in werkelijkheid Pim-Pam-Pet gebruiken.
We leggen de patiënt een korte vragenlijst voor met daarin een aantal
vragen over hun rookgedrag en houding ten aanzien van roken. Denk
aan vragen als: “rookt u?” en “Mogen mensen bij u thuis roken?”.
De eerste vraag is “Rookt u?”. Voordat de patiënt gaat antwoorden
moet hij eerst een dobbelsteen gooien, waarbij de onderzoeker niet ziet
wat het resultaat van de worp is.
Als de patiënt een 1 gooit moet verplicht “Ja” geantwoord worden.
Bij een 2 moet de patiënt verplicht “Nee” antwoorden. Is het resultaat 3 t/m 6 dan moet de patiënt een eerlijk antwoord geven.
Op deze manier is het antwoord van de patiënt beschermd door het
toevalsmechanisme van de dobbelsteen. Nadat alle vragen beantwoord zijn wordt een ademtest gedaan om te controleren of de patiënt inderdaad niet rookt. Dit doen we om de vragenlijst te valideren.
Omdat de kansen op een bepaald getal van een dobbelsteen bekend
zijn kan bepaald worden welk percentage van een patiëntenpopulatie rookt. Bovendien kan met behulp van Item Response Theorie de
vragenlijst geanalyseerd worden, waardoor voor een individuele pa-
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tiënt geschat kan worden wat de kans is dat deze patiënt wel of niet
rookt. Ook hier is dus sprake van beter weten door beter meten.
Een ander onderzoek richt zich op het identificeren van hoog-risico
COPD patiënten in MST. Dit bouwt voort op promotieonderzoek van
Marjolein Brusse die in april 2009 bij mij promoveerde op onderzoek naar de behandeling en uitkomst van exacerbaties van COPD.
Daarnaast bouwt het voort op de COMIC studie die zij heeft opgezet. Met dit cohort onderzoek proberen we te achterhalen of COPD
patiënten die een minder goed werkend immuunsysteem hebben een grotere kans hebben om sneller te overlijden. Dit doen we
door te kijken hoe het immuunsysteem van COPD patiënten op
de jaarlijkse griep vaccinatie reageert. Vervolgens kijken we wie er
in de komende jaren komt te overlijden. Op die manier kunnen we
achterhalen of de reactie van het immuunsysteem op de griep vaccinatie in de toekomst hoog-risico patiënten kan identificeren.
Het identificeren van patiënten die een grote kans hebben binnen nu
en een jaar opgenomen te worden voor hun COPD of hieraan te overlijden, kan ook op andere manieren. Dit doet Annemiek Punter in haar afstudeerproject vanuit de vakgroep OMD. Zij gaat hiervoor een voorspellend model ontwikkelen op basis van gegevens die aanwezig zijn in het
ziekenhuisdatasysteem. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van longfunctietesten, fietstesten, gegevens van bloed analyses, gegevens over eerdere ziekenhuisopnames en andere ziektes die de patiënten hebben. Ik wil
op deze plaats ook Medisch Spectrum Twente bedanken voor het ter beschikking stellen van deze enorme hoeveelheid data voor dit onderzoek.
Als we nu van elke patiënt al deze gegevens compleet zouden hebben
zouden we relatief makkelijk een voorspellend model voor opnames
en overlijden kunnen maken. Dit zou wel veel werk zijn maar statistisch gezien niet heel erg lastig. Maar natuurlijk hebben we niet van
elke patiënt alle mogelijke gegevens. De meeste COPD patiënten doen
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bijvoorbeeld geen fietstest. Dat wil zeggen dat bij een groot deel van
de patiënten gegevens van bijvoorbeeld hun maximale inspanningsvermogen ontbreken. In de statistiek heten dit “missing values”. Ook
zal een longarts lang niet bij elke patiënt een test doen om te kijken
hoe makkelijk zuurstof van de longen naar het bloed gaat. Dit doet
men met een diffusietest. Een longarts zal deze test alleen doen als
vermoed wordt dat een COPD patiënt hier een probleem heeft. Bij
de meeste patiënten zijn hier dus geen gegevens van. De reden dat
deze gegevens missing zijn is dus niet toevallig maar hangt samen
met het feit dat hier geen probleem te verwachten is. In de statistiek heet dit dan “missing not at random”. En dan gaan de standaard
statistische analyses mank. Om dit probleem op te lossen zal Annemiek Punter een voorspellend model maken op basis van standaard
regressietechnieken met daar bovenop een model om de reden van
missingness te voorspellen.(19) Hierbij wordt zij mede begeleid door
Professor Cees Glas en dr. Rinke Klein Entink van de vakgroep OMD.
