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Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie 

 

Inleiding 

Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 – 14 jaar) met 

coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit van leven is. In dit 

hoofdstuk wordt per deelvraag stilgestaan bij de belangrijkste resultaten van het 

onderzoek en zal er antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag: 

 

“Wat is het niveau van de kwaliteit van leven zoals ervaren door kinderen met 

coeliakie vergeleken met de (KIDSCREEN-) norm en welke factoren dragen het meest 

bij aan de kwaliteit van leven van deze kinderen?” 

 

6.1 Samenvatting en conclusies 

Kwaliteit van leven is in het huidige onderzoek gedefinieerd als ‘een generiek 

waardeoordeel over het leven in het algemeen’ [19].  Het dagelijks functioneren van 

de kinderen is gemeten aan de hand van drie domeinen, die tevens betrekking hebben 

op kwaliteit van leven, namelijk het fysiek, psychisch en sociaal functioneren. De drie 

domeinen bestaan uit tien componenten, waardoor een specifieker beeld verkregen 

wordt van het functioneren op de verschillende domeinen (zie tabel 6.1). Onder de 

tabel volgt een korte omschrijving van de verschillende componenten. 

 
Tabel 6.1 Overzicht van de domeinen en de daarbij horende componenten 

Fysiek functioneren Psychisch functioneren Sociaal functioneren 

Lichamelijke activiteiten 

en gezondheid 

Gevoelens 

Humeur 

Gevoelens over jezelf 

Vrije tijd 

Familie, huis en buurt 

Vrienden 

School en leren 

Jezelf en anderen op 

school 

Financiële middelen 

 

Met ‘lichamelijke activiteit en gezondheid’ worden de fysieke activiteiten, de fitheid 

en de energie van het kind gemeten. De eerste component van het psychisch 

functioneren, ‘gevoelens’, meet positieve percepties en emoties zoals die door het 

kind worden ervaren. ‘Humeur’ omvat de ervaringen van depressieve stemmingen en 

emoties, zorgen en stressgevoelens van het kind. Aan de hand van ‘gevoelens over 

jezelf’ wordt de zelfperceptie van het kind onderzocht. ‘Vrije tijd’ gaat in op de 

mogelijkheden die een kind krijgt om zijn/haar vrije tijd in te vullen en op het leggen 

van sociale contacten. In de component ‘familie, huis en buurt’ staat de relatie met de 

ouders en de sfeer in huis centraal. Bij de derde component ‘vrienden’ van het sociale 

functioneren, ligt de nadruk op de relaties die een kind heeft met anderen 

kinderen/vrienden. Met ‘school en leren’ wordt de capaciteit, het leervermogen en de 

concentratie van het kind onderzocht en ook de gevoelens van het kind over zijn/haar 

school. Aan de hand van ‘jezelf en anderen op school’ wordt gekeken naar afwijzing 

van het kind door andere kinderen en pesten. ‘De laatste component ‘financiële 



mogelijkheden’ gaat in op de mogelijkheden die het kind wel of niet heeft waarbij 

geld een rol speelt.  

De componenten, die in de tabel worden genoemd komen voort uit het KIDSCREEN-

onderzoek, een Europees project dat een gezondheidsgerelateerd instrument heeft 

ontwikkeld waarmee kwaliteit van leven gemeten kan worden en welke voor zowel 

gezonde als voor chronisch zieke kinderen (8 – 11 jaar) en adolescenten (12 – 18 jaar) 

gebruikt kan worden [23]. In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van de door 

het KIDSCREEN-onderzoek ontwikkelde vragenlijst, de KIDSCREEN-52. Het 

KIDSCREEN-onderzoek heeft aan de hand van een internationale studie een 

referentiescore ontwikkeld, waarbij de normscore tussen de 45 en 55 ligt. Een 

normscore betekent een gemiddeld niveau van dagelijks functioneren. Scores beneden 

de 45 betekenen een slechter dan gemiddeld functioneren en scores boven de 55 

betekenen een beter dan gemiddeld functioneren. 

Tevens is aan de hand van een zestal contextuele en controle variabelen gekeken wat 

hun invloed is op het dagelijks functioneren en op de kwaliteit van leven. Tabel 6.2 

geeft de contextuele en controle variabelen weer. 

 
Tabel 6.2 Contextuele en controle variabelen 

Contextuele variabelen Controle variabelen 

De duur van de ziekte 

De hoeveelheid klachten 

Comorbiditeit 

Geslacht 

Onderwijs 

Opleiding ouders 

 

Hieronder worden de resultaten van het huidige onderzoek per deelvraag samengevat 

en behandeld. 

