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Het onderwerp van deze these is de Health Related Quality of Life (HRQOL) in 

ouderen, bestudeerd vanuit een dynamisch systeem perspectief. Voor de doelgroep 

ouderen is gekozen omdat Europa het toneel is van een demografische revolutie, zoals te 

zien in de Eurostat data die worden gepresenteerd in de these. De afname van de 

geboorte- en de vruchtbaarheidsratio, samen met de toename van de populatie ouderen, 

veroorzaakt een verandering in de populatiepiramide (Pollack, 2005), waarbij de basis 

versmalt en de top verbreedt (Giannakouris, 2008). 

De verouderende bevolking is een interessant en uitdagend onderwerp in veel 

onderzoeksgebieden (zoals in de geneeskunde, psychologie, sociologie, enzovoorts) omdat 

de veroudering effecten heeft op veel verschillende niveaus. In het algemeen kan worden 

gesteld dat de veroudering gepaard gaat met een verlies van homeostase (gedefinieerd als 

het vermogen van een systeem om stabiel te blijven ongeacht externe fluctuaties) en de 

afname van het vermogen om te reageren op externe uitdagingen (Weinert & Timiras, 

2003). Dit leidt tot een toename van het aantal ziektes en uiteindelijk tot de dood. De 

relatieve toename van het aantal ouderen heeft daarom geleid tot een intensief debat over 

de beste, en de meest kosten-effectieve strategieën om ouderen zo lang mogelijk een 

goede gezondheid te bieden. Deze strategieën richten zich op 1) het individuele niveau, 

door de reductie van het verwachte aantal levensjaren met slechte gezondheid, het 

stimuleren van de autonomie en het verminderen van institutionalisering, 2) op 

maatschappelijk niveau, door de afname van de directe en indirecte kosten van 

veroudering. Deze doelen hebben allen betrekking op het construct Health Related Quality 

of Life. Dit construct is een centraal begrip in het onderzoek naar veroudering. Het verwijst 

naar gezondheid in zowel het fysieke, mentale als sociale domein. Deze drie domeinen 

worden gezien als afzonderlijke gebieden, die allen worden beïnvloed door de ervaringen, 

verwachtingen, percepties en opvattingen van de persoon (Testa & Simonson, 1996). Het 

construct HRQOL is specifieker dan het construct Quality of Life (QOL), omdat het eveneens 

focust op ziekte, gezondheid en behandelingen, maar niet-gezondheidsgerelateerde 

aspecten uitsluit. Hieronder vallen bijvoorbeeld culturele, politieke en maatschappelijke 

aspecten (Ferrans, Zerwie, Wilbur & Larson, 2005). Het construct HRQOL is een zogenaamd 

person-centered construct, dit is een construct dat zich richt op de persoon als geheel, en 

niet op een afzonderlijk kenmerk. Het kan worden beschreven als een gedifferentieerd en 

gecompliceerd systeem, bestaande uit verschillende onderdelen: i) de perceptie van de 

eigen fysieke en psycho-sociale gezondheid, ii) de mate van onafhankelijkheid, iii) de sociale 

rollen, iv) sociale relaties, v) de brede context, en vi) de omgevings- en arbeidsinteracties 

(Testa & Simonson, 1996).  
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Hoewel HRQOL een belangrijk construct is dat in onderzoek veel gebruikt wordt 

als uitkomstmaat en als predictor, bestaan er nog onduidelijkheden in de conceptualisering 

en de operationalisatie van het construct. Ten aanzien van de conceptualisering zijn er veel 

verschillende modellen ontwikkeld, resulterend in een groot aantal verschillende 

meetmethoden met een geringe onderlinge coherentie. Bovendien zijn de meest gebruikte 

modellen gebaseerd op een biomedische benadering (Wilson & Cleary, 1995), terwijl een 

biopsychosociaal model betere mogelijkheden biedt voor het conceptualiseren van het 

construct. Wat betreft de toepassing van het construct in onderzoek blijkt dat onderzoek 

naar de ontwikkeling van HRQOL over de tijd ontbreekt, evenals onderzoek naar de manier 

waarop deze ontwikkeling in de verschillende domeinen met elkaar samenhangt. 

