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1. Samenvatting 
Wetenschappelijk onderzoek toont consequent aan dat overgewicht en obesitas een negatieve impact 

hebben op de ervaren kwaliteit van leven van het kind, waarbij dit verband sterker is bij een grotere mate 

van overgewicht. Naast de effecten op de fysieke gezondheid, hangt obesitas samen met psychosociale 

problematiek zoals symptomen van depressie en angst, een laag zelfbeeld en sociale afwijzing (pesten en 

stigmatisering), wat vervolgens kan samenhangen met een verminderd functioneren op school. Deze 

nadelige lichamelijke en mentale gevolgen, dragen bij aan een verminderde ervaren kwaliteit van leven door 

kinderen met obesitas.  

Vanuit deze wetenschap hebben leefstijlinterventies voor kinderen met obesitas steeds vaker tot doel om 

naast het positief beïnvloeden van gewicht en leefstijl, ook welbevinden en kwaliteit van leven te  

verbeteren. Een focus op welbevinden en kwaliteit van leven, creëert kansen om de aanpak van obesitas 

vanuit een positieve invalshoek te benaderen: het is een ‘gewichts-neutrale’ uitkomstmaat die nader inzicht 

kan geven in hoe we kinderen kunnen helpen om met meer zelfvertrouwen in het leven te staan en om hier 

passende interventies voor te ontwikkelen.  

De laatste decennia heeft er dan ook een verschuiving plaatsgevonden in criteria die gebruikt worden om de 

effecten van leefstijlinterventies voor kinderen met obesitas te evalueren. Naast maten die samenhangen 

met lichaamsgewicht, wordt er in toenemende mate waarde gehecht aan maten zoals welbevinden en 

kwaliteit van leven. Uit onderzoek blijkt dat deze verschuiving in het gebruiken van gewichts-neutrale 

uitkomstmaten ter beoordeling van de leefstijlinterventie voor kinderen met obesitas, een verbetering 

oplevert van zowel fysiologische metingen, psychosociale uitkomsten en gezondheidsgedragingen1. 

 
In Nederland wordt kwaliteit van leven echter nog niet standaard als uitkomstmaat van leefstijlinterventies 

gehanteerd. Care for Obesity (C4O) heeft zich in de periode van 2013-2015 in samenwerking met Jongeren 

Op Gezond Gewicht, bezig gehouden met het optimaliseren van de zorg voor kinderen met obesitas. Als 

onderdeel van deze opdracht, heeft C4O op basis van literatuur en expertinterviews aanvullende 

uitkomstmaten voor leefstijlinterventies geïnventariseerd.  Een recente review naar aanbevolen 

uitkomstmaten in de zorg voor kinderobesitas, heeft hiervoor als theoretisch startpunt gefungeerd.  

Op basis van de in de Zorgstandaard Obesitas geformuleerde doelstelling van de zorg bij obesitas, namelijk 

een verbetering van de gezondheid, het risicoprofiel en kwaliteit van leven, is vervolgens gekozen om deze 

laatste uitkomstmaat in dit traject als uitgangspunt te nemen2. Dit is eveneens in lijn met de aanbevelingen 

van het project ‘Patientprofielen’ van het PON en de Nederlandse Diabetes Federatie, waar voor gekozen 

worden ook aanvullende diagnostiek uit te voeren.  

In de eerder genoemde review naar aanbevolen uitkomstmaten, worden internationaal beschikbare 

vragenlijsten  getoetst op criteria voor gebruik. Hieruit blijkt dat de ziektespecifieke kwaliteit van leven 

vragenlijst ‘IWQOL-Kids’ en de generieke ‘PedsQL 4.0’ vragenlijst voldoen aan de gestelde criteria. De 

ziektespecifieke IWQOL-Kids is gevoeliger in het detecteren van de effecten van leefstijlinterventies. De 

                                                           
1
 Noordam H, Halberstadt J, Seidell JC. Kwaliteit van leven als onderdeel van zorg voor kinderen (4-19) met obesitas (ingediend 

manuscript). 
2
 Zorgstandaard Obesitas. Partnerschap Overgewicht Nederland, 2010. 
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resultaten van het literatuuronderzoek zijn beschreven in een apart wetenschappelijk artikel (Noordam et al. 

2015).  

Vervolgens is in de vorm van een pilot uitgezocht, of het meten van kwaliteit van leven een meerwaarde 

biedt voor gebruik in de (zorg)praktijk. In samenwerking met aanbieders van leefstijlinterventies in 

Amsterdam, Den Bosch en Rotterdam, is geëvalueerd hoe kinderen, ouders en professionals het gebruik van 

eén of beide vragenlijsten in de zorgpraktijk ervaren. Uit de procesevaluatie van de pilot blijkt dat 

professionals enthousiast zijn over de meerwaarde van kwaliteit van leven als uitkomstmaat en ook 

geïnteresseerd zijn in de toepassing als onderdeel van diagnostiek en het opstellen van behandeldoelen. 

Een aantal  randvoorwaarden blijkt nodig om het meten van kwaliteit van leven breed toegankelijk te maken 

voor de zorgpraktijk, waaronder digitalisering van het proces van afname, scoring en terugkoppeling en 

training van de professionals in adequaat gebruik van de resultaten in de zorgpraktijk. Ook is het van belang 

dat er meetinstrumenten beschikbaar komen voor kinderen en ouders die de taal minder goed beheersen. 

De moeilijkheidsgraad van de in de pilot gebruikte vragenlijsten, lijkt voor deze groep te hoog. In navolging 

van deze resultaten, gaat Care for Obesity in de periode 2016-2018 samen met diverse partijen werken aan 

de genoemde aanbevelingen.  
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2. Begrippenkader 
 

Kwaliteit van Leven (KVL) 

KVL kan gedefinieerd worden als het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de 

subjectieve evaluatie daarvan3
.  

 

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (‘HRQOL’) 

HRQOL gaat over de invloed van ziekte of gezondheid op het fysieke, psychische en sociale welbevinden 

(RIVM, 2013).  

 

Welbevinden 

Welbevinden is een aan kwaliteit van leven gerelateerd concept. Bij welbevinden worden de positieve 

aspecten in het leven van een persoon, zoals positieve emoties en tevredenheid over het leven, gemeten4. 

 

Positieve gezondheid 

Een definitie van gezondheid, die functioneren, kwaliteit van leven, veerkracht en zelfregie centraal stelt5.  

 

Betrouwbaarheid  

De mate waarin een meting vrij is van meetfout6.   

Validiteit  

De mate waarin hetgene dat men beoogt te meten ook werkelijk wordt gemeten (Nivel, 2014).  

 

Generiek instrument 

Generieke PROMs kunnen gebruikt worden onafhankelijk van de aandoening van de patiënt (Nivel, 2014).  

 

Specifiek instrument   

Specifieke instrumenten zijn ontwikkeld om te gebruiken bij een specifieke patiëntengroep of voor een 

specifiek lichaamsdeel of -regio (Nivel, 2014) 

 

Belasting / hanteerbaarheid  

De tijd, energie en andere eisen die gesteld worden aan patiënten of zorgverleners een meetinstrument 

invullen of afnemen (Nivel, 2014).  

 

                                                           
3
 Wat is kwaliteit van leven en hoe wordt het gemeten? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas 

Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 9 december 2013. 
4
 Healthy People 2020. Foundation Health Measure Report. Health-Related Quality of Life and Well-Being. U.S. Department of 

Health and Human Services, 2010. 
5
 Huber, M.A.S., J.A. Knottnerus, L. Green, H. van der Horst, A.J. Jadad, D. Kromhout, B. Leonard, K. Lorig, M.I. Loureiro, J.W.M. 

van der Meer, P. Schnabel, R. Smith, C. van Weel and H. Smid. 2011. How should we define health? BMJ. 343(4163):235-237 
6
 Van Kessel P, Triemstra M, De Boer D. Patient Reported Outcome Measures. Leidraad voor de selectie en het gebruik van 

Patient Reported Outcome Measures voor het meten van kwaliteit van zorg. Utrecht: NIVEL, 2014. 
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Minimaal klinisch relevant verschil   

De kleinste verandering in de score op de PROM die belangrijk wordt gevonden door patiënten, behandelaars 

of relevante anderen (Nivel, 2014). 

 
Responsiviteit  
Het vermogen van een instrument om verandering door behandeling te detecteren (Nivel, 2014) 

 

Patient Reported Outcome (PRO)    

Uitkomstmaten van zorg die betrekking hebben op de gezondheid van de patiënt en die direct van de patiënt 

zelf komen (Nivel, 2014).   

 

Patient Reported Outcome Measure (PROM)   

Een meetinstrument dat uitkomstmaten van zorg meet die betrekking hebben op de  gezondheid van de 

patiënt en die direct van de patiënt zelf komen (Nivel, 2014). 

 

Centrale zorgverlener 

De centrale zorgverlener binnen de zorggroep is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, is aanspreekpunt 

voor andere zorgverleners, ziet er op toe dat afspraken aansluiten op de wensen van de patiënt, afspraken 

over de behandeling op elkaar zijn afgestemd en afspraken zoals vastgelegd in het individueel zorgplan, 

worden nageleefd (Zorgstandaard Obesitas, 2010). 

 

Gecombineerde leefstijlinterventie 

De eerste keus bij de behandeling van kinderen en volwassenen met obesitas is een behandeling bestaande 

uit verschillende interventies. Deze ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ bestaat uit het verminderen van de 

energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van 

psychologische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering (Zorgstandaard Obesitas, 2010). 

 

Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico  

Dit begrip is door PON specifiek voor deze zorgstandaard geïntroduceerd. Het gewichtsgerelateerd 

gezondheidsrisico geeft aan in welke mate het gezondheidsrisico verhoogd is. Deze maat wordt bepaald door 

BMI in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren voor een bepaalde aandoening dan wel van reeds 

gediagnosticeerde comorbide aandoeningen (Zorgstandaard Obesitas, 2010). 
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3. Inleiding  
Wetenschappelijk onderzoek toont consequent aan dat overgewicht en obesitas een negatieve impact 

hebben op de ervaren kwaliteit van leven van het kind, waarbij dit verband sterker is bij een grotere mate 

van overgewicht. Deze nadelige lichamelijke en mentale gevolgen, dragen bij aan een verminderde ervaren 

kwaliteit van leven door kinderen met obesitas2. De negatieve invloed van obesitas op kwaliteit van leven van 

kinderen, hangt tevens samen met allerlei ingrijpende sociaalmaatschappelijke gevolgen op de korte en lange 

termijn. Het is daarom van groot belang dat leefstijlinterventies niet alleen de fysieke gezondheid van 

kinderen met obesitas positief beïnvloeden, maar ook de kwaliteit van leven zodat deze kinderen zich beter 

kunnen ontwikkelen en hun maatschappelijke participatie nu en in de toekomst wordt bevorderd7.  

Kwaliteit van leven, welbevinden en ‘positieve gezondheid’ 

Een focus op kwaliteit van leven creëert kansen om de (preventieve) aanpak van obesitas vanuit een meer 

positieve invalshoek te benaderen: hoe kunnen we kinderen helpen om zich competenter te voelen en met 

meer zelfvertrouwen in het leven te staan8. Als kinderen een betere kwaliteit van leven ervaren, kan dit een 

stimulans vormen om ingezette leefstijlverandering voort te zetten met potentieel positieve gevolgen voor 

het bereiken en of handhaven van een gezonder gewicht nu en in de toekomst9. Een recent artikel stelt in dit 

kader een ‘well-being solution to the obesity problem’ voor: 

‘This solution uses an evidence based approach to improve overall health and reduce 

negative outcomes associated with body weight. The proposed solution has the potential to 

improve health by encouraging eating and exercising for optimal health rather than weight 

loss, by developing interventions to reduce weight stigma and discrim ination, and by 

helping higher body-weight people cope with the stress of stigma and discrimination’ 10. 