 

“Wat is het niveau van het dagelijks functioneren en kwaliteit van leven van kinderen 

met coeliakie vergeleken met de (KIDSCREEN-) norm?” 

Gemiddeld genomen functioneren de kinderen op het fysieke, psychische en sociale 

domein, die het dagelijks functioneren beschrijven goed, dat wil zeggen dat de 

kinderen scoren binnen de norm (45 – 55). De kinderen voelen zich fysiek en sociaal 

wel beter dan psychisch. Binnen het fysiek functioneren scoort 13,8% van de kinderen 

beneden de norm, zij voelen zich minder fit en hebben minder energie. Ook 

beoordelen zij hun kwaliteit van leven lager dan gemiddeld (7,4 versus 8,2). De 

kinderen die beneden de norm scoren op de componenten ‘gevoelens’ en ‘humeur’ 

van het psychisch functioneren, vinden hun kwaliteit van leven slechter dan de 

kinderen die wel binnen de norm scoren. Voor het sociale domein geldt dat er een 

hoog percentage kinderen (47,4%) laag scoort op de component ‘jezelf en anderen op 

school’, zij voelen zich meer gepest en getreiterd en voelen zich afgewezen. 

Opvallend is dat zij hun kwaliteit van leven niet lager beoordelen dan de kinderen die 

binnen of boven de norm scoren. Kinderen die op de componenten ‘familie, huis en 

buurt’ en ‘vrienden’ beneden de norm scoren beoordelen hun kwaliteit van leven 

slechter dan kinderen die boven de norm scoren. Een veilig gevoel, zich gesteund en 

geliefd voelen door familie en vrienden bevordert dus de beoordeling van kwaliteit 



van leven. In tabel 6.3 zijn de belangrijkste resultaten van de domeinen en 

componenten samengevat. 

 

Tabel 6.3 Samenvatting belangrijkste resultaten van de domeinen en componenten 

Domeinen & componenten N Normscores 

  < 45 (%) 45 – 55 (%) > 55 (%) 

Fysiek     

Lichamelijke activiteiten en  

gezondheid 

Gemiddelde KvL* 

 

 

94 

94 

 

13,8 

7,4 

 

39,4 

7,9 

 

46,8 

8,6 

Psychisch     

Gevoelens 

Humeur 

Gevoelens over jezelf 

Gemiddelde KvL* 

 

94 

90 

95 

89 

11,7 

32,9 

24,2 

6,9 

50,0 

49,4 

36,8 

8,0 

38,3 

17,7 

38,9 

9,1 

Sociaal     

Vrije tijd 

Familie, huis en buurt 

Vrienden 

School en leren 

Jezelf en anderen op school 

Financiële middelen 

Gemiddelde KvL* 

97 

95 

93 

96 

97 

92 

87 

2,1 

11,6 

12,9 

7,3 

47,4 

13,0 

7,0 

58,8 

44,2 

63,4 

45,8 

18,6 

32,6 

8,0 

39,2 

44,2 

23,7 

46,9 

34,0 

54,3 

8,2 

Norm (gemiddelde van referentiescore): 45 – 55, * Gemiddelde kwaliteit van leven-cijfer 

 

Met betrekking tot kwaliteit van leven beoordelen de kinderen van het huidige 

onderzoek hun kwaliteit van leven gemiddeld met een 8,2. Bijna een kwart van de 

kinderen (22,7%) beoordeelt hun kwaliteit van leven met een zeven of lager. Een 

analyse van de gegevens volgens de ‘golden standard’ van Cummins [54] laat zien dat 

22,7% van de kinderen beneden de ‘golden standard’ scoort dat wil zeggen dat ze niet 

echt tevreden zijn met (de kwaliteit) van hun leven. Vergeleken met de 31% van het 

KIDSCREEN-onderzoek, dat beneden de normscores valt, valt het percentage 

kinderen dat in het huidige onderzoek benedengemiddeld scoort, enigszins mee. Toch 

gaat het hier om bijna een kwart van de onderzochte populatie. Uitgebreider en 

diepgaander onderzoek naar deze groep kinderen is gewenst. 

