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Samenvatting

Chronische nierziekte (CNZ) is één van de grootste volksgezond-
heidsproblemen wereldwijd en de prevalentie ervan neemt voort-
durend toe. CNZ leidt tot verhoogde morbiditeit en mortaliteit. 
Ondanks het feit dat er aanzienlijke inspanningen zijn geleverd 
om de oorzaken en gevolgen van CNZ te bestrijden blijft de ziek-
telast vanwege deze ziekte hoog. Veel CNZ-patiënten hebben lage 
gezondheidsvaardigheden (GV), wat hen nog kwetsbaarder maakt 
voor nadelige gezondheidsuitkomsten. GV betreft een multidimen-
sionaal concept dat de individuele vaardigheden omvat wat betreft 
het verkrijgen, begrijpen, beoordelen en toepassen van gezond-
heidsinformatie. Deze vaardigheden worden benut in complexe 
gezondheidssituaties en bij het samenwerken met zorgverleners. 
Lage GV verhinderen dat patiënten effectief omgaan met hun ziekte 
effectief en goed toegang krijgen tot en gebruik maken van effec-
tieve gezondheidszorg. Dit is één van de oorzaken van gezond-
heidsverschillen die voorkomen zou kunnen worden. Daarom kan 
het verbeteren van de GV van patiënten en van de responsiviteit 
van het gezondheidszorgsysteem op de behoeften van patiënten 
met een beperkte GV bijdragen aan betere gezondheidsuitkom-
sten bij alle gedialyseerde patiënten. In dit proefschrift wilden 
we de samenhang onderzoeken van multidimensionale GV met 
het niet opvolgen van adviezen over voeding en vochtinname en 
gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven (GG-KvL) bij dialy-
se-patiënten.

Hoofdstuk 1 introduceert kort de CNZ vanuit een klinisch per-
spectief: de etiologie, stadiëring, prognose en behandeling. We gaan 
ook in op het volksgezondheidsperspectief wat betreft voorkomen 
en mortaliteit, om de meervoudige belasting te illustreren die CNZ 
geeft. Vervolgens introduceren we het concept GV: hoe het wordt 
geconceptualiseerd, gemeten en wat zijn de praktische implicaties 
van dit concept voor het gezondheidszorgsysteem en -beleid. Verder 
worden de gevolgen van beperkte GV voor CNZ-patiënten en hun 
gezondheidsuitkomsten beschreven. Tot slot worden onderzo-
eksvragen geformuleerd.

Hoofdstuk 2 beschrijft de methodologie van de studies die in dit 
proefschrift worden gepresenteerd. Het proefschrift is gebaseerd op 
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cross-sectionele en longitudinale gegevens van dialyse-patiënten 
in Slowakije. Deze grote, nationaal representatieve steekproef 
bestond uit patiënten ouder dan 18 jaar die ten minste 90 dagen 
gedialyseerd waren, de Slowaakse taal begrepen en die geen acute 
bijkomende ziekte of psychiatrische diagnose hadden. Gegevens 
werden verkregen met vragenlijsten en uit bestaande klinische 
gegevens en werden geanalyseerd met behulp van verschillende 
statistische procedures in SPSS.

In Hoofdstuk 3 richten we ons op de samenhang van de mul-
tidimensionale GV met de niet-naleving van adviezen wat betreft 
voeding en vochtinname. Een goede therapietrouw is noodzakelijk 
voor een effectieve behandeling, maar is een uitdaging voor zowel 
patiënten als zorgverleners. Niet-naleving kan leiden tot hogere 
morbiditeit en mortaliteit. De rol van GV bij het volgen van de 
adviezen wat betreft voeding en vocht is bij deze patiëntengroep 
nog niet voldoende onderzocht en evenmin is de impact van de 
sociaal-economische achtergrond (SES) van patiënten op deze 
relatie goed in kaart gebracht. Daarom hebben we deze verbanden 
onderzocht met behulp van een multidimensionaal instrument om 
negen GV-domeinen te beoordelen om uitgebreid inzicht te krij-
gen in de capaciteiten en beperkingen van GV met betrekking tot 
therapietrouw. We vonden dat het niet hebben van voldoende in-
formatie om met de gezondheid om te gaan (gezondheidsgeletterd-
heid vragenlijst vraag 2 - HLQ2), minder actief zijn in het zorgen 
voor de eigen gezondheid (HLQ3) en minder in staat zijn om actief 
met zorgverleners om te gaan (HLQ6), samenhingen met het niet 
naleven van adviezen voor voeding en vochtinname. Bovendien 
modereerde SES het verband tussen GV (omgaan met zorgverleners 
(HLQ6), navigeren door het gezondheidszorgsysteem (HLQ7) en 
gezondheidsinformatie goed genoeg begrijpen om te weten wat te 
doen (HLQ9)) en niet-volgen van adviezen wat betreft voeding en 
vochtinname. Onze bevindingen wijzen op de noodzaak van meer 
aandacht voor de GV-behoeften en -beperkingen bij gedialyseerde 
patiënten om hun therapietrouw te verbeteren, rekening houdend 
met hun sociaal-economische status.