Bovengenoemde visies sluiten aan bij een nieuwe definitie van gezondheid, die functioneren, kwaliteit van 

leven, veerkracht en zelfregie centraal stelt6. Een perspectief dat terugkomt in de Landelijke nota 

gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij (2012), het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’ en 

het recente verschenen advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ van Zorginstituut 

Nederland aan VWS. In het projectplan van het VWS project ‘Preventie in het zorgstelsel’ (2015) staat 

beschreven dat het niet eenvoudig is de baten van kwaliteit van leven in geld uit te drukken, maar dat deze 

vanuit maatschappelijk perspectief wel zeer van belang zijn. 

Kwaliteit van leven als onderdeel van zorg voor kinderen met obesitas  

In Nederland wordt kwaliteit van leven echter nog niet standaard ingezet als onderdeel van de diagnostiek, 

het behandelplan en evaluatiemaat van leefstijlinterventies. Er is vanuit (zorg)professionals en beleidsmakers 

echter wel een sterke behoefte aan gerichte informatie over de meerwaarde en  toepassingsmogelijkheden 

voor de zorgpraktijk, zoals geconstateerd door het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)11. Ook is er 

                                                           
7
 Zorgstandaard Obesitas (2010). Partnerschap Overgewicht Nederland, Amsterdam. 

8
 Shelly Russell-Mayhew, Gail McVey, Angela Bardick, and Alana Ireland, “Mental Health, Wellness, and childhood 

Overweight/Obesity,” Journal of Obesity, vol. 2012, Article ID 281801, 9 pages, 2012. 
9
 Poeta LS, Duarte Mde F, Giuliano Ide C, Mota J. Interdisciplinary intervention in obese children and impact on health and quality 

of life. J Pediatr (Rio J). 2013;89(5):499-504 
10 Christine Logel, Danu Anthony Stinson and Paula M. Brochu (2015). Weight Loss Is Not the Answer: A Well-being Solution to 

the “Obesity Problem”. Social and Personality Psychology Compass 9/11 (2015): 678–695, 10.1111. 
11

 Positioneringsnota Care for Obesit. VU Amsterdam, 2013. 
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behoefte aan een overzicht van mogelijke andere geschikte uitkomstmaten, in aanvulling op BMI en kwaliteit 

van leven, die verdere effecten van een leefstijlinterventie in kaart kunnen brengen. 

 

Het Partnerschap Overgewicht Nederland en Jongeren op Gezond Gewicht, werken al geruime tijd samen aan 

de bestrijding van overgewicht en obesitas bij kinderen. Ter verbetering van de verbinding tussen preventie 

en zorg, heeft het ministerie van VWS het PON de opdracht gegeven om gemeenten te ondersteunen bij het 

lokaal realiseren van een passende, toegankelijke en een effectieve ketenaanpak voor kinderen (0-19 jaar) 

met overgewicht of obesitas en hun ouders. Het PON heeft dit traject onder de naam ‘Care for Obesity’ (C4O) 

in de periode van 2013-2015 in samenwerking met JOGG en diverse andere partijen uitgevoerd.  

 

Doel- en vraagstelling 

Vaststellen welke vragenlijsten het meest geschikt zijn om gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven als 

uitkomstmaat bij leefstijlinterventies voor kinderen (4-19 jaar) met obesitas te meten en het verkennen van 

andere toepassingsmogelijkheden van kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg. 

 

Van deze doelstelling worden de volgende subdoelen afgeleid: 

 

1. A. Op basis van literatuurstudie komen tot een selectie van gezondheids-gerelateerde kwaliteit 

van leven vragenlijsten die geschikt zijn als uitkomstmaat bij leefstijlinterventies voor kinderen (4-

19 jaar) met obesitas. 

 

B. In kaart brengen van mogelijke andere toepassingsmogelijkheden van gezondheids-

gerelateerde kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor kinderen met obesitas. 

 

2. Uitvoeren van pilot in de zorgpraktijk naar de ervaringen van professionals over het gebruik van 

de kwaliteit van leven vragenlijsten als onderdeel van de zorg.  

 

Leeswijzer: 

Dit rapport beschrijft in chronologische volgorde de gevolgde aanpak en de resultaten over de gehele 

projectperiode van 2013 tot 2015. Namelijk ten eerste een weergave van het uitgevoerde 

literatuuronderzoek, vervolgens de opzet en uitvoering van de pilot, de resultaten van de procesevaluatie en 

tot slot de conclusies en aanbevelingen. In het rapport wordt de term kwaliteit van leven veelvuldig gebruikt, 

deze wordt daarom regelmatig afgekort naar KVL. 
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4. Literatuuronderzoek 

 
4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 

1.a Welke meetinstrumenten zijn volgens de literatuur het meest geschikt om gezondheid 

gerelateerde kwaliteit van leven als uitkomstmaat bij leefstijlinterventies voor kinderen ( 4-

19 jaar) met obesitas te meten.  

1.b. Wat zegt de literatuur over mogelijke andere toepassingen van gezondheids-

gerelateerde kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor kinderen met obesitas? 

 

In paragraaf 3.2 wordt kort ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten voor het evalueren van 

leefstijlinterventies. In de paragrafen die hierop volgen wordt respectievelijk ingegaan op recent onderzoek 

naar de relatie tussen obesitas, mentale gezondheid en kwaliteit van leven en wat de relevantie is van 

kwaliteit van leven als uitkomstmaat van leefstijlinterventies. Vervolgens wordt beschreven hoe we op basis 

van literatuur tot een voorstel zijn gekomen voor geschikte kwaliteit van leven vragenlijsten als uitkomstmaat 

van leefstijlinterventies in de Nederlandse zorgpraktijk. Tot slot gaan we in op mogelijke andere toepassingen 

van kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg. 

4.2 Een raamwerk voor het evalueren van leefstijlinterventies  

Bij het evalueren van leefstijlinterventies is het ten eerste van belang vast te stellen wat het beoogde doel is 

en hoe succes gedefinieerd kan worden.  Het vaststellen en meten van de uitkomstmaten die relevant zijn 

voor de interventie en voldoende gevoelig zijn om de effecten van de interventie aan te tonen, vormen een 

belangrijke randvoorwaarde om een mogelijk oorzakelijk effect te kunnen vaststellen. Het is van belang dat 

betrokken stakeholders voorafgaand aan de start van de interventie overeenstemming bereiken over de 

resultaten die belangrijk worden gevonden én over het type bewijs dat adequaat wordt geacht om een 

conclusie te trekken over de effectiviteit van een interventie12.  

 

Bij het selecteren en hanteren van meetinstrumenten voor het evalueren van leefstijlinterventies, zijn de 

validiteit en betrouwbaarheid van deze instrumenten belang. Betrouwbaarheid betreft de mate waarin we 

ervan uit mogen gaan dat herhaling van het onderzoek tot dezelfde resultaten leidt  (herhaalbaarheid). 

Validiteit van instrumenten betekent dat deze meten wat ze beogen te meten (precisie/ nauwkeurigheid). 

 

Een recente studie heeft in kaart gebracht wat de aanbevolen uitkomstmaten en bijbehorende 

meetinstrumenten (waaronder vragenlijsten) zijn, om leefstijlinterventies voor kinderen met obesitas te 

evalueren13. De aanleiding van de auteurs van de review was een gebrek aan internationale consensus over 

geschikte uitkomstmaten van leefstijlinterventies, wat de mogelijkheid tot het vergelijken van de effectiviteit 

van behandelingen belemmert.  

                                                           
12

 Alting E.M. et al. (2003). Het evalueren van community interventies Resultaten en conclusies van een reviewstudie naar 
onderzoeksmethoden en meetinstrumenten. Een studie in opdracht van ZonMw. NIGZ,Woerden 
13

 Bryant M, Ashton L, Nixon J, et al. (2014). Framework of outcome measures recommended for use in the evaluation of 
childhood obesity treatment interventions: the CoOR framework. Pediatric Obesity.  
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De auteurs hebben vervolgens een lijst van selectiecriteria opgesteld, waaraan beschikbare vragenlijsten van 

de gedefinieerde uitkomstmaten op zijn getoetst.  Uiteindelijk voldeden 52 meetinstrumenten van 10 

verschillende uitkomstmaten aan de opgestelde criteria. Deze zijn opgenomen in het ‘Childhood obesity 

treatment evaluation Outcomes Review (CoOR) Framework. De resultaten van deze systematische review 

hebben geleid tot een raamwerk van uitkomstmaten, dat als handvat gebruikt kan worden om het beste 

meetinstrument te kiezen bij het evalueren van leefstijlinterventie voor kinderen met obesitas. In dit rapport 

wordt specifiek in gegaan op kwaliteit van leven als uitkomstmaat van leefstijlinterventies. 

 

3.1 Theoretisch kader voor relatie obesitas, mentale gezondheid en kwaliteit van leven 

In diverse studies wordt aandacht besteed aan de relatie tussen overgewicht en obesitas, mentale 

gezondheid en kwaliteit van leven. Russell-Mayhew et al. (2012) hebben een model voorgesteld waarin deze 

onderlinge relaties worden weergegeven, zie figuur 1. In dit deel van deze literatuurverkenning hanteren we 

dit model als een kapstok om verschillende factoren te beschrijven. 

 

 

Figuur 1. Model relatie tussen obesitas, mentale gezondheid en kwaliteit van leven bij kinderen 

MEDIËRENDE FACTOREN 

In de top van het model worden twee factoren genoemd, die inzicht geven in de wijze waarop overgewicht 

en obesitas impact hebben op de psychosociale gezondheid en het ervaren welzijn van het kind.  

 

Stigmatisering en pesten: Obesitas wordt beschouwd als eén van de meest stigmatiserende en minst sociaal 

geaccepteerde aandoeningen in de kindertijd. De negatieve effecten van deze gewichtsgerelateerde 

stigmatisering van kinderen, uit zich nog jaren later op verschillende levensgebieden. Uit onderzoek blijkt dat 

het ervaren van pestgedrag als gevolg van overgewicht, onder andere samen kan hangen met een verstoord 

eetpatroon, een negatief lichaamsbeeld, depressieve gevoelens, eenzaamheid, sociale isolatie en 

verminderde fysieke activiteit.  
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Tevens blijkt uit onderzoek dat stigmatisering als een van de belangrijkste factoren bijdraagt aan een slechte 

kwaliteit van leven14. De impact van stigma op het leven van een kind is zeer krachtig en kan potentieel veel 

schade toebrengen aan een gezonde ontwikkeling, zowel emotioneel, sociaal als cognitief.  

Zorgen over lichaamsgewicht en lichaamsvorm: Een aantal recente studies tonen aan dat kinderen die zich 

ernstig zorgen maken over hun lichaamsgewicht of uiterlijk, een lager zelfbeeld hebben en meer gevoelens 

van somberheid of isolatie ervaren dan kinderen die deze zorgen niet hebben, ongeacht de aanwezigheid van 

daadwerkelijk overgewicht. Deze gepreoccupeerdheid met overgewicht is wellicht een sterkere verklarende 

factor voor psychosociale problematiek dan daadwerkelijke fysieke aanwezigheid van overgewicht. 