Daarnaast beoordelen de kinderen van het huidige onderzoek hun kwaliteit van leven 

beter wanneer ze geen coeliakie zouden hebben, wat aangeeft dat coeliakie wel 

degelijk invloed heeft op de kwaliteit van leven. Deze resultaten komen niet overeen 

met het onderzoek van Kolsteren et al. [30], waar geconcludeerd wordt dat kinderen 

met coeliakie over het algemeen niet verschillen van gezonde kinderen, met 

betrekking tot kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven wordt door Kolsteren et al. 

[30] gedefinieerd als een multidimensionaal concept welke de psychische, 

emotionele, sociale en cognitieve domeinen bevat.  

 



“Wat is de invloed van de contextuele variabelen op de domeinen van het dagelijks 

functioneren van kinderen met coeliakie? En welke invloed hebben de contextuele 

variabelen op de beoordeling van kwaliteit van leven?” 

De duur van de ziekte heeft geen invloed op het functioneren binnen de componenten 

van de verschillende domeinen en ook niet op kwaliteit van leven. Kinderen die tot en 

met twee jaar geleden zijn gediagnosticeerd functioneren niet slechter op de 

verschillende domeinen en beoordelen hun kwaliteit van leven niet slechter dan 

kinderen die langer dan drie jaar geleden zijn gediagnosticeerd. Het gaat hierbij om 

kinderen die na de diagnose gelijk zijn begonnen met het glutenvrije dieet. 

Voor de hoeveelheid klachten geldt dat kinderen met meer klachten, minder fit zijn en 

minder energie hebben (‘lichamelijke activiteit en gezondheid’) en dat zij het minder 

leuk vinden op school en minder goede prestaties boeken (‘school en leren’). 

Wanneer gekeken wordt naar kwaliteit van leven, heeft de hoeveelheid klachten geen 

invloed. De invloed van de hoeveelheid klachten op de twee componenten is niet sterk 

genoeg dat het ook de kwaliteit van leven beïnvloedt. Voor de twee hierboven 

genoemde componenten (‘lichamelijke activiteiten en gezondheid’ en ‘school en 

leren’) is het van belang dat het klachtenpatroon nader onderzocht wordt. 

Bij een aanzienlijk aantal kinderen is er sprake van comorbiditeit (34,4%). Op grond 

van het onderzoek van Heijmans et al. [36] werd verwacht dat comorbiditeit voor 

extra beperkingen zorgt. Dat blijkt niet uit de resultaten van het huidige onderzoek. 

Voor zowel het functioneren op de componenten van de verschillende domeinen als 

voor kwaliteit van leven zijn er geen verschillen gevonden tussen kinderen met en 

kinderen zonder comorbiditeit. 

 

“Wat is de invloed van de controle variabelen op de domeinen van het dagelijks 

functioneren van kinderen met coeliakie? En welke invloed hebben de controle 

variabelen op de beoordeling van kwaliteit van leven?” 

Uit het huidige onderzoek blijkt dat het over het algemeen niet uitmaakt of je een 

jongen of meisje bent. Meisjes functioneren alleen slechter op de component 

‘gevoelens over jezelf’. Dit betekent dat zij psychisch iets minder sterk in hun 

schoenen staan. Nader onderzoek naar verschillen tussen jongens en meisjes is dan 

ook gewenst. Deze uitkomsten komen niet overeen met onderzoek van Kolsteren et al. 

[30], waaruit naar voren komt dat meisjes fysiek minder goed functioneren vergeleken 

met jongens. 

Eén van de redenen om te kiezen voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar is, dat er 

gekeken kon worden naar verschillen tussen kinderen van het basisonderwijs en 

kinderen van het voortgezet onderwijs. Het blijkt dat kinderen van het voortgezet 

onderwijs meer moeite hebben met hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en tevredenheid 

met zichzelf (‘gevoelens over jezelf’) en met school, docenten en schoolprestaties 

(‘school en leren’), dan kinderen van het basisonderwijs. Een mogelijke verklaring 

hiervoor kan zijn dat kinderen op het voortgezet onderwijs meer op zichzelf zijn 

aangewezen en daardoor minder zelfvertrouwen hebben, wat weer van invloed is op 

hun ervaringen en prestaties op school. Ook hier geldt dat nader onderzoek gewenst 

is. 

Als derde is er gekeken naar verschillen tussen kinderen van ouders met verschillende 

opleidingsniveaus. Het opleidingsniveau van de ouders blijkt niet van invloed te zijn 



op het functioneren van de kinderen op de componenten van de verschillende 

domeinen en op de beoordeling van kinderen hun kwaliteit van leven. Smith et al. 