In Hoofdstuk 4 wordt de rol van depressie en angst in de relatie 
tussen GV en zelf-gerapporteerde dieettrouw onderzocht. Lage 
GV, depressie en angst komen vaak voor bij dialyse-patiënten en 
hebben allemaal een negatief effect op gezondheidsuitkomsten. 
We onderzochten of depressie en angst de samenhang van GV met 
niet-volgen van het dieetadvies mediëren. We vonden dat patiënten 
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met een matige GV meer kans hadden om het dieetadvies niet te 
volgen dan patiënten met een hoge GV. Patiënten die symptomen 
van depressie of angst rapporteerden, hadden meer kans om zich 
niet aan het dieet te houden. Correctie voor depressie en angst 
verzwakte het verband tussen GV en niet-volgen van het dieet, wat 
mediatie suggereert. Onze bevindingen wijzen op de noodzaak 
om de psychische problemen van patiënten te behandelen om de 
kans te vergroten dat deze zich aan het aanbevolen dieet houden.

Hoofdstuk 5 richt zich op GG-KvL-profielen bij gedialyseerde 
patiënten met variërende GV. Een CNZ die al verder gevorderd 
is, heeft een sterke invloed op de fysieke en mentale GG-KvL van 
patiënten. GV kan dit verband beïnvloeden, in het bijzonder voor 
bepaalde aspecten van GG-KvL. Het doel van deze studie was om 
de complexe profielen van GG-KvL te vergelijken bij gedialyseerde 
patiënten met lage, matige en hoge GG. We vonden dat patiënten 
met een lage GV een slechtere GG-KvL hadden dan patiënten met 
matige en hoge GV. De grootste verschillen tussen GV-groepen 
werden gevonden voor de schalen Effect van nierziekte, cognitieve 
functie, kwaliteit van sociale interactie, sociale steun, aanmoedig-
ing van dialysepersoneel, patiënttevredenheid, fysiek functioneren, 
pijn, emotioneel welzijn en sociaal functioneren. Onze bevindin-
gen wijzen op de noodzaak om de GV van dialyse-patiënten te 
vergroten en om de GV-responsiviteit van het gezondheidszorgsys-
teem te vergroten met als doel verslechtering van de GG-KvL van 
patiënten te voorkomen.

Hoofdstuk 6 richt zich op het verband tussen GV en fysieke en 
mentale GG-KvL. GV kan de GG-KvL in theorie sterk beïnvloeden, 
maar het onderzoek daarnaar is tot nu toe beperkt. Daarom zijn we 
nagegaan of GV verband houden met GG-KvL bij dialyse-patiënten, 
rekening houdend met hun leeftijd, geslacht en de mate van last 
als gevolg van comorbiditeit. We vonden dat patiënten met lage 
GV meer kans hadden op een lagere fysieke GG-KvL dan patiënten 
met hoge GV. Bovendien hadden patiënten met lage en matige GV 
meer kans op een slechtere mentale GG-KvL. Onze bevindingen 
impliceren dat CNZ-patiënten met lage GV specifieke aandacht 
moeten krijgen bij dialyse, wat kan worden bereikt door zorgver-
leners te ondersteunen in het identificeren van patiënten met lagere 
GV en in het hen bieden van meer ondersteuning en aandacht.

In Hoofdstuk 7 hebben we de samenhang tussen GV en een 
verandering in GG-KvL na 2 jaar onderzocht. De GG-KvL zal 
waarschijnlijk verslechteren met de progressie van CNZ. Deze ve-
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randering kan erger zijn bij lage GV, maar het onderzoek hiernaar 
is beperkt. We vonden dat patiënten met lage GV een slechtere 
GG-KvL hadden bij de eerste meting dan patiënten met hoge GV, 
maar lage GV hing niet significant samen met verslechtering van 
mentale of fysieke GG-KvL na twee jaar. Dit laat zien dat patiënten 
met lage GV een achterstand houden wat betreft hun GG-KvL en 
dat het gezondheidszorgsysteem niet adequaat lijkt te voorzien in 
de behoeften van patiënten met lage GV. Daarom moeten patiënten 
met lagere GV beter worden ondersteund om hen te helpen hun 
kwaliteit van leven te behouden.

In Hoofdstuk 8 bespreken we de belangrijkste bevindingen van 
dit proefschrift en methodologische kwesties, en beschrijven we 
de implicaties van deze bevindingen voor zorg, beleid en toekom-
stig onderzoek. We vonden dat GV verband hielden met slechtere 
gezondheidsuitkomsten. Dit proefschrift levert nieuwe kennis over 
de samenhang tussen specifieke GV-domeinen en het niet-vol-
gen van adviezen over voeding en vochtinname en over de rol van 
mediërende (depressie, angst) en modererende factoren (SES) in 
deze samenhang. Bovendien levert het nieuwe kennis over het 
verband tussen GV en GG-KvL vanuit verschillende perspectieven. 
De resultaten zoals beschreven in dit proefschrift voegen kennis 
toe over de invloed van GV bij CNZ-patiënten. Ze laten zien dat het 
nodig is om patiënten met een lage GV op alle niveaus te onders-
teunen door hen te helpen actiever in contact te komen met zorg-
verleners; door hun sociale steun te versterken; door mondelinge 
en schriftelijke gezondheidsinformatie te vereenvoudigen; door de 
communicatievaardigheden van zorgverleners te verbeteren; en 
door veranderingen in het gezondheidszorgsysteem door te voeren 
(bijvoorbeeld wat betreft personeel en financiën) om GV-respon-
sieve patiëntgerichte zorg te leveren. Toekomstig onderzoek moet 
een antwoord bieden op verschillende lacunes die nog bestaan 
wat betreft dit onderwerp, bijvoorbeeld wat betreft de effectiviteit 
van GV-interventies, de mechanismen die GV verbinden met ge-
zondheidsuitkomsten, en de rol van modererende en mediërende 
factoren in deze relatie.
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