Dit moet uiteindelijk patiënten identificeren die een grote kans hebben om in het komend jaar opgenomen te worden of te overlijden.
Als dit voorspellend model werkt zal geprobeerd worden dit te koppelen aan het ziekenhuisdatasysteem. Als een patiënt voor een bezoek
aan de longarts naar het ziekenhuis komt, dan gaat deze vaak eerst
naar de longfunctieafdeling om een longfunctietest te doen. De gegevens hiervan worden direct aan het ziekenhuisdatasysteem toegevoegd. Vervolgens gaat de patiënt naar de wachtkamer bij de longarts. Daar zal de patiënt in de toekomst een korte vragenlijst over zijn
ziektetoestand invullen op een computer. Dit kan ook gedaan worden
op basis van Computerized Adaptive Testing, om met zo min mogelijk vragen zoveel mogelijk relevante informatie over de ziektetoestand te verzamelen. Dit wordt ook meteen aan het ziekenhuisdatasysteem toegevoegd. Vervolgens wordt de patiënt door de longarts
gezien. De longarts opent op zijn computer de status van de patiënt
en krijgt meteen te zien wat de kans is dat deze patiënt in het komend
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jaar opgenomen zal worden of zal te komen overlijden. Bovendien is
ook te zien welke factoren er nu voor zorgen dat uitgerekend deze
patiënt deze prognose heeft. Nu kan de longarts gericht zijn beleid
aanpassen. Bovendien hoeft de longarts niet elke keer dezelfde vragen te stellen in de weinige tijd die er is, maar kan gericht doorvragen naar aanleiding van de reeds door de patiënt verstrekte informatie.
Daarnaast heb ik een aantal promovendi in Medisch Spectrum
Twente die hun onderzoek daar doen. Waar mogelijk en waar
gewenst zullen we methoden en technieken van de vakgroep
OMD inzetten om meer geavanceerde analyses te doen.
Jan Jobsen is radiotherapeut en heeft een cohort onderzoek opgezet met ruim 3000 vrouwen met borstkanker die allemaal borstsparend behandeld zijn. Deze vrouwen worden allemaal al jaren
gevolgd om te zien wie opnieuw borstkanker krijgt en wie ook uitzaaiingen op afstand ontwikkelt of aan borstkanker overlijdt. Dit levert gegevens op over welke factoren voor een verhoogd risico
op recidieven zorgen. Jan gaat hier na de zomer op promoveren.
Sandra Koster is een Nurse Practitioner op de afdeling Thoraxchirurgie. Zij doet promotieonderzoek naar delirium bij patiënten die
een grote hartoperatie ondergaan. Ook zij probeert risicofactoren te
achterhalen die er voor zorgen dat de ene patiënt wel en de andere patiënt niet een delirium ontwikkelt. In een eerste studie heeft zij
al een aantal factoren geïdentificeerd en dit wordt nu gevalideerd in
een tweede studie. Daarnaast is er inmiddels een protocol ontwikkeld wat we gaan testen om te onderzoeken of het mogelijk is om
een delirium te voorkómen. Met dr. Jean-Paul Fox van OMD gaan
we ook de data gebruiken om te onderzoeken of met Item Response
Theorie een beter model te maken is om delirium te voorspellen.
