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naar door diabetes veroorzaakte stress (di-
abetic distress, DD) onderverdeeld in de 
volgende drie hoofdstukken: vertalingen, 
revisies en validaties (hoofdstuk 2), kwali-
tatief onderzoek (hoofdstuk 3) en model-
leringsonderzoek (hoofdstuk 4). Studies 
met het EQ-5D-instrument beslaan twee 
hoofdstukken: in de eerste plaats hebben we 
vergelijkend onderzoek gedaan naar de ver-
schillen tussen EQ-5D met 3 niveaus (3 L) 
en met 5 niveaus (5 L) (hoofdstuk 5). In de 
tweede plaats hebben we onderzoek gedaan 
naar de EQ-5D-waarden van Indonesische 
T2DM-patiënten in de thuissituatie (hoofd-
stuk 6). 

Hoofdstuk 2 omvat het onderzoek 
met vertaling, revisie en validatie van de 
DDS-vragenlijst voor extramurale Indone-
sische T2DMpatiënten met verschillende 
complicaties (hoofdstuk 2). Het resultaat 
van dit onderzoek is een onderzoeksinstru-
ment voor DD bij T2DM-patiënten dat wij 
DDS17 Bahasa Indonesia genoemd heb-
ben. Verder, nog steeds gerelateerd aan het 
DD-onderzoek, hebben we een kwalitatieve 
studie gedaan om DD bij Indonesische 
T2DM-outpatients op een dieper niveau 
te begrijpen (hoofdstuk 3). Dit onderzoek 
gebruikt de 17 vragen van de DDS17 Ba-
hasa Indonesia. Deelnemers aan deze kwa-
litatieve studie zijn onderverdeeld in twee 
groepen, te weten focusgroepsdiscussies en 
diepte-interviews. Het resultaat van deze 
kwalitatieve studie beschrijft dat spiritua-
liteit, een positieve instelling en acceptatie 
te meest gebruikte mechanismen zijn om 
met de ziekte om te gaan. Daarbij beveelt 
dit onderzoek aan dat huisvrouwen met 
T2DM een groep betreft die speciale aan-
dacht nodig heeft. Vervolgens modelleren 
we DD (hoofdstuk 4) waarin de niveaus 
van DD van deelnemers die eerstelijnszorg 
ontvangen vergelijken met de deelnemers 
die behandeld worden in de tweedelijnszorg. 
Voor dit onderzoek hebben we vijf modellen 
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Diabetes mellitus type 2 (T2DM) is een 
wereldwijd fenomeen geworden dat bijzon-
dere aandacht vereist, niet alleen vanwege 
het toenemende aantal patiënten, maar ook 
vanwege de breder geworden leeftijdsgroep 
van T2DM-patiënten. In het verleden werd 
T2DM alleen vastgesteld bij ouderen, van-
daag de dag wordt T2DM ook vastgesteld 
in de jongere generatie. Volgens het rapport 
van het ministerie van Gezondheid van de 
Republiek Indonesië, neemt de prevalen-
tie van T2DM toe in bijna alle provincies 
van het land. Op het toenemende aantal 
T2DM-patiënten moet adequaat geantici-
peerd worden, en alle sectoren moeten daar-
bij betrokken worden. De Indonesische re-
gering is per 1 januari 2014 gestart met een 
universele gezondheidszorg, met als doel-
stelling dat in 2019 alle Indonesische ge-
meenschappen gedekt zijn door een zorg-
verzekering.

Zorgverzekeringen worden in Indonesië 
beheerd door de BPJS (Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial), een bestuursorgaan voor de 
sociale zekerheid. In relatie tot T2DM heeft 
de BPJS een programma dat bekend staat 
als Prolanis voor de beheersing van chroni-
sche ziektes. Dit programma heeft als doel 
de zorgkosten te optimaliseren, alsmede om 
de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van 
leven (“health related quality of life”, HR-
QoL) onder T2DM-patiënten te verbeteren. 
Inzicht in Indonesië in deze HRQoL is cru-
ciaal, bijvoorbeeld voor psychologische ge-
steldheid van T2DM-patiënten, alsmede ter 
verkrijging van indexwaarden die gebruikt 
kunnen worden in farmaco-economische 
onderzoeken.

In dit proefschrift hebben we twee 
soorten meetinstrumenten ter vaststelling 
van HRQoL gebruikt, de diabetic distress 
scale (DDS) en de vijfdimensionale Euro-
QoL (EQ-5D). We hebben de onderzoeken 
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inzake beschikbaarheid van medicatie. In-
donesische T2DM-patiënten in de thuis-
situatie hebben ook aandacht nodig voor 
psychologische aspecten, zoals kennis over 
T2DM en het veranderende systeem van 
eerstelijnszorg voor T2DM. Ons onder-
zoek beveelt bijzondere zorg aan voor lager 
opgeleide T2DM-outpatients en huisvrou-
wen met T2DM, zoals bijzondere program-
ma’s toegespitst op deze twee groepen. Ken-
nis van T2DM is niet alleen vereist voor 
T2DM-patiënten, maar ook voor familie-
leden, omdat zij degenen zijn die vaak het 
meest weten over de gezondheidstoestand 
van de T2DM-patiënten.

ontwikkeld. Alle modellen resulteerden in 
het resultaat dat deelnemers die in de eer-
stelijnszorg werden behandeld een hoger 
niveau van DD ervaren dan deelnemers uit 
de tweedelijnszorg. Dit vereist verder zoek, 
mogelijk alleen al omdat de data zijn verza-
meld in 2014. Destijds startte Indonesië pas 
net met het nieuwe zorgstelsel waarbij alle 
T2DM-patiënten moeten worden behan-
deld in de eerste lijn. 

In de studie naar het gebruik van EQ-5D 
vonden we dat de 5L-variant beter is dan de 
3L als het gaat om  de scores en het plafon-
deffect, herdistributie van 3L naar 5 L en 
specificiteit en sensitiviteit. Ook bevelen we 
naar aanleiding van deze studie aan om een 
professional te vragen, biojvoorbeeld, de pa-
tiënten te bezoeken, met name om ouderen 
en laaggeletterden te helpen de vragen te be-
grijpen (hoofdstuk 5). Daarnaast hebben we 
in dit deel van het proefschrift EQ-5D-refe-
rentiewaarden bepaald, die zeer nuttig zijn 
voor farmaco-economische analyses (koste-
neffectiviteitsanalyses en de ontwikkeling 
van gezondheidseconomische modellen). 
Verder was een belangrijke bevinding uit het 
EQ-5D-onderzoek dat diverse factoren in 
belangrijke mate de levenskwaliteit als ge-
meten met het EQ-5D-instrument kan be-
invloeden. De volgende socio-economische 
factoren hebben hierbij een negatieve in-
vloed: behandeld worden in de tweedelijns-
zorg, een lager opleidingsniveau hebben, op 
het moment geen behandeling voor T2DM 
ondergaan, en het zijn van huisvrouw. Op-
gemerkt moet worden dat deelnemers die 
door een verzorger werden vergezeld bij een 
bezoek aan een zorginstelling meldden dat 
hun EQ-5D-levenskwaliteitswaarden lager 
waren. Dit was logisch omdat deelnemers 
die een verzorger nodig hadden in slechtere 
klinische conditie waren dan zij die nog in 
staat waren om zelf te komen (hoofdstuk 6). 

Concluderend, benadrukt onze studie 
dat T2DM niet alleen aandacht behoeft 


	Samenvatting