Onderzoek naar deze onderwerpen is van groot belang, omdat kennis van de ontwikkeling 

van HRQOL en van de relatie tussen de verschillende gebieden zal leiden tot een beter 

inzicht in de HRQOL, en kan leiden tot zinvolle toepassingen op het gebied van 

gezondheidsbevordering en het voorkomen van negatieve gezondheidsuitkomsten tijdens 

het proces van ouder worden. 

Het algemene doel van deze these is daarom het onderzoeken van de 

ontwikkeling van de HRQOL vanuit een dynamisch systeem perspectief, en meer specifiek, 

om inzicht te verkrijgen in de kenmerken van de ontwikkelingstrajecten van HRQOL bij 

oudere volwassenen. Op basis van dit algemene doel zijn in de these drie artikelen 

opgenomen, die achtereenvolgens de conceptualisatie, het kwantificeren, en het 

toepassen van een dynamisch systeem model beschrijven. De eerste stap in deze analyse 

van HRQOL ontwikkeling bij ouderen was het ontwikkelen van een conceptueel dynamisch 

systeem model. In de these zijn een aantal eisen uitgewerkt waaraan dit model moet 

voldoen: i) het moet gebaseerd zijn op een biopsychosociaal model, ii) het moet HRQOL 

conceptualiseren als een complex systeem dat als een geheel kan worden bestudeerd, iii) 

het moet uitgaan van een ontwikkelingsperspectief, iv) het moet aansluiten bij de gangbare 

terminologie zoals die is geformuleerd in de WHO definitie van gezondheid in verschillende 

domeinen, v) de verschillende domeinen moeten worden onderscheiden in twee 

componenten zodat de objectieve situatie en de subjectieve perceptie afzonderlijk zijn 

opgenomen. 

Het dynamische conceptuele model is bovendien ontwikkeld met als doel om een 

aantal bestaande lacunes en beperkingen te ondervangen, zoals i) de grote diversiteit in 

bestaande conceptuele modellen, ii) de afwezigheid van uniformiteit in terminologie en 

componenten van het model (Ferrans et al., 2005), iii) het conceptualiseren van relaties als 

eenvoudige lineaire causaliteiten (Berzon et al., 1993; Wilson & Cleary, 1995). Het model 
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dat wordt ontwikkeld in het eerste artikel beoogt al deze tekortkomingen te ondervangen 

en te voldoen aan de hier beschreven eisen. 

Dit model beschrijft de ontwikkeling van HRQOL als een iteratief model. Het model 

onderscheidt het fysieke, psychologische en sociale domein, en beschrijft de ontwikkeling 

van in deze drie domeinen, beginnend vanuit een zogenaamde “initiële conditie”. Dit 

betekent dat factoren zoals hogere leeftijd, morbiditeit, en de aanwezigheid van negatieve 

gezondheidskenmerken de ontwikkeling van ieder van de drie domeinen vanaf het begin 

beïnvloeden. Het iteratieve karakter betekent dat de uitkomst van iedere ontwikkelingsstap 

dient als startpunt voor de volgende stap ofwel iteratie. Hierdoor kunnen invloeden vanaf 

het begin van het model doorwerken in de volgende stappen. Ook invloeden die optreden 

in latere fasen van de gemodelleerde ontwikkeling worden op deze manier opgenomen in 

het systeem. De drie domeinen van HRQOL zijn volledig met elkaar verbonden omdat de 

nieuwe toestand in ieder domein wordt bepaald door de eigen vorige toestand, en de 

vorige toestand van beide andere domeinen. Hierdoor kunnen veranderingen in één 

domein leiden tot veranderingen in de beide andere domeinen. Het conceptuele model dat 

is ontwikkeld in het eerste artikel dient als basis voor de ontwikkeling en de validatie van 

een kwantitatief dynamisch systeem model in het tweede artikel. In het derde artikel de 

uitkomsten van dit model worden gebruikt in de analyse van tijdseries van HRQOL 

metingen bij geïnstitutionaliseerde ouderen. 

Het kwantitatieve dynamische systeemmodel is ontwikkeld om de theoretische 

assumpties, gedaan in het conceptuele model, te valideren door het vergelijken van door 

het model gesimuleerde data met empirische data van personen in verschillende condities. 

De eerste stap in de ontwikkeling van het kwantitatieve model was het kwantificeren van 

de relaties tussen de verschillende componenten in het model. Hiertoe worden 

vergelijkingen ontwikkeld voor de verschillende componenten die beschrijven hoe de 

waarde van de component verandert tussen iedere iteratie en de volgende. De volgende 

stap is de calibratie. Hierin worden gesimuleerde ontwikkelingstrajecten vergeleken met 

theoretische verwachtingen. Deze stap is nodig om een eerste indruk te krijgen van de 

plausibiliteit van de gegenereerde trajecten. In deze stap bleek dat de gesimuleerde 

trajecten theoretisch plausibel waren. De laatste stap bestond uit de validatieprocedure, 

door middel van het vergelijken - op verschillende manieren - van empirische en 

gesimuleerde uitkomsten. Hieruit bleek een goede fit tussen de gesimuleerde en 

empirische data. De uitkomsten toonden aan dat het model in staat is om empirische 

resultaten te repliceren. 

Deze uitkomsten suggereren dat de conceptuele assumpties die zijn gemaakt in 

het conceptuele model correct waren. Dit geeft nieuwe inzichten in de structuur van 
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HRQOL en in de veranderingsmechanismen in ouderen. Deze combinatie van een 

conceptueel en een kwantitatief model vormt een eerste stap in de richting van een 

dynamische en complexe definitie van HRQOL. Het gevalideerde model beschrijft HRQOL 

als een combinatie van biopsychosociale kenmerken die iteratief en dynamisch met elkaar 

interacteren, en dit model biedt beter inzicht in de processen die ten grondslag liggen aan 

veranderingen in de HRQOL in individuele ouderen.  

Het derde onderdeel van deze these bevat een empirische longitudinale studie 

naar de dynamische ontwikkeling van HRQOL in geïnstitutionaliseerde ouderen in een 

klinische setting. De focus of dit onderzoek was de invloed van dagelijkse variabiliteit in 

HRQOL op ontwikkelingstrends en gezondheidsuitkomsten. Dagelijks werden gegevens 

verzameld van een groep geïnstitutionaliseerde ouderen door middel van korte eenvoudige 

vragenlijsten, die waren gestructureerd met het conceptuele HRQOL model als 

uitgangspunt. In dit onderzoek demonstreerden we dat in deze doelgroep de dagelijkse 

variabiliteit gerelateerd is aan gezondheidsuitkomsten 90 dagen later, aan trends tijdens 

deze periode, en aan indicatoren van instabiliteit, geoperationaliseerd als extreme waarden 

van het systeem.  

De analyses van de rol van variabiliteit zijn slechts één mogelijkheid van een 

dynamische systeemaanpak. Andere onderzoeksvragen kunnen betrekking hebben op i) de 

rol van tijd in de autocorrelaties binnen de verschillende domeinen en ii) de intra-

individuele correlaties tussen de domeinen, iii) de invloed van life events op het 

ontwikkelingsverloop, iv) de impact van transities, en v) de rol van persoonlijke kenmerken 

in het verloop van de individuele trajecten en in de bovengenoemde relaties. Deze 

opsomming geeft een indruk van de mogelijke vragen en analysemethodes waarmee de 

dynamische karakteristieken van HRQOL kunnen worden onderzocht. Hoewel de resultaten 

in dit proefschrift nieuwe inzichten bieden in de ontwikkeling van HRQOL is er veel meer 

onderzoek nodig, met andere onderzoeksgroepen, zoals thuiswonende ouderen, en meer 

behoeftige ouderen. Daarnaast is er een langer durend onderzoek nodig dan de nu 

gebruikte 90 dagen om ontwikkelingen te onderzoeken over de langere termijn. Bovendien 

kunnen medische en epidemiologische indicatoren worden opgenomen in het onderzoek, 

om op deze manier inzicht te krijgen in de relatie tussen HRQOL en indicatoren van 

gezondheid.  

Samengevat kan worden geconcludeerd dat HRQOL goed kan worden 

geconceptualiseerd en onderzocht als dynamisch systeem. De dynamische 

systeembenadering kan bijdragen aan de ontwikkeling van een minder statische en 

mechanistische benadering die ruimte biedt voor het onderzoeken van 

veranderingsprocessen, van mechanismen die aan deze processen te grondslag liggen, en 
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van indicatoren van verschillen in individuele ontwikkelingstrajecten. Dit kan bijdragen aan 

de ontwikkeling van nieuwe person-centered strategieën voor het bevorderen van actief en 

gezond ouder worden. 
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