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Annemieke Starrenburg is een klinisch psycholoog in opleiding die
onderzoek doet bij hartpatiënten die een defibrillator geïmplanteerd
hebben gekregen. Dit is een onderdeel van de TICS studie van de
afdeling cardiologie. Zij doet onderzoek naar psychologische factoren die kunnen voorspellen welke patiënten nu echt zo’n defibrillator nodig hebben en welke patiënten niet. Ook onderzoekt zij wat
het effect is op bijvoorbeeld angst, depressie en kwaliteit van leven als patiënten een schok krijgen toegediend in geval van boezemfibrilleren. Met Dr. Rinke Klein Entink van OMD gaan we ook
Item Respons Theorie gebruiken om betere individuele voorspellingen te kunnen maken wie wel of niet een defibrillator nodig heeft.
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Dankwoord
Gezien de tijd moet ik af gaan ronden. De resterende minuten wil
ik gebruiken om een aantal mensen en instellingen te bedanken.
Ten eerste wil ik de Universiteit Twente bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij gesteld hebben. Met name wil ik hier de hoogleraren Cees Glas, Erwin Seydel en Mart van de Laar bedanken.
Uiteraard bedank ik ook Medisch Spectrum Twente in de persoon van
professor Herre Kingma, die deze leerstoel mogelijk heeft gemaakt.
Ik had hier nooit gestaan als ik niet de mogelijkheid had gehad om een
groot aantal studies op de longafdeling van Medisch Spectrum Twente
te doen. De longartsen wil ik bedanken voor het includeren van alle patiënten als ik weer eens een studie had bedacht. De samenwerking is
altijd open en plezierig geweest en hoewel ik formeel al lang niet meer
op de longafdeling werk voel ik me er nog steeds kind aan huis. Twee
longartsen wil ik in het bijzonder noemen. Ten eerste Jaap Klein. Jaap,
jij hebt mij aangenomen en vanaf het eerste moment dat we samen aan
ons promotieonderzoek begonnen, waren we twee handen op een buik
en hadden we aan een half woord genoeg. Dat is maar goed ook want
je maakt nog steeds meestal je zinnen niet af! Ten tweede Paul van der
Valk. Paul, jij bent na je promotie met veel enthousiasme doorgegaan
met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Je energie is onuitputtelijk en je ideeënstroom droogt nooit op! Je hebt samen met Marjolein Brusse structuur aangebracht in het wetenschappelijk onderzoek
op de longafdeling. Het is een genot met jou en Marjolein te werken.
Onderzoek kan nooit gedaan worden zonder adequate financiering.
Het Nederlands Astmafonds wil ik bedanken voor de vele subsidies
die ze aan mij verstrekt hebben voor deze studies. Daarnaast wil ik
ook GlaxoSmithKline en Boehringer Ingelheim bedanken voor de
onderzoeksgelden die zij in het verleden ter beschikking hebben
gesteld voor origineel onderzoek.
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Bij bijna al het onderzoek worden testen gedaan op de afdeling longfunctie. De longfunctielaboranten wil ik dan ook bedanken voor het
vele werk wat ze vanaf 1993 voor mij en mijn onderzoeken gedaan
hebben. Blijf kritisch meedenken!
Het onderzoek op de longafdeling wordt al vele jaren gecoördineerd door
het COPE onderzoeksbureau. Daar hebben inmiddels veel mensen, zoals
datamanagers, datatypisten en secretaresses hun steentje bijgedragen
maar twee mensen wil ik in het bijzonder noemen. Betty Rinsma heeft
hier als eerste datamanager gewerkt van 1994 tot en met 2009. Zij is een
groot deel van die tijd ondersteund door Petra Meerlo. Dames, mijn dank
is groot! Zonder jullie was het niet gelukt en zeker minder leuk geweest!
Een deel van de kracht van de onderzoekslijn COPD zit in het feit
dat het onderzoeksteam niet beperkt is tot de longafdeling maar
dat we wekelijks multidisciplinair overleg hebben.
De apotheek van Medisch Spectrum Twente in de persoon van Kris Movig draagt al jaren bij aan het multidisciplinaire karakter van het COPD
onderzoek. Beste Kris, als opleider van de apotheek moet jij er voor zorgen dat ziekenhuisapothekers in opleiding een zinvol wetenschappelijk
onderzoek doen. Dat heeft tot nu toe erg leuke maar zeker ook controversiële resultaten opgeleverd. En daar gaan we vrolijk mee door.