[44] schrijven in hun onderzoek dat een hoger opleidingsniveau leidt tot meer 

economische middelen wat vervolgens het welzijn van de kinderen direct of indirect 

zal verbeteren. Dit effect is niet gevonden in het huidige onderzoek. 

 

Wat is de relatieve invloed van de onderscheiden componenten binnen de 

verschillende domeinen op de beoordeling van kwaliteit van leven? 

Allereerst is er op het niveau van de domeinen gekeken naar de richting en sterkte van 

de verbanden van de domeinen met kwaliteit van leven. De verschillende domeinen 

hebben een (matig) sterk verband met kwaliteit van leven, waarbij de richting van dat 

verband positief is. Dit betekent dat wanneer kinderen beter functioneren binnen het 

fysiek, psychisch en sociale domein, zij hun kwaliteit van leven beter beoordelen. 

Kwaliteit van leven kan voor 14% verklaart worden door het fysiek functioneren, 

voor 26% door het psychisch functioneren en voor 15% door het sociale functioneren.  

Tevens is gekeken naar de samenhang tussen de componenten van de verschillende 

domeinen. Hieruit blijkt dat de fitheid en energie van een kind (‘lichamelijke 

activiteiten en gezondheid’) in het algemeen tamelijk sterk samenhangt met de 

componenten van het psychische en sociale domein. Een uitzondering hierop vormt 

de sociale component ‘financiële middelen’. Er bestaat geen samenhang tussen de 

financiële mogelijkheden van een kind en zijn/haar fysieke fitheid en energie. In drie 

gevallen bestaat er geen samenhang tussen de componenten van het psychische en 

sociale domein. De relatie die een kind heeft met anderen (‘vrienden’) hangt niet 

samen met zijn/haar zelfbeeld of zelfvertrouwen (‘gevoelens over jezelf”) en de 

financiële mogelijkheden van een kind hangt niet samen met depressieve gevoelens 

(‘humeur”) of met het zelfbeeld en het zelfvertrouwen (‘gevoelens over jezelf’). 

Tussen de overige componenten van het psychische en sociale domein bestaat wel 

samenhang en gaat een beter functioneren binnen het psychische domein gepaard met 

een beter functioneren binnen het sociale domein.  

Vervolgens is nagegaan of er samenhang bestaat tussen de verschillende 

componenten, de contextuele en de controle variabelen en kwaliteit van leven. Op 

twee componenten na (‘vrije tijd’ en ‘jezelf en anderen op school’ van het sociale 

domein) geldt dat alle componenten van de drie domeinen samenhangen met kwaliteit 

van leven en dat een beter functioneren op die componenten samen gaat met een 

betere kwaliteit van leven. Ondanks dat 47,4% van de kinderen beneden het 

gemiddelde scoort op de component ‘jezelf en anderen op school’, hangt gepest en/of 

getreiterd worden of zich afgewezen voelen niet samen met hun beoordeling van 

kwaliteit van leven. Voor de contextuele en controle variabelen geldt dat alleen de 

hoeveelheid klachten samenhangt met kwaliteit van leven.  

Aan de hand van hiërarchische regressieanalyse is tenslotte gekeken naar de invloed 

van de domeinen en componenten op kwaliteit van leven. Het fysiek functioneren 

verklaart 20% van de verschillen tussen de kinderen in hun oordeel over hun kwaliteit 

van leven. Dat dit domein de meeste variantie verklaart, komt overeen met onderzoek 

onder volwassen coeliakiepatiënten van Hekman [56], waaruit naar voren komt dat 

het fysieke functioneren 32,2% van kwaliteit van leven verklaart. Het effect van het 

fysieke functioneren loopt via het sociaal en vooral het psychisch functioneren en dan 



met name via de componenten ‘gevoelens’ en ‘gevoelens over jezelf’. Dat het effect 

loopt via het psychisch functioneren en veel minder via het sociale functioneren zoals 

bij volwassenen, kan mogelijk verklaard worden doordat het sociale leven van 

kinderen minder groot en complex is als bij volwassenen. Daarbij zal het sociale leven 

van kinderen meer onder toezicht van volwassenen staan, die rekening houden met de 

beperkingen van een kind met coeliakie. Het sociale functioneren en de hoeveelheid 

klachten verklaren na het fysieke en psychische functioneren slechts een klein deel 

van de kwaliteit van leven. In totaal wordt kwaliteit van leven voor 40% verklaard 

door de drie verschillende domeinen en de hoeveelheid klachten.  