PSYCHOSOCIALE FACTOREN 

Depressie en angst: De meeste studies vinden een relatie vinden tussen eetproblemen en depressie. De 

richting van deze relatie is echter niet eenduidig: is obesitas een voorspeller van depressie of werkt het effect 

andersom? Hetzelfde geldt voor de relatie tussen obesitas en angst. 

 

Eigenwaarde:  kinderen en adolescenten met obesitas een verhoogd risico hebben op een laag zelfbeeld, met 

name als het gaat om ervaren atletische competenties, sociale vaardigheden en tevredenheid over uiterlijk 

voorkomen15. Interventies zouden zich dan ook op het versterken van deze competenties dienen te richten, 

ook indien de interventie geen gewichtsverlies tot gevolg heeft is het verbeteren van gevoel van 

eigenwaarden een waardevolle uitkomst voor het kind.  

Ontevredenheid met het lichaam: dit staat voor het subjectieve beeld dat een individu heeft van haar zijn 

lichaam16. Onderzoek laat zien dat ontevredenheid over het lichaamsbeeld groter is bij vrouwen dan 

mannen.  

Verstoord eetgedrag:  Uit onderzoek blijkt dat obesitas bij kinderen geassocieerd is met cognitieve en 

gedragsmatige symptomen van eetstoornissen, zoals gewichtstoename en zorgen over het figuur en ‘binge 

eating’. Deze gedragingen zijn als risicofactoren geïdentificeerd voor de ontwikkeling van eetstoornissen14. 

Emotionele problemen: uit onderzoek blijkt eveneens dat kinderen met obesitas een bepaalde mate van 

psychosociale problematiek ervaren als gevolg van hun overgewicht. Dit lijkt vooral op te gaan voor jonge 

vrouwen, die een gebrek aan controle over het eetgedrag rapporteren17. 

WELZIJNSFACTOREN: KWALITEIT VAN LEVEN EN WEERBAARHEID 

Met betrekking tot de aanpak van obesitas is veel bekend over het belang van een gezonde levensstijl 

(voeding en lichamelijke activiteit), maar minder over het verbeteren van welbevinden en kwaliteit van leven.  

In het gehanteerde theoretisch model wordt naast kwaliteit van leven ook het belang van een focus op 

‘veerkracht’ (resilience). Onderzoekers en behandelaars worden zich steeds meer bewust van het feit dat 

kennis van symptomen en problemen niet voldoende is om kinderen met problemen adequaat te helpen. Het 

                                                           
14 Puhl, R. and Heuer (2009). The Stigma of Obesity: A Review and Update. Obesity research; 17 (5) 
15

 L.J. Griffiths, T.J. Parsons, A.J. Hill
 (
2011). Self-esteem and quality of life in obese children and adolescents: A systematic review. 

International Journal of Pediatric Obesity;5: 282-304. 
16

 L.Y. Gibson (2011). An overview of psychosocial symptoms in obese children. Global Perspectives on Childhood Obesity. 
Chapter 22, 233-244. Elsevier. 
17 R. Cornette (2008). “The emotional impact of obesity on children,” Worldviews on Evidence-Based Nursing, vol. 5, no. 3, pp. 

136–141. 
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pathologiemodel of ‘risk-based-model’ wordt toenemend als eenzijdig gezien. Er vindt een verschuiving 

plaats naar een ‘strenghts-based-model’ of veerkracht-model.  

Veerkracht kan gedefinieerd worden als het vermogen te overleven, te herstellen, te volharden of zelfs te 

groeien na confrontatie met schokkende gebeurtenissen18. Met name in de context van de westerse 

obesegene en tevens ‘vet-fobische’ cultuur, is het interessant om nader inzicht te verkrijgen in wat maakt dat 

sommige kinderen met obesitas juist onder deze omstandigheden goed functioneren en hoe het concept van 

veerkracht hier een rol in speelt.  

Concluderend kan gesteld worden dat een focus op welbevinden en kwaliteit van leven, kansen creëert om 

de (preventieve) aanpak van obesitas vanuit een meer positieve invalshoek te benaderen: hoe kunnen we 

kinderen helpen om zich competenter te voelen, met meer zelfvertrouwen in het leven te staan en 

weerbaarder te worden voor ongezonde verleidingen in de omgeving en de last die stigmatisering met zich 

mee brengt19.  

In het vervolg van deze literatuurverkenning wordt nader ingegaan op kwaliteit van leven en aanverwante 

begrippen en hoe deze in de zorg voor kinderen met obesitas gebruikt kunnen worden. 

4.3 Definitie en afbakening begrip kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven kan gedefinieerd worden als het functioneren van personen op fysiek, psychisch en 

sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan. Kwaliteit van leven is daarmee een subjectief begrip. 

Daarnaast kan kwaliteit van leven ook naar objectieve aspecten verwijzen, bijvoorbeeld naar de objectieve 

beperkingen die iemand heeft als gevolg van zijn ziekte. Subjectieve aspecten zeggen iets over het oordeel 

van een persoon over de objectieve aspecten van zijn gezondheid. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen over het 

aantal treden dat iemand kan traplopen in een bepaald tijdsbestek, maar ook over hoe hij of zij dit ervaart20
.  

 

Met gezondheid in verband staande ‘gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven’ (‘HRQOL’), gaat over de 

invloed van ziekte of gezondheid op het fysieke, psychische en sociale welbevinden2. Kwaliteit van leven 

wordt doorgaans gemeten aan de hand van vragenlijsten waarin deze verschillende domeinen worden 

onderscheiden. 

 

Een aan kwaliteit van leven gerelateerd concept is ‘welbevinden’. Bij welbevinden meten we de positieve 

aspecten in het leven van een persoon, zoals positieve emoties en tevredenheid over het leven21. Maten van 

HRQOL meten of mensen zich ziek of verdrietig voelen en of wanneer ze zich beperkt voelen in het uitvoeren 

van dagelijkse taken. Indicatoren van webevinden meten echter of mensen zich gezond voelen en tevreden 

zijn met hun leven.  

Veel traditionele HRQOL indicatoren slagen er niet voldoende in dit soort positieve ervaringen van het 

dagelijks leven te meten en de kwaliteit die mensen toekennen aan hun relaties, hun positieve emoties, 

                                                           
18

 Eva Kuiper en Fredrike Bannink, Veerkracht. Bevorderen van veerkracht in de jeugdhulpverlening. In Kind en Adolescentpraktijk 
nr 3 september 2012. 
19

 Kelly et al. (2010). Weight-Related Stigmatization: Effects on the Quality of Life of Obese Adolescents. Handbook of Disease 
Burdens and Quality of Life Measures, pp 3137-3158 
20

 Wat is kwaliteit van leven en hoe wordt het gemeten? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas 
Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 9 december 2013. 
21

 Healthy People 2020. Foundation Health Measure Report. Health-Related Quality of Life and Well-Being. U.S. Department of 
Health and Human Services, 2010. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-78665-0
http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-78665-0
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veerkracht en realisatie van hun potentieel te vangen22. Het eerder genoemde concept van veerkracht is dus 

een indicator van welbevinden. Beide concepten komen terug in de definitie ‘positieve gezondheid’, die 

functioneren, kwaliteit van leven, veerkracht en zelfregie centraal stelt.  

 

In dit literatuuronderzoek richten we ons hoofdzakelijk op het meten van het concept kwaliteit van leven als 

onderdeel van de zorg voor kinderen met obesitas. In de volgende paragrafen zal uitgebreid worden 

ingegaan op de relatie tussen kwaliteit van leven en obesitas, kwaliteit van leven als uitkomstmaat van 

leefstijlinterventies en andere toepassingsmogelijkheden van kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg 

voor kinderen met obesitas 

 

4.4 Kwaliteit van leven en obesitas 

Kinderen en adolescenten met obesitas 

hebben een verhoogde kans op fysieke en 

psychosociale gezondheidsproblemen. 

Naast de effecten op fysieke gezondheid, 

hangt obesitas samen met psychosociale 

problematiek zoals symptomen van 

depressie en angst, een laag zelfbeeld en 

sociale afwijzing (pesten en 

stigmatisering), wat soms ook 

samenhangt met een verminderd 

functioneren op school. Deze fysieke en 

psychosociale problemen,  hebben op hun 

beurt een negatieve impact op de 

kwaliteit van leven en leiden tot een 

complexere zorgvraag. Het begrijpen en 

meten van kwaliteit van leven, is essentieel 

voor het ontwikkelen van goede zorg en 

gezondheidszorgbeleid.  

Het onderzoek naar de effecten van obesitas op kwaliteit van leven, is de laatste jaren sterk in opkomst. 

Recente reviews wijzen op de sterke impact van obesitas op de verschillende kwaliteit van leven-dimensies 

bij kinderen, met name als het gaat om de domeinen fysiek functioneren (lichamelijke fitheid) en sociaal 

functioneren (tevredenheid over sociale relaties), zoals gemeten met vragenlijsten2. De negatieve invloed van 

obesitas op kwaliteit van leven van kinderen, hangt samen met allerlei sociaalmaatschappelijke gevolgen op 

de korte en lange termijn, zoals minder goede kansen op de arbeidsmarkt en nadelige gevolgen voor 

inkomen en sociaal economische status, maar ook met een hoger zorggebruik door zowel fysieke, 

psychologische en sociale problemen2.  

Het is dan ook van belang dat leefstijlinterventies voor kinderen  obesitas niet alleen de fysieke gezondheid 

van de deelnemers beïnvloeden, maar ook hun psychosociale gezondheid en ervaren kwaliteit van leven 

verbeteren, zodat deze kinderen zich beter kunnen ontwikkelen en hun maatschappelijke participatie nu en 

in de toekomst wordt bevorderd (Zorgstandaard Obesitas). 

Figuur 2. Gevolgen van obesitas bij kinderen en adolescenten 
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4.5 Kwaliteit van leven als behandeldoel 

Veel behandelprogramma’s voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas richten zich vooral op 

gewichtsverlies als uitkomstmaat en minder op een optimale kwaliteit van leven en maatschappelijke 

participatie. Goede obesitaszorg kan echter effecten bewerkstelligen die verder reiken dan verbetering van 

het gewicht; namelijk psychosociale en cognitieve veranderingen zoals een positiever zelfbeeld, betere 

gerapporteerde kwaliteit van leven, grotere sociale participatie en een verbetering van schoolprestaties.  

 

Uit onderzoek blijkt dat leefstijlinterventies een positieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven 

van kinderen met obesitas. In een recente review13 wordt het belang van de gevonden effecten van 

leefstijlinterventies op kwaliteit van leven benadrukt, ook als van gewichtsverlies op korte termijn geen 

sprake is. Het in Nederland uitgevoerde HELIOS-onderzoek naar ernstig obesitas bij kinderen en 

adolescenten, laat eveneens zien dat kwaliteit van leven na een intensieve leefstijlinterventie sterk verbetert 

en dat deze verbetering grotendeels behouden blijft bij follow-up, ook als er sprake was van gedeeltelijke 

terugval van het gewicht22.  

 

Een focus op kwaliteit van leven creëert daarmee kansen om de aanpak van obesitas vanuit een meer 

positieve invalshoek te benaderen: het is een ‘gewichts-neutrale’ uitkomstmaat die nader inzicht kan geven 

in hoe we kinderen kunnen helpen om met meer zelfvertrouwen in het leven te staan en om hier passende 

interventies voor te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat een verschuiving naar het gebruik van gewichts-

neutrale uitkomstmaten,  een verbetering oplevert van zowel fysiologische metingen, psychosociale 

uitkomsten en gezondheidsgedragingen (Russell-Mayhew, 2012) .  

 

4.6 Kwaliteit van leven als uitkomstmaat van zorg (‘Patient Reported Outcome ’) 

De laatste decennia heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de criteria die gebruikt worden om de 

effecten van leefstijlinterventies voor kinderen met obesitas te evalueren. Naast maten die samenhangen 

met lichaamsgewicht, wordt er in toenemende mate waarde gehecht aan uitkomstmaten die aangeven hoe 

het kind en of de ouders/verzorgers de kwaliteit van leven beoordelen5.  

 

Bij het meten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, kan gebruik gemaakt worden van ‘generieke’ 

en ‘ziektespecifieke’ meetinstrumenten. Generieke meetinstrumenten zijn geschikt om verschillende 

groepen kinderen met elkaar te vergelijken en zo de impact van gezondheid en ziekte te meten of 

bijvoorbeeld het effect van preventieve interventies na te gaan. Varni et al onderzochten bijvoorbeeld het 

effect van 10 verschillende ziekten op de generieke gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en kwamen 

tot de conclusie dat kinderen met obesitas een lagere kwaliteit van leven rapporteren dan kinderen met 

hartafwijkingen, maag, lever- en darmafwijkingen en diabetes23. 

  

Ziektespecifieke meetinstrumenten kunnen beter onderscheid aanbrengen binnen een groep met dezelfde 

aandoening. Gewichtsgerelateerde meetinstrumenten richten zich dan ook op domeinen die specifiek 

relevant zijn voor het dagelijks leven van kinderen met overgewicht en obesitas, zoals lichamelijk ongemak, 

                                                           
22

 Hoedjes, M.; Makkes, S.; Halberstadt, J.; Noordam, H.; Renders, C.M., Bosmans, J.E.; van der Baan-Slootweg, O.H.; Seidell, J.C. 

(2015). Health-related quality of life in severely obese children after intensive lifestyle treatment (submitted). 
23

 Varni JW, Limbers CA, Burwinkle TM. Impaired health-related quality of life in children and adolescents with chronic 

conditions: a comparative analysis of 10 disease clusters and 33 disease categories/severities utilizing the PedsQL 4.0 Generic 
Core Scales. Health and quality of life outcomes. 2007;5:43. 
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lichaamsbeeld en sociale relaties. Uit generieke lijsten blijken vooral de beperkingen van obesitas op het 

fysieke domein, terwijl gewichtsgerelateerde lijsten beter in staat zijn de psychosociale en emotionele 

beperkingen van kinderen als gevolg van hun overgewicht te meten24. Om in het kader van diagnostiek, 

behandeling of onderzoek een compleet beeld van de ervaren kwaliteit van leven te krijgen, zou zowel een 

gewichtsspecifiek als generieke instrument ingezet kunnen worden.  

Verder blijkt uit onderzoek dat gewichtsgerelateerde instrumenten gevoeliger zijn in het detecteren van de 

effecten van leefstijlinterventies dan generieke instrumenten. Deze gevoeligheid voor verandering, maakt 

ziektespecifieke kwaliteit van leven vragenlijsten geschikt als voorbeeld van een ‘Patient Reported Outcome’ 

(PRO) in onderzoek naar de behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen. PRO’s zijn uitkomsten van 

zorg die betrekking hebben op de gezondheid van de patiënt en die de patiënt zelf rapporteert (Nivel, 2014). 

Wanneer een instrument wordt gebruikt om een PRO mee te meten, wordt het een Patient Reported 

Outcome Measure (PROM) genoemd.   

In paragraaf 4.8 en 4.9 wordt op basis van de literatuur een selectie voorgesteld van voor de Nederlandse 

zorgpraktijk geschikte vragenlijsten. In paragraaf 4.7 wordt eerst nog stil gestaan wanneer er gekozen kan 

worden voor een zelfrapportage of een ouderversie. 

4.7 Zelfrapportage versus ouderrapportage 

Kwaliteit van leven is een subjectief begrip en het heeft dan ook de voorkeur dat, indien haalbaar, 

respondenten zelf hun ervaringen rapporteren. Kinderen vanaf de vroege leeftijd van 4-6 jaar, zijn al in staat 

concrete onderdelen van hun gezondheidsstatus te begrijpen, zoals pijn of het gebruik van medicijnen; de 

meer subjectieve en abstracte domeinen daarentegen zijn meer geschikt voor oudere kinderen. Indien 

zelfrapportage niet haalbaar is, bijvoorbeeld in het geval van jonge kinderen die nog niet kunnen lezen, kan 

gebruik worden gemaakt van een vragenlijst die in de vorm van een gestructureerd interview wordt 

afgenomen of van ouderrapportage25.  

 

Uit onderzoek blijkt dat ouders de kwaliteit van leven van hun kind systematisch anders (lager) inschatten 

dan het kind zelf26. Dit is volgens de onderzoekers geen validiteitkwestie, maar deze inconsistentie komt 

voort uit een wezenlijk verschil in perspectief op kwaliteit van leven (ouders rapporteren sterker op 

observeerbare fysieke aspecten bij het kind, kinderen sterker op niet-observeerbare psychosociale aspecten). 

Zelfrapportage-uitkomsten worden doorgaans beschouwd als primaire uitkomstmaten en de ouderversies 

leveren relevante aanvullende informatie. 

 

4.8 Selectie geschikte kwaliteit van leven vragenlijst voor gebruik in zorgpraktijk 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe we zijn gekomen tot een selectie van geschikte kwaliteit van leven 

vragenlijsten voor de Nederlandse zorgpraktijk. 

 

                                                           
24

 Kolotkin RL, Zeller M, Modi AC, Samsa GP, Quinlan NP, Yanovski JA, et al. Assessing weight-related quality of life in adolescents. 
Obesity. 2006;14(3):448-57. 
25

 Matza LS, Swensen AR, Flood EM, et al. Assessment of health-related quality of life in children: a review of conceptual, 

methodological, and regulatory issues. Value Health. 2004;7(1):79-92. 
26

 Buttitta M, Iliescu C, Rousseau A, Guerrien A. Quality of life in overweight and obese children and adolescents: a literature 
review. Qual Life Res. 2014;23(4):1117-39. 
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4.8.1 Procedure 

De selectiecriteria voor opname van vragenlijsten in het COoR evaluatieraamwerk voor kwaliteit van leven als 

uitkomstmaat, heeft 10 gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven opgeleverd, waarvan 7 generieke en 3 

ziektespecifieke vragenlijsten. Zie bijlage 1 voor een overzicht van kenmerken van de geschikt bevonden 

vragenlijsten en welke in het Nederlands beschikbaar zijn. Vervolgens hebben we een nadere selectie 

gemaakt, op basis van toetsing op bruikbaarheid voor de Nederlandse zorgpraktijk (Nivel, 2014). Hierbij is 

gekeken naar een tweetal aspecten, namelijk responsiviteit en hanteerbaarheid: 

 

 Responsiviteit is het vermogen van een instrument om veranderingen in het te meten construct te 

detecteren. Om verschilscores goed te kunnen interpreteren is, een minimaal klinisch relevant verschil 

nodig. Dit is de kleinste verandering die in de score op de ‘PROM’, die belangrijk wordt gevonden door 

patiënten, behandelaars of relevante anderen. Deze informatie kan worden gebruikt om te beoordelen 

of behandelingen nuttig zijn, of moet worden gewijzigd of stopgezet als gevolg van de impact ervan op 

kwaliteit van leven (Nivel, 2014).   

 

 Bij het criterium ‘hanteerbaarheid’ gaat het erom dat kinderen, ouders en zorgverleners niet te veel 

worden belast door de afname van het instrument. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen 

hanteerbaarheid voor de patiënt (leesbaarheid, bijvoorbeeld verschillende leeftijdsversies, aard en 

belasting van vragen, invultijd) en voor de professional (bijvoorbeeld benodigde expertise om scores te 

berekenen en interpreteren). De afweging dient gemaakt te worden of de belasting dient in verhouding 

te staan tot het nut van het instrument (Nivel, 2014). 

 

4.8.2 Beoordeling en selectie van vragenlijsten 

Op basis van beschikbare literatuur over de responsiviteit en hanteerbaarheid van in het Nederlands 

beschikbare kwaliteit van leven vragenlijsten, lijken de IWQOL-Kids en PedsQL 4.0 als respectievelijk 

ziektespecifieke en generieke instrumenten het meest geschikt voor gebruik in de zorgpraktijk. De 

ziektespecifieke IWQOL-Kids is daarbij gevoeliger in het detecteren van de effecten van leefstijlinterventies. 

In de pilot (zie hoofdstuk 4,5 en 6) zal de hanteerbaarheid van beide instrumenten in de zorgpraktijk 

daadwerkelijk geëvalueerd gaan worden.  

 

Om in het kader van diagnostiek, behandeling of onderzoek een compleet beeld van de ervaren kwaliteit van 

leven te krijgen, wordt geadviseerd zowel generieke als gewichtsspecifieke als meetinstrumenten in te 

zetten. Uit onderzoek blijkt dat gewichtsgerelateerde instrumenten nauwkeuriger zijn in het bepalen van de 

effecten van leefstijlinterventies. Deze sensitiviteit en specificiteit maakt deze categorie vragenlijsten tot 

geschikt als PROM in het onderzoek naar de behandeling naar kinderobesitas27. 

 

Voor gebruik van de verschillende versies van zowel de IWQOL-Kids als de PedsQL 4.0 vragenlijst is 

toestemming van de makers vereist en er zijn kosten aan verbonden. Hiermee dient rekening gehouden te 

worden bij het inzetten van deze instrumenten voor onderzoek, diagnostiek of behandeling. Het PON is op 

dit moment in gesprek met de makers van de lijsten over een gebruikersovereenkomst voor de Nederlandse 

zorgpraktijk. In de volgende paragrafen staat een toelichting op beide vragenlijsten. 

                                                           
27

 Avani C. Modi and Meg H. Zeller (2011). The IWQOL-Kids©: Establishing minimal clinically important difference scores and test-
retest reliability. Int J Pediatr Obes. Jun 2011; 6(2-2): e94–e96.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Modi%20AC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeller%20MH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=20883106
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4.8.3 IWQOL-Kids vragenlijst  

De ‘Impact of Weight on Quality of Life-Kids’ (IWQOL-Kids) is een van origine Amerikaans meetinstrument, 

dat is ontwikkeld om met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven te meten bij jongeren van 11-

19 jaar28. De vragenlijst is in een grootschalig pilotonderzoek getest en heeft goede psychometrische 

eigenschappen. Het invullen van de IWQOL-Kids kost gemiddeld ongeveer acht minuten. De IWQOL-Kids 

zelfrapportage en ouderversie bevat 27 items op vier schalen:  

 

1) de schaal ‘lichamelijk ongemak’ meet het fysieke ongemak door het overgewicht en de daarmee 

samenhangende lichamelijke beperkingen (6 items, bv. ‘Vanwege mijn gewicht vermijd ik traplopen zo veel 

mogelijk’),  

2) ‘mijn lichaam’ meet de preoccupaties met gewicht, uiterlijk en gevoelens die iemand over zichzelf en het 

eigen lichaam heeft (9 items, bv. ‘Vanwege mijn gewicht vermijd ik naar mezelf te kijken in spiegels of op 

foto’s’),  

3) ‘mijn omgeving’ meet de beleving van de bejegening door anderen en hoe moeilijk of gemakkelijk het is 

om vrienden te maken (6 items, bv. ‘Vanwege mijn gewicht staren mensen naar mij’),  

4) ‘ons gezin’ bevat zes uitspraken over bejegening binnen het gezin met betrekking tot het overgewicht (6 

items, bv. ‘Vanwege mijn gewicht maken gezinsleden grapjes over mij’).  

 

Er wordt gevraagd naar de beleving  gedurende de afgelopen 7 dagen en er zijn vijf antwoordcategorieën 

mogelijk, variërend van “altijd” (1) tot “nooit” (5), waarbij hogere scores een betere kwaliteit van leven 

aanduiden. De vier schaalscores van de vragenlijst worden vastgesteld door de scores van de uitspraken op te 

tellen en te transformeren tot een schaal met 0 als de slechtst denkbare en 100 als de best denkbare score. 

Ook wordt er een totaalscore berekend. De IWQOL-Kids is gevalideerd voor kinderen van 11-18 jaar 

(Wouters, 2010).   

 

4.8.4 PedsQl 4.0 vragenlijst 

In aanvulling op de IWQOL-Kids- vragenlijst, is de eveneens in het Nederlands vertaalde generieke vragenlijst 

PedsQL 4.0 geschikt als extra uitkomstmaat. Deze vragenlijst wordt zowel in de behandel- als 

onderzoekspraktijk veelvuldig gebruikt, is ontwikkeld voor verschillende leeftijdscategorieën die zijn 

aangevuld met ouderversies en heeft sterke psychometrische eigenschappen (Noordam, 2015). Van deze 

vragenlijst zijn zowel kind- als ouderversies voor verschillende leeftijdscategorieën beschikbaar. De PedsQL 

4.0 bevat 23 items en bestaat uit vier schalen:  

 

1) Fysiek functioneren (8 items, bv. “Het is voor mij moeilijk om te rennen”),  

2) Emotioneel functioneren (5 items, bv. “ik voel me verdrietig”),  

3) sociaal functioneren (5 items, bv. “Ik heb moeite om met andere kinderen op te schieten”)  

4) functioneren op school (5 items, bv. “Het is moeilijk om op te letten tijdens de les”).  

 

                                                           
28

 Wouters EJM, Geenen R, Kolotkin RL, Vingerhoets AJJM. Met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven 
bij adolescenten. Psychometrische kwaliteit van de Nederlandse vertaling van de IWQOL-Kids. Tijdschrift voor 
kindergeneeskunde. 2010;3:119-25. 
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De vragenlijst onderzoekt hoeveel problemen het kind de afgelopen maand op elk item heeft ondervonden, 

gemeten met een 5-punts Likert schaal, variërend van “nooit” (0) tot “bijna altijd een probleem” (4), waarbij 

hogere scores een betere kwaliteit van leven aanduiden (Wouters, 2010).  

 

De PedsQL 4.0 is een veelgebruikte vragenlijst in obesitasonderzoek bij kinderen en wordt vaak in combinatie 

met de IWQOL-Kids ingezet. Het is een betrouwbaar en valide meetinstrument, kan tegen betaling worden 

ingezet en er zijn gegevens over minimale klinisch relevante verschillen voorhanden29. 

4.8.5 Interpretatie en gebruik van resultaten PedsQl 4.0 en IWQOL-Kids als ‘PROM’ 

Het interpreteren van resultaten van vragenlijsten vereist aanvullende informatie en expertise. In deze 

paragraaf wordt ingegaan op, hoe je de scores van kinderen op deze vragenlijsten kan vergelijken met het 

berekende gemiddelde van andere  kinderen (normgroepen) en hoe je kan vaststellen of er sprake is van een 

verbetering in kwaliteit van leven tussen meting 0 en meting 1 (minimaal klinisch relevante score). 

Vergelijking score met normgroep: 

Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van leven scores bij aanvang van de interventie, dient de 

score van het kind te worden vergeleken met die van de normgroep. Van de PedsQL 4.0 vragenlijst zijn voor 

drie verschillende leeftijdsgroepen Nederlandse normgegevens verzameld30. Kinderen die meer dan 1,0 

standaarddeviatie scoren onder het gemiddelde van de gezonde populatie, zijn ‘at risk’ voor een 

verminderde kwaliteit van leven. In bijlage 2 staat de tabel van normgegevens voor de Nederlandse 

populatie.  

Er zijn echter nog geen normgegevens verzameld en berekend voor de ziektespecifieke IWQOL-Kids 

vragenlijst. Dit betreft dan ook een onderzoeksaanbeveling van deze literatuurstudie.  

Minimaal klinisch relevant verschilscore: 

Hoe kan je bepalen of er sprake is van een relevant klinisch verschil in kwaliteit van leven tussen meting 1 en 

meting 2? Zoals in paragraaf 3.9.1 beschreven staat, heb je zogenaamde verschilscores nodig om te kunnen 

bepalen of er sprake is van een ‘minimaal klinisch relevante verbetering’ van kwaliteit van leven. Deze 

verschil-scores kunnen ook worden gebruikt om veranderingen in het dagelijks functioneren te signaleren die 

aandacht verdienen. Zo kan bijvoorbeeld een 10-punts negatieve verandering op het KVL-domein sociaal 

functioneren, aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan over het aanwezige overgewicht en mogelijke 

zorgbehoefte. De voor de PedsQl 4.0 berekende verschilscores staan eveneens vermeld in bijlage 2. 

 

Er zijn nog geen minimale verschilscores van de IWQOL-Kids verzameld en berekend, die geschikt zijn voor 

gebruik binnen de Nederlandse populatie. Dit leidt dan ook tot een onderzoeksaanbeveling van de 

literatuurstudie. Tot die tijd wordt voor de interpretatie van verschilscores een meer pragmatisch aanpak 

voorgesteld, namelijk om vragen die door kinderen op de IWOQL-Kids met een 4 en 5 zijn beantwoord 

(‘altijd’ en ‘regelmatig’)  standaard te bespreken in het kader van diagnostiek. Vervolgens kan een mogelijke 

verbetering op deze vragen gedurende het verloop van de leefstijlinterventie geëvalueerd worden.  

                                                           
29

 Varni JW, Burwinkle TM, Seid M, Skarr D. The PedsQL 4.0 as a pediatric population health measure: feasibility, reliability, and 
validity. Ambul Pediatr. 2003;3(6):329-41. 
30 

EngelenV. van, et al. (2009). Health related quality of life of Dutch children: psychometric properties of the PedsQL in the 
Netherlands. BMC Pediatr.2009 Nov 3;9:68 
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4.9 Andere toepassingsmogelijkheden van kwaliteit van leven in de zorg voor kinderen met obesitas 

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven is een maat met verschillende toepassingsmogelijkheden in 

verschillende fasen van zorg: 

 

1. Als diagnostisch instrument biedt het in kaart brengen 

van kwaliteit van leven nader inzicht in de hoe kinderen 

met obesitas hun gezondheid ervaren.  De uitkomsten 

van de metingen kunnen een concrete aanleiding 

vormen om met het kind en de ouder(s) in gesprek te 

gaan over nadelige gevolgen die het kind ervaart als 

gevolg van het gewicht en gezamenlijk op zoek te gaan 

naar een oplossingsstrategie. Het Partnerschap 

Overgewicht Nederland (PON) en de Nederlandse 

Diabetes Federatie (NDF), doen in het kader van het 

gezamenlijk project ‘patientprofielen’, de aanbeveling 

om obesitaszorg te baseren op de uitkomsten van het 

gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico, kwaliteit van 

leven en het zelfmanagementvermogen van de patiënt 

(figuur 3). Dit zijn de factoren die met name de zorg 

bepalen naast de voorkeur van de patiënt van de 

invulling van de ondersteuning31.  

 

Aanvullend op deze factoren, kunnen ook andere voor 

het kind en de ouder relevante zaken uitgevraagd 

worden, zoals motivatie, leefstijl en ondersteuning 

vanuit de omgeving. De factoren zijn gebaseerd op best 

practice en evidence based kennis, zoals de 

Zorgstandaarden Diabetes en Obesitas, richtlijnen NIV, 

NVK, NHG, CBO en (inter)nationale literatuur en staan beschreven in het eindrapport26
. 

 

2. Als gespreksmodel bij het gezamenlijk opstellen van behandeldoelen: Inzicht in kwaliteit van leven biedt 

aanknopingspunten voor het op maat inrichten van de interventie en het volgen van het verloop ervan. 

De behandelaar kan samen met kind en de ouder, gericht inzetten op verlaagde (sub)domeinen van de 

gemeten kwaliteit van leven en met regelmaat monitoren of gestelde behandeldoelen behaald worden. 

Deze  toepassing van het meenemen van gegevens over KVL als onderdeel van het gesprek, wordt in 

toenemende mate in de Nederlandse zorgpraktijk voor kinderen gebruikt: bijvoorbeeld binnen het 

programma Kwaliteit van Leven in Kaart (KLIK) van het Emma Kinderziekenhuis en als onderdeel van de 

behandeling van adolescenten met diabetes type I bij het VUmc Amsterdam. De afdeling Medische 

Psychologie heeft een aparte methodiek ontwikkeld voor professionals, om op basis van de uitkomsten 

op de kwaliteit van leven vragenlijsten het gesprek aan te gaan over gesignaleerde aandachtspunten32.  

                                                           
31

 Personalized Care voor mensen met obesitas, Nederlandse Diabetes Federatie Amersfoort, juli 2015 
32

 Handleiding voor het implementeren van het meten en bespreken van kwaliteit van leven als onderdeel van de jaarcontrole 
voor adolescenten (> 10 jaar) met type 1 diabetes. Dr. M. de Wit, Prof. dr. FJ Snoek, VU medisch centrum Amsterdam, 2012. 

Figuur 3. Profieltoewijzing obesitas 
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3. Ten derde zijn gegevens over kwaliteit van leven bruikbaar om de effectiviteit van een behandeling te 

bepalen, zowel voor individuele patiënten (eerder genoemde PROM’s) als op groepsniveau, wat nuttige 

informatie oplevert voor kinderen, ouders, behandelaars, beleidsmakers, zorgverzekeraars en 

onderzoekers. Deze toepassing is in de vorige paragrafen uitgebreid besproken. 

 

4.10 Conclusies en aanbevelingen 

Kwaliteit van leven gaat over de invloed van ziekte of gezondheid op het fysieke, psychische en sociale 

welbevinden en wordt gemeten aan de hand van vragenlijsten waarin deze verschillende domeinen worden 

onderscheiden. Een aan kwaliteit van leven gerelateerd concept is welbevinden. Bij welbevinden meten we 

de positieve aspecten in het leven van een persoon, zoals positieve emoties en tevredenheid over het 

leven31. Beide aspecten komen samen in het begrip ‘positieve gezondheid’, waarin functioneren, kwaliteit 

van leven, veerkracht en zelfregie centraal staat. In dit literatuuronderzoek hebben we ons gericht op het 

meten van kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor kinderen met obesitas.  

 

Een focus op kwaliteit van leven creëert kansen om de aanpak van obesitas vanuit een meer positieve 

invalshoek te benaderen: het is een ‘gewichts-neutrale’ uitkomstmaat die nader inzicht kan geven in hoe we 

kinderen kunnen helpen om met meer zelfvertrouwen in het leven te staan en om hier passende interventies 

voor te ontwikkelen. Kwaliteit van leven is niet alleen bruikbaar als uitkomstmaat, maar ook voor het 

verfijnen van de diagnostiek van kinderen met obesitas en als hulpmiddel bij het op maat inrichten van 

leefstijlinterventies. Het meten van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven verschaft behandelaars 

belangrijke inzichten in de invloed van obesitas op het dagelijks leven van kinderen en biedt belangrijke 

aanknopingspunten voor het op maat inrichten van de leefstijlinterventie.  

 

De IWQOL-Kids en de ouderversie van de IWQOL-Kids lijken op dit moment de meest geschikte vragenlijsten 

om mogelijke verandering in kwaliteit van leven na een leefstijl-interventie voor kinderen en adolescenten 

met (een hoog risico op) obesitas te meten. Naast deze gewichts-gerelateerde vragenlijst, is de generieke 

vragenlijst PedsQL 4.0 geschikt als extra uitkomstmaat.  

 

De resultaten van deze literatuurverkenning zijn opgeschreven in een artikelvorm, welke als manuscript is 

ingediend bij een Nederlandstalig wetenschappelijk peer reviewed tijdschrift. Bij de selectie van een kwaliteit 

van leven vragenlijst als uitkomstmaat (‘PROM’) in de zorg voor kinderen met obesitas, is het van belang dit 

in samenspraak gebeurt met betrokken beroeps- en patiëntenorganisaties. Het Partnerschap Overgewicht 

Nederland is dan ook actief geïnformeerd en geconsulteerd over de bevindingen en conclusies van het 

literatuuronderzoek. 

 

Aanbevelingen: 

Het verdient de aanbeveling om de praktische toepassing van de van zowel de IWQOL-Kids vragenlijst als de 

PedsQL 4.0, in de Nederlandse zorgpraktijk voor kinderen met obesitas nader te onderzoeken. In de periode 

2014 en 2015 heeft Care for Obesity dan ook in samenwerking met aanbieders van leefstijlinterventies in 

verschillende gemeenten een pilot uitgevoerd. Hierbij is gekeken in hoeverre  gebruikers (professionals, 

kinderen en ouders) het meten van kwaliteit van leven door middel van de geselecteerde vragenlijsten, als 

een nuttige toevoeging aan de bestaande zorgpraktijk ervaren.  

 



Pagina 22 van 55 

 

In de volgende hoofdstukken worden respectievelijk de opzet, uitvoering en resultaten van de pilot 

besproken. In het kader van het optimaliseren van het gebruik van de IWQOL-Kids vragenlijst als 

uitkomstmaat (PROM), is het van belang dat nader onderzoek wordt gedaan naar  interpretatie van de 

IWQOL-Kids voor de Nederlandse populatie, door middel van het ontwikkelen van normgegevens en het 

berekenen van een minimaal klinisch relevante verschilscore. Voor de PedsQl 4.0 vragenlijst geldt dat deze al 

voor de Nederlandse populatie beschikbaar zijn.  
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5 Beschrijving opzet pilot  
 

5.1 Inleiding 

Een belangrijke aanbeveling van het literatuuronderzoek is om in de zorgpraktijk ervaring op te doen met het 

gebruik van kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de pilot in 

de periode 2014 en 2015 is uitgevoerd en wat de uitgangspunten voor de evaluatie zijn. In het volgende 

hoofdstuk wordt wat de resultaten van pilot zijn en welke inzichten dat heeft opgeleverd.  

 

5.2 Voorbereiding pilot 

Ter voorbereiding op de uitvoering van de pilot, zijn de volgende stappen gezet:  

 

1. Schrijven onderzoeksplan en toetsing medisch ethische toetsingscommissie VUmc 

Omdat de onderzoeksvraag het afnemen van vragenlijsten bij kinderen inhoudt, dienen de uitgangspunten 

van het onderzoek inclusief een nauwkeurig beschreven onderzoeksprotocol, ter toetsing voorgelegd te 

worden aan de medisch ethische toetsingscommissie (METC) van het VUmc. De METC heeft in februari 2014 

toestemming gegeven voor het uitvoeren van het onderzoek naar afname van de kwaliteit van leven 

vragenlijsten bij leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas. 

 

2. Werving van deelnemers pilot: leefstijlinterventies in JOGG gemeenten 

Via beleidsmakers en projectleiders uit JOGG gemeenten, zijn aanbieders van gecombineerde 

leefstijlinterventies benaderd met de vraag of men geïnteresseerd was in deelname aan de pilot. Er waren 

geen harde inclusiecriteria voor deelname opgesteld, behalve dat de leefstijlinterventie voor zover als 

mogelijk voldoet aan de belangrijkste kenmerken van een gecombineerde leefstijlinterventie zoals 

beschreven in de Zorgstandaard Obesitas.   

 

Vervolgens is er contact gelegd met mogelijke geïnteresseerde deelnemers, waarbij ze nader zijn 

geïnformeerd over het doel en de opzet van de pilot. Ook is besproken of kwaliteit van leven een passende 

uitkomstmaat van de interventie was en zo ja, welke kwaliteit van leven vragenlijst inhoudelijk voldoende 

aansloot bij de inhoud en toon van de interventie. Vervolgens is met de betrokken professionals, de te volgen 

procedure doorgenomen rondom werving van ouders en het verkrijgen van toestemming alvorens de 

vragenlijsten aan het kind voorgelegd kan worden.   

 

In tabel 1 staat een overzicht van gemeenten en interventie-aanbieders die in 2014 en of in 2015 aan de pilot 

hebben deelgenomen. In bijlage 3 staat een uitgebreidere beschrijving van de interventies.  

 

Tabel 1. Deelnemers aan Kwaliteit van leven pilot 2014-2015 

Interventie Locatie  Leeftijd Doelgroep 2014 2015 

  

Gezondheidskundig 
onderzoek GGD op 6 scholen 

Haarlemmermeer Groep 6 Algemene populatie X  

Vakantiekamp ‘Kamp-O’ Amsterdam 4-12 Overgewicht en 

obesitas 

X X 

GLI LEFF 8 steden (2014)  10 groepen  7-12 Overgewicht en X X 
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7 steden (2015)  11 groepen obesitas 

GLI ‘Kids4Fit’, Avant Sanare Rotterdam 8-12 Obesitas X X 

GLI ‘Vet Fitte Kids’ Amsterdam 5-12 Obesitas X  

GLI ‘Expeditie Jij’  Amsterdam 11-16 Overgewicht en 

obesitas 

X  

‘Buddy-aanpak’  Amsterdam 4-12 Obesitas  X 

Zorgpad Overgewicht 

kinderen 

‘s Hertogenbosch 5-19 Obesitas  X X  

 

3. Toestemming gebruik vragenlijst voor pilot 

Aan de voor de pilot geselecteerde vragenlijsten zijn beide licentiekosten verbonden. Met ontwikkelaars van 

beide vragenlijsten is contact gezocht en met beide is de afspraak gemaakt dat de vragenlijsten in het kader 

van deze relatief kleinschalige pilot kostenvrij gebruikt konden worden. 

 

5.3 Uitvoering van pilot 

De pilot kan onderverdeeld worden in de volgende activiteiten: 

 

1. Informeren van ouders en kinderen en verkrijgen toestemming deelname pilot 

De betrokken professionals van de deelnemende leefstijlinterventies hebben ouders en kinderen 

geïnformeerd over de pilot en toestemming voor deelname gevraagd. Afhankelijk van de opzet van de 

interventie, zijn ouders bij een voorgesprek of intake over de pilot geïnformeerd, of kregen de kinderen een 

informatiebrief mee naar huis met het verzoek aan de ouders om deze te lezen en indien akkoord. De ouders 

die bereid waren mee te doen werd gevraagd de toestemmingsbrief te ondertekenen en mee terug te 

nemen.  

 

2. Instructie van professionals over adequate afname van kwaliteit van leven vragenlijst(en) 

De professionals zijn geïnstrueerd over adequate procedure om de vragenlijsten af te nemen, zie bijlage 5.  

Voor de LEFF groepen geldt, dat de kwaliteit van leven vragenlijsten deel uitmaken van de vragenlijsten in de 

‘groei gezond check’. 

 

3. Afname van vragenlijsten begin en eind interventie 

Betrokken professionals van de aan de pilot deelnemende leefstijlinterventies, hebben de vragenlijsten aan 

de start en aan het eind van het programma voorgelegd aan de deelnemende kinderen en ouders. Na het 

invullen van de vragenlijsten door de kinderen of ouders, zijn deze geanonimiseerd verzameld en 

geretourneerd naar de VU. 

 

4. Invoeren, analyseren en interpreteren van resultaten 

Op de VU zijn de vragenlijsten ingevoerd en aan de hand van het statistische programma SPSS geanalyseerd. 

Hierbij zijn per individueel kind de volgende twee berekeningen gedaan: 

- Kwaliteit van Leven bij aanvang van de interventie: voor het interpreteren van de gemeten kwaliteit van 

leven bij aanvang, is gebruik gemaakt van Nederlandse ‘normgroepen’ van de PedQl 4.0 vragenlijst; zodat 

resultaten van de kinderen vergeleken kunnen worden met het gemiddelde van leeftijdsgenoten die de 

vragenlijst ook hebben ingevuld. Van de IWQOL-Kids zijn voor de Nederlandse populatie nog geen 

normgroepen ontwikkeld, dus deze scores kunnen niet met andere kinderen vergeleken worden. Wel 
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kan uit de scores afgeleid worden, of en op welke kwaliteit van leven domeinen problemen worden 

ervaren. 

- Om het effect van een interventie op kwaliteit van leven te meten, is het van belang om eventuele 

veranderingen in scores tussen de start en de eindmeting te kunnen interpreteren. Omdat de statistische 

significantie van een verschil niet altijd relevant is, wordt er gekeken of het een ‘minimaal klinisch 

relevant’ verschil is. Dit is de kleinste verandering in de score op de kwaliteit van leven die door kinderen 

en of ouders als relevant wordt ervaren. Zie hoofdstuk 3.9.1.  

 

De interventie-aanbieders hebben vervolgens een vertrouwelijke schriftelijke terugkoppeling op de 

resultaten van de kinderen ontvangen, welke vervolgens tijdens een afspraak  met de betrokken 

professionals nader zijn toegelicht. Voor de kinderen die aan de LEFF-pilot meededen, geldt dat er op 

groepsniveau een terugkoppeling over de resultaten is gedaan.  

 

5.4 Evaluatie van pilot 

Om de vraagstelling van de pilot te kunnen beantwoorden, is ervoor gekozen om een procesevaluatie uit te 

voeren. Een procesevaluatie beschrijft hoe je bepaalde resultaten bereikt, waarbij gekeken kan worden naar 

hoe de pilot wordt uitgevoerd en wat de tevredenheid van de betrokkenen over de werking is33.  De 

procesevaluatie is niet bedoeld om te bewijzen dat de aan de pilot deelnemende interventies effectief zijn in 

mogelijk gerapporteerde verbetering van kwaliteit van leven. Om dit te kunnen meten dient een 

effectevaluatie uitgevoerd te worden. De volgende hoofdvragen staan centraal in de procesevaluatie: 

 

1. Inventariseren verloop van pilot: proces van informed consent, aantal deelnemende kinderen, uitval 

kinderen, aantal ingevulde vragenlijsten aan het begin en aan het eind. 

2. Inventariseren van door professional ervaren relevantie van het gebruik van kwaliteit van leven als 

onderdeel van zorg (diagnostiek, inzicht in behandeldoelen en evaluatie) 

3. Inventariseren ervaringen van professionals in het gebruik van de vragenlijsten (moeilijkheidsgraad, toon, 

lay-out, moment van afname, condities voor afname) 

4. Inventariseren verloop interpretatie, terugkoppeling en eventuele toepassing van resultaten 

5. Inventariseren van door professionals ervaren haalbaarheid van mogelijk reguliere inzet van kwaliteit van 

leven als onderdeel van de zorg: wat zijn de randvoorwaarden voor bredere implementatie? 

 

5.5 Respondenten 

De bovengenoemde vragen zijn in de vorm van een vragenlijst aan de betrokken professionals van de 

deelnemende interventies voorgelegd. Per interventie-aanbieder heeft minstens eén professional 

(respondent) de vragenlijst ingevuld, met het verzoek ook over de ervaring van collega’s te rapporteren. De 

vragenlijst is zowel eind van 2014 als eind 2015 aan de professionals voorgelegd. De vragenlijst van 2015 

bevatte een aantal extra vragen over de meerwaarde van het ontwikkelen van een digitale tool. Zie bijlage 6 

voor de vragenlijst. 

 

Verder zijn er in het kader van de procesevaluatie van de LEFF-pilot focusgroepen met deelnemende 

kinderen en ouders georganiseerd. De focusgroep ging onder andere in op de ervaringen van de kinderen en 

                                                           
33 Informatieblad: Procesevaluatie bij de beoordeling van interventies.  Movisie, Utrecht. Juli 2014. 
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de ouders met de groei gezond check: een aantal vragenlijsten waar ook de kwaliteit van leven vragenlijsten 

deel van uitmaakten. De relevante resultaten uit deze focusgroep zijn ook verwerkt in deze rapportage.  

 

5.6 Fasering uitvoering van pilot en evaluatie 

 Maart 2014: ‘Pre-test’ van IWQOL-Kids vragenlijst bij kinderen 8 tot 11 jaar. Het doel van de pretest is om 

na te gaan of de IWQOL-Kids vragenlijst geschikt is voor zelfrapportage door jongere kinderen, aangezien 

de vragenlijst is ontwikkeld voor kinderen van 11 jaar en ouder. 

 April – december 2014: start pilot meten kwaliteit van leven aan de hand van door interventie-aanbieder 

geselecteerde vragenlijst(en).  

 December 2014: Tussentijdse evaluatie. Eventuele aanpassing van opzet pilot vervolg 2015  

 Januari– november 2015: vervolg pilot meten kwaliteit van leven aan de hand van door interventie-

aanbieder geselecteerde vragenlijst(en).  

 November – december 2015: uitvoeren eindevaluatie en schrijven rapportage. 
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6 Resultaten pilot  
 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de pilot zoals uitgevoerd in 2014 en in 2015. De opzet 

van de pilot in 2015 was grotendeels gelijk aan die van 2014, wat ook geldt voor de deelnemende partijen 

waren. Daarom wordt over de gehele projectperiode gerapporteerd. Elke paragraaf behandelt de resultaten 

van eén van de vijf hoofdvragen van de procesevaluatie. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de 

procesevaluatie besproken. 

 

6.2 Verloop van pilot 

De pilot is in de periode 2014 en 2015 uitgevoerd in samenwerking met 8 aanbieders van leefstijlinterventies 

voor kinderen met overgewicht en obesitas verdeeld over 8 gemeenten. In totaal is bij 273 kinderen de 

kwaliteit van leven gemeten, waarvan bij 112 kinderen ook een eindmeting heeft plaatsgevonden 

(afhankelijk van doel en opzet van interventie).  

 

De ingevulde vragenlijsten zijn vervolgens geanonimiseerd geanalyseerd, geïnterpreteerd en teruggekoppeld 

naar de desbetreffende contactpersoon van de leefstijlinterventie. In onderstaande tabel staat het verloop 

van de pilot schematisch beschreven. 

 

Tabel 2. Beschrijving verloop kwaliteit van leven pilot 2014 en 2015 

Type leefstijl 

interventie  

 

  Locatie  Afname van vragenlijst 

 

Aantal ingevulde 

vragenlijsten 

IWQOL-    

Kids 

IWQOL 

Ouder 

PedSql 

Kind 

Pedsql 

ouder 

Start  Eind  

2014 

Vakantiekamp Amsterdam   X X 13*  

LEFF pilot  8 

gemeenten 

 X X  83 (kind) 

83 (ouder 

58 (kind) 

52 (ouder) 

Avant Sanare  Rotterdam X  X  4 3 

‘Vet Fitte Kids’ Amsterdam X  X X 6 4 

‘Expeditie Jij’   Amsterdam   X  5 5 

Zorgpad kinderen 

overgewicht (diagnostiek) 

Den Bosch X X   21 Nvt  

2015 

Vakantiekamp Amsterdam   X  40 5 

LEFF voorjaarsronde 8 steden  X X  36 (kind) 
33 (ouder) 

21 (kind) 
19 (ouder) 

LEFF najaarsronde 8 steden  volgt volgt    

Avant Sanare  Rotterdam X  X  17 16 

Zorgpad kinderen  Den Bosch X X   40 Nvt  

Evaluatie buddy-aanpak   Amsterdam    X 8* Volgt 

TOTAAL aantal kinderen bij wie kwaliteit van leven is gemeten 273 112 
* Van deze kinderen zijn nog geen eindmetingen verzameld. 
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Hieronder staat een korte toelichting op het verloop van de pilot per deelnemende leefstijlinterventie: 
- De GGD Kennemerland heeft in april 2014 een vragenlijst over gezondheid en leefstijl afgenomen bij 

kinderen van 7 basisscholen. Bij kinderen van ouders die hiervoor toestemming hadden gegeven, zijn 

tevens lengte en gewicht metingen uitgevoerd. Deze groep ouders/verzorgers was tevens gevraagd of 

men wilde deelnemen aan een onderzoek naar kwaliteit van leven, indien uit de lengte en gewicht 

meting bleek dat er sprake was van overgewicht. Deze getrapte procedure heeft geleid tot 2 

respondenten. Op basis van deze zeer beperkte respons heeft de pilot in Haarlemmermeer geen verdere 

doorgang kunnen vinden.  

- Voor het zorgpad kinderen overgewicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, geldt dat het doel van de pilot 

is om de IWQOL-Kids als onderdeel van de diagnostiek af te nemen. De resultaten van de kinderen op de 

IWQOL-Kids en de andere vragenlijsten die deel uit maken van de diagnostische fase, vormen de basis 

voor het behandelplan. Om die reden zijn er vooralsnog geen eindmetingen bekend.  

- De GLI ‘Vet Fitte Kids’ heeft in 2015 niet meer aan de pilot meegedaan, omdat er onvoldoende tijd 

binnen het programma beschikbaar was om de vragenlijsten bij de intake en outtake af te nemen 

- De GLI ‘Expeditie Jij’ is in 2015 niet verder gegaan met de pilot, als gevolg van een personeelswisseling 

van de coördinator van het programma. 

- Met betrekking tot Kamp-O geldt dat het organiseren van afname van vragenlijsten bij de terugkomdag 

(T1) nog geoptimaliseerd dient te worden. 

- De resultaten van de LEFF najaarsronde zijn nog niet voorhanden, aangezien de nameting ten tijde van 

het schrijven van dit rapport nog niet heeft plaatsgevonden.  

- Van de evaluatie van de buddy-aanpak die wordt uitgevoerd door een apart onderzoeksbureau, zijn op 

dit moment nog geen resultaten van de kwaliteit van leven vragenlijsten kinderen bekend. Deze worden 

in het kader van het vervolg van het kwaliteit van leven project verwerkt. 

 

6.3 Door professionals ervaren relevantie en bruikbaarheid van inzet van kwaliteit van leven vragenlijsten 

Al de professionals die in 2014 en 2015 hebben meegewerkt aan de pilot, hebben aangegeven het meten van 

kwaliteit van leven als een meerwaarde  voor de zorgpraktijk te ervaren. Hieronder enkele citaten uit de 

evaluatie, waarna vervolgens de verschillende toepassingsmogelijkheden worden besproken: 

 

“Ja het is erg belangrijk: de vragen zijn toegespitst op de lijdenlast die kinderen/ouders ervaren rondom het 

overgewicht. Als dat afneemt, dan zal de kwaliteit van leven toenemen wat een positief effect heeft op 

afname van onder andere de emotionele problemen die we vaak tegenkomen bij deze groep kinderen. Wat 

tevens een indirect positief zal hebben op de afname van het gewicht”.  

“Ja, relevant. De voorkeur gaat sterk uit naar obesitasspecifieke vragenlijst, omdat je bij de generieke 

vragenlijst alsnog niet weet of een eventuele verbetering of verslechtering het gevolg is van de behandeling. 

Daarnaast moet de vragenlijst kort zijn en taalkundig afgestemd op de doelgroep”. 

“Ja, het maakt resultaten meer inzichtelijk en meetbaar dan alleen zelfreflecties of mondelinge evaluaties”.  

“Ja, je wil toch graag weten of de cursus zin heeft gehad. Vaak weet je dat ook wel uit reacties tijdens de 

cursus, maar het is een goede graadmeter”. 

“We willen de vragenlijst structureel gebruiken in het programma, als leidraad voor het intakegesprek“. 
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6.3.1 Kwaliteit van Leven als onderdeel van diagnostiek en hulpmiddel opstellen interventiedoelen 

Uit de procesevaluatie blijkt ook dat respondenten positief zijn over mogelijkheden van het meten van 

kwaliteit van leven als onderdeel van de fase van diagnostiek. In het kader van het zorgpad kinderen met 

overgewicht van het Jeroen Bosch ziekenhuis, wordt de IWQOL-Kids vragenlijst standaard afgenomen bij 

kinderen met een ernstige vorm van overgewicht. De resultaten van de IWQOL-Kids worden in samenhang 

met bevindingen uit afgenomen psychosociale en opvoedkundige vragenlijsten geanalyseerd. Samen met 

kind en ouder wordt vervolgens een behandeladvies op maat gemaakt; de informatie uit onder andere de 

IWQOL-Kids vragenlijst geeft handvatten voor het opstellen van wenselijke behandeldoelen.  

 

6.3.2 Kwaliteit van Leven als uitkomstmaat van zorg 

Al de aan de pilot deelnemende leefstijlinterventies, hebben de kwaliteit van leven vragenlijsten bij start en 

eind van de interventie aan de kinderen en ouders voorgelegd. Alle respondenten geven in reactie op de 

vraag aan positief te zijn over de meerwaarde van kwaliteit van leven als uitkomstmaat van de interventie. 

Waarbij een aantal ook aangaf voorkeur te hebben voor de ziektespecifieke vragenlijst, aangezien deze 

nauwkeuriger is in het vaststellen of mogelijke verbetering ook samenhangt met de doelen van de 

interventie. 

 

6.3.3 Kwaliteit van Leven als effectmaat van een interventie en gebruik voor onderzoek 

Naast het gebruik van kwaliteit van leven als onderdeel van zorgfase van diagnostiek, behandeling en 

evaluatie, gaven een aantal respondenten aan het interessant te vinden om mogelijke resultaten van de 

interventie op kwaliteit van leven op groepsniveau te kunnen evalueren. Ook werd daarin de mogelijkheid tot 

vergelijking van de interventie met andere interventies genoemd; een soort benchmark. 

 

6.4 Ervaringen van gebruikers (kinderen, ouders en professionals) met geselecteerde vragenlijsten  

De bij de pilot betrokken professionals van bovengenoemde deelnemende programma’s, zijn gevraagd een 

vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met het gebruik van de vragenlijst en hun observaties over de 

ervaringen van kinderen en ouders: 

 

6.4.1 Testen van IWQOL-Kids zelfrapportage geschikt voor leeftijd 8 tot 11 jaar 

De IWQOL-Kids is gevalideerd voor zelfrapportage bij kinderen van 11 jaar en ouder. Voor kinderen onder de 

11 jaar kan gebruik gemaakt worden van de in het Nederlands vertaalde ouderversie van de IWQOL. Het 

HELIOS-onderzoek heeft de IWQOL-Kids zelfrapportage lijst voorgelegd voor kinderen vanaf 8 jaar, maar de 

kwaliteit van de scores van deze jongere leeftijdsgroep ten opzichte van oudere kinderen is nog niet nader 

bestudeerd.  Omdat zelfrapportage de voorkeur heeft boven ouderrapportage, is als onderdeel van de 

procesevaluatie uitgezocht worden of de IWQOL-Kids vragenlijst inderdaad geschikt is voor zelfrapportage 

voor kinderen van 8 tot 11 jaar.  

Twee van de zes deelnemende leefstijlinterventies hebben meegewerkt aan deze pre-test. In totaal hebben 

acht kinderen meegedaan aan dit onderdeel van de evaluatie. Uit de resultaten blijkt dat de IWQOL-Kids 

vragenlijst over het algemeen niet geschikt is voor zelfrapportage door kinderen jongeren dan 11, gezien de 

moeilijkheidsgraad van meerdere woorden. Voor deze leeftijdsgroep is dan ook het advies de ouderversie 

van de IWQOL-Kids te gebruiken. Voor meer informatie over de pre-test, zie bijlage 7. 
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6.4.2 Ervaringen van gebruikers (professionals, ouders en kinderen) over het invullen van de vragenlijsten  

De bij de pilot betrokken professionals van bovengenoemde deelnemende programma’s, zijn gevraagd een 

vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met het gebruik van de vragenlijst en hun observaties over de 

ervaringen van kinderen en ouders. In het kader van de evaluatie van het LEFF programma zijn daarnaast 

focusgroepen uitgevoerd, waarin onder andere is ingegaan op de ervaringen van zowel kinderen als ouders 

met de vragenlijsten die onderdeel waren van de evaluatieprocedure. De uitkomsten van de focusgroep zijn 

meegenomen in onderstaande resultaten. 

 

De volgende aspecten van de vragenlijsten zijn geëvalueerd door professionals te vragen naar reacties van 

kinderen en ouders: taalgebruik, inhoud/ toon, lengte, lay-out. Ook is gevraagd naar condities voor afname 

en interpretatie van resultaten. In onderstaande tabel staat per categorie een overzicht van aandachtspunten 

die uit de procesevaluatie naar voren kwam: 

 

Tabel 3 Aandachtspunten evaluatie vragenlijsten 

Criteria Ervaringen van professionals, kinderen en ouders 
 

Taalgebruik en 
moeilijkheidsgraad 
vragenlijsten 

Met name de bij de pilot in Amsterdam en Rotterdam betrokken professionals, 
hebben aangegeven , dat zowel de PedsQl-vragenlijst als de IWQOL-vragenlijst relatief 
lastig zijn in te vullen door kinderen en ouders die de Nederlandse taal minder goed 
beheersen. Bij de PedsQl-vragenlijst gaat het om moeilijk woordgebruik, 
zinsconstructie (dubbele ontkenningen) en de antwoordschaal (onderscheid tussen de 
antwoordopties is niet altijd helder en voor kinderen rond de 8 is terugkijken op 1 
maand lastig). Voor de IWQOL-Kids geldt dat sommige woorden door zowel kinderen 
en ouders als moeilijk wordt ervaren.  
 
Toelichting en nadere uitleg van aanwezige professionals bij het invullen, is dan ook in 
meerdere gevallen nodig gebleken. Waarbij door een professional ook wordt 
aangegeven dat ouders en kinderen op gegeven moment zekerder worden en het bij 
een tweede keer invullen een stuk beter gaat. Tot slot geven de professionals aan dat 
de vragenlijsten niet geschikt zijn voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis of 
verstandelijke beperking. 

Inhoud en toon 
vragenlijsten  

Geen van de bij de pilot betrokken professional geeft aan, dat ouders en of kinderen 
tijdens of n.a.v. het invullen van de vragen, hebben aangegeven moeite te hebben met 
de inhoud en toon van de gestelde vragen (waarbij specifiek gevraagd of er kinderen 
en of ouders hebben gezegd dat ze bepaalde vragen niet wilden invullen).  
 
In de focusgroep van LEFF hebben een tweetal ouders aangegeven sommige vragen 
als negatief en of niet voldoende van toepassing op hun kind te beschouwen. Ook gaf 
een kind aan sommige vragen niet leuk te vinden, maar wel te begrijpen dat het erbij 
hoort. In de discussie van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan het belang van het 
selecteren van een uitkomstmaat en vragenlijst die aansluit bij het doel van de 
interventie en de beoogde doelgroep. 
Een tweetal professionals heeft bij het op eerste zicht zien van de vragenlijsten 
aangegeven, verschillende vraagstellingen als negatief en of potentieel confronterend 
voor het kind te ervaren. Andere professionals gaven echter aan het juist goed te 
vinden dat hier direct naar geïnformeerd wordt, zodat het onderwerp bespreekbaar 
wordt en kinderen hierover kunnen vertellen 
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Lengte vragenlijst Professionals geven aan dat ouders en kinderen niet hebben gemeld de vragenlijsten 
te lang te vinden. Indien de voorkeur echter uit gaat naar afname van beide 
vragenlijsten, dient volgens hen wel goed de afweging gemaakt te worden of het nut 
groter is dan de gevraagde belasting. Ook kan afname van beide vragenlijsten mogelijk 
meer tijd van de professional kosten, indien uitleg nodig blijkt. 

Lay-out De lay-out van de beide vragenlijsten kan beter. Het lettertype van de IWQOL-Kids 
vragenlijst is wat klein, wat eveneens geldt voor de regelafstand mag groter. 
Daarnaast hadden professionals voor zowel IWQOL-Kids als PedsQL-vragenlijst de tip 
zo weinig mogelijk extra informatie te vermelden, zoals bijvoorbeeld referenties. Dit 
kan zorgen voor een teveel aan informatie en daardoor afleiding van de relevante 
boodschap.  

Moment van 
afname 

De deelnemende interventies hebben de vragenlijsten afgenomen ofwel voorafgaand 
aan de intake, ofwel tijdens de intake of op de dag waarop de interventie van start 
ging. Een tweetal respondenten sprak specifiek de voorkeur uit voor het voorafgaand 
aan intake invullen, zodat de resultaten meegenomen kunnen worden bij de intake 
zelf. Een aantal professionals hadden ook behoefte aan informatie, over wat in het 
kader van het verkrijgen van betrouwbare resultaten het meest geschikte moment 
voor afname is.     

Condities van 
afname (op locatie 
of thuis) 

Uit de evaluatie blijkt dat professionals voorkeur hebben voor het door het kind op 
locatie/in bijzijn van professional invullen van de vragenlijst. De kinderen kunnen 
indien nodig vragen stellen en het op locatie invullen bevordert de respons en de 
betrouwbaarheid van de resultaten.  Voor het invullen door de ouder geldt dat de 
meesten professionals aangeven dat dit bij voorkeur thuis gebeurt, maar het is wel 
van belang dat bij inname wordt gevraagd naar begrip en volledigheid. Tot slot geven 
professionals aan dat ze toezien op dat het kind en ouder elkaar niet helpen bij het 
invullen. Wat bij thuis invullen door ouders uiteraard lastig is. 

 

6.5 Interpretatie en terugkoppeling scores kwaliteit van leven op individueel en groepsniveau (LEFF) 

Om de ervaring met het gebruik van kwaliteit van leven vragenlijsten als onderdeel van de zorg te kunnen 

vaststellen, zijn de scores van kinderen uit de aan de pilot deelnemende leeftijlinterventies verzameld, 

gescoord, geanalyseerd en gerapporteerd. Rapportage vond plaats aan de hand van zowel een schriftelijke 

terugkoppeling als een mondelinge toelichting aan de professionals van de aan de pilot deelnemende 

interventies. Hieronder staat een toelichting op het verloop, waarbij onderscheid is gemaakt naar 

terugkoppeling van interpretatie van scores individuele kinderen en terugkoppeling van scores op 

groepsniveau (de LEFF pilot): 

 

6.5.1 Analyse, interpretatie en terugkoppeling individuele scores kinderen 

De door kinderen en ouders ingevulde vragenlijsten, zijn door de professional ingenomen en geanonimiseerd 

teruggestuurd naar de projectleider op de VU. Op de VU zijn de vragenlijsten ingevoerd en aan de hand van 

het statistische programma SPSS geanalyseerd. De resultaten  zijn vervolgens in de vorm van een 

geanonimiseerde en vertrouwelijke rapportage, teruggekoppeld aan de contactpersoon van de deelnemende 

interventieaanbieders. 

 

De rapportage beschreef de kwaliteit van leven van de kinderen bij aanvang en aan het eind van het 

programma (indien gegevens van beide momenten waren aangeleverd). Vervolgens zijn de resultaten  van de 

verschillende kinderen in een persoonlijk gesprek nader toegelicht aan de betrokken professional. Een 

overzicht van de individuele kwaliteit van leven scores van de kinderen per deelnemende leefstijlinterventie, 
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staan niet in deze rapportage beschreven. De reden is dat het doel van deze pilot geen effectevaluatie, maar 

een procesevaluatie betreft: dus niet het rapporteren over effecten van interventie op kwaliteit van leven 

staat centraal, maar het door de professionals ervaren gebruik van de vragenlijsten als onderdeel van de 

zorgpraktijk. 

 

6.5.2 Analyse, interpretatie en terugkoppeling kinderen LEFF pilot op groepsniveau  

Bij de start en aan het einde van het LEFF programma, hebben ouders de IWQOL-Kids ingevuld en kinderen 

de PedsQl 4.0 Er is gekeken naar kwaliteit van leven scores bij aanvang en een mogelijk gemeten verschil in 

kwaliteit van leven tussen de start en eindmeting. Het groepsgemiddelde van de kwaliteit van leven scores 

van de kinderen die aan het programma hebben meegedaan, zijn te vinden in bijlage 8.  

 

Pilot 2014: De door kinderen en ouders gerapporteerde gemiddelde score na afloop van LEFF, was significant 

hoger dan aan de start. Voor kinderen ging de gemiddelde score van 82,8 naar 84,9 (P<0.05, n=52), voor 

ouders steeg de score van 88,2 naar 90,5 (P<0.05, n=52). Verder rapporteerden zowel kinderen als ouders 

een significante verbetering op de schalen fysiek en sociaal functioneren.   

 

Voorjaar 2015: De gemiddelde deel- en totaal scores op beide vragenlijsten na afloop van LEFF, waren hoger 

dan bij de start van het programma. Voor kinderen ging de gemiddelde score van 77,4 naar 82 (n=21) en voor 

ouders steeg de gemiddelde score van 83,1 naar 88,5 (n=19). Daarnaast is er sprake van een significante 

verbetering op de schaal ‘emotioneel functioneren’ zoals gemeten bij kinderen en de schaal ‘lichamelijk 

ongemak’, die het fysiek functioneren meet, zoals gerapporteerd door ouders. 

 

6.6 Randvoorwaarden voor structurele inzet van vragenlijsten in de (zorg)praktijk: 

De aan de professional gestelde vragen over gebruikerservaringen met de kwaliteit van leven vragenlijsten, 

gingen ook in op relevante randvoorwaarden voor brede inzet in de zorgpraktijk. 

 

Draagvlak: 

Bij de pilot betrokken professionals geven aan dat het van belang is dat er formeel tijd beschikbaar is voor het 

afnemen van de vragenlijsten en bespreken van de resultaten. Hierbij is het uiteraard van belang dat er 

draagvlak is bij relevante betrokken partijen (gemeenten, zorgaanbieders, financiers) voor het in kaart 

brengen van kwaliteit