Ook het streeklaboratorium voor Microbiologie mag niet onvermeld blijven en met name Ron Hendrix, arts-microbioloog. Ron, jij zegt wel eens
dat je veel van mij geleerd hebt, maar dat geldt andersom ook. Ik zou
door jouw kennisoverdracht best weer een tentamen microbiologie durven doen. Jij maakt ons onderzoek echt multidisciplinair en zonder jouw
kennis hadden we veel studies niet en zeker niet zo goed kunnen doen.
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Vanaf 1998 hebben we in de COPE I en COPE II studies en nu ook
weer in de CHEST studie revalidatieprogramma’s voor patiënten met
COPD opgenomen. Die programma’s werden uitgevoerd door fysiotherapeuten in praktijken in de buurt van de patiënten. Erik Vunderink, Paul Weltevreden en Hayke Kotte waren niet alleen onze aanspreekpartners namens deze fysiotherapeuten maar kwamen ook
met zeer zinvolle en praktische adviezen waardoor we onze interventies telkens weer konden verbeteren. Erik, Paul en Hayke, mijn
dank daarvoor en blijf ons vooral voorzien van jullie goede adviezen.
We hebben ook altijd kosteneffectiviteitanalyses gekoppeld aan
onze studies. Dit konden we ook goed doen omdat we al jarenlang op
de belangenloze medewerking van de apothekers van het district
Groot Twente kunnen rekenen. Jullie moeten er behoorlijk wat werk
in steken om ons van alle medicatiegegevens te voorzien en ik ben
jullie daar erg dankbaar voor.
In Medisch Spectrum Twente werk ik als wetenschappelijk coördinator in het Instituut voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek als onderdeel van de Medical School Twente. Ik bedank
mijn directe collega’s voor de plezierige werksfeer die ze creëren.
Miranda Kientz wil ik speciaal bedanken voor al het werk dat ze
voor me doet. Daarbij heeft ze aan een half woord altijd genoeg.
Vanaf het begin van mijn onderzoekscarrière is er een sterke link met de
universitaire wereld geweest, onder andere met Professor Erwin Seydel
van de vakgroep PCGR van de faculteit Gedragswetenschappen van de
Universiteit Twente. Erwin, ik werk al vanaf 1993 met veel plezier met je
samen, zelfs al voordat je professor was. Marcel Pieterse van dezelfde
vakgroep bedank ik voor de vele jaren plezierige samenwerking en voor
de vele goede ideeën voor nieuwe vraagstellingen die hij altijd heeft.
Professor Gerhard Zielhuis van de Radboud Universiteit te Nijmegen
was mijn opleider, eerst tot epidemioloog A en later tijdens mijn promo-
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tie-traject tot epidemioloog B. Hij is vanaf het begin intensief betrokken
bij de beide COPE studies, waarbij hij ook promotor van Tanja Effing en
Evelyn Monninkhof was. Gerhard, ik heb altijd tegen je opgekeken en ik
heb nagenoeg alles wat ik op het gebied van epidemiologie weet van jou
geleerd. Daarbij ben en blijf je enorm scherp! Bedankt voor alle wijze lessen.
Professor Huib Kerstjens van het Universitair Medisch Centrum
in Groningen kwam iets later in beeld en heeft inhoudelijk veel bijgedragen aan de kwaliteit van ons onderzoek. Huib, het is altijd
weer nuttig en ook plezierig om elkaar weer te treffen, of het nu in
Groningen of Enschede is, of ergens in de wereld op een congres.
Dan is er ten slotte nog een epidemioloog die ik grote dank verschuldigd ben. Toen ik in Enschede begon was ik de enige epidemioloog in heel Twente. Zij was tijdens deze geïsoleerde jaren
mijn epidemiologische vraagbaak en ze heeft me altijd positief
kritisch gesteund in mijn wetenschappelijke carrière.
Ik kan gelukkig nog steeds bij mijn vrouw terecht. Carine, bedankt.

Ik heb gezegd.
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