 

“Wat is het niveau van de kwaliteit van leven zoals ervaren door kinderen met 

coeliakie vergeleken met de (KIDSCREEN-) norm en welke factoren dragen het meest 

bij aan de kwaliteit van leven van deze kinderen?” 

De kinderen van het huidige onderzoek ervaren een gemiddelde kwaliteit van leven 

vergeleken met de (KIDSCREEN-) norm. Echter door te speken over gemiddelden 

verdwijnen de resultaten van kinderen die op bepaalde componenten beneden de norm 

scoren onder tafel en juist naar die resultaten en naar die kinderen is nader onderzoek 

gewenst. De factoren die het meest bijdragen aan de kwaliteit van leven van de 

kinderen zijn het fysiek en psychisch functioneren. Met betrekking tot de contextuele 

en controle variabelen, spelen de hoeveelheid klachten een rol bij het fysiek 

functioneren en bij de component ‘school en leren’, hebben meisjes een negatiever 

zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen (‘gevoelens over jezelf’) en ervaren kinderen van 

het voortgezet onderwijs meer problemen binnen de componenten ‘gevoelens over 

jezelf’ en ‘school en leren’. 

 

6.2 Discussie 

Tot slot moeten er een aantal kanttekeningen worden gemaakt bij het onderzoek en de 

onderzoeksresultaten. Ten eerste het gebruik van een nieuwe vragenlijst. In het 

onderzoek is gebruik gemaakt van een zeer nieuwe vragenlijst, die kwaliteit van leven 

meet, van het KIDSCREEN-onderzoek. Het valt te betreuren dat meer specifieke 

gegevens, dan nu gebruikt in het onderzoek, over de referentiegroep te laat voor dit 

onderzoek beschikbaar zijn gekomen. Het betreft hier specifiekere scores van de 

verschillende componenten voor verschillende groepen, zoals jongens versus meisjes 

en kinderen (8 – 11 jaar) versus adolescenten (12 – 18 jaar). Met behulp van deze 

gegevens zou er een nog beter beeld verkregen zijn van de kinderen van het huidige 

onderzoek. 

Het tweede aspect heeft te maken met mogelijke vertekening van de 

onderzoeksresultaten door invloed van ouders bij het invullen van de vragenlijst. 

Hoewel er verzocht is de kinderen de vragenlijst alleen te laten invullen, is het 

mogelijk dat ouders hebben ‘geholpen’. Hierdoor kunnen kinderen sociaal wenselijke 

antwoorden hebben gegeven, waardoor het beeld dat verkregen is niet overeenkomt 

met de werkelijkheid. 

Het derde en laatste aspect betreft de opzet van het onderzoek. Er is gemeten op een 

drietal domeinen en 10 componenten, waardoor een breed beeld is verkregen van het 

dagelijks functioneren van de kinderen en hun kwaliteit van leven. Het zal ten goede 

komen aan de kinderen met coeliakie wanneer toekomstig onderzoek meer de diepte 



ingaat waarbij met name aandacht wordt besteedt aan de groep kinderen die beneden 

het gemiddelde vallen, zoals de kinderen (13,8%) die zich fysiek minder fit voelen, 

minder energie hebben en hun kwaliteit van leven lager beoordelen dan de andere 

kinderen. Een andere groep waar toekomstig onderzoek zich op zou moeten richten 

zijn de kinderen die minder plezier in het leven hebben (‘gevoelens’) en de kinderen 

die depressieve gevoelens ervaren en minder gelukkig zijn (‘humeur’). Deze kinderen 

beoordelen hun kwaliteit van leven ook slechter dan kinderen die wel plezier hebben 

in het leven en geen depressieve gevoelens ervaren. Een derde groep kinderen die 

speciale aandacht verdient zijn de kinderen die zich gepest en afgewezen voelen 

(‘jezelf en anderen op school’). Het gaat hier om de grootste groep kinderen (47,4%) 

dat beneden de norm scoort. Desondanks, zo blijkt uit het huidige onderzoek, houdt 

dit geen verband met de beoordeling van hun kwaliteit van leven. Dat is eigenlijk heel 

opvallend omdat veelal wordt aangenomen, ook in dit onderzoek, dat een negatieve 

bejegening vaak een belangrijke oorzaak is dat kinderen zich ongelukkig voelen. 

Nader onderzoek hiernaar is daarom zeker gewenst. 

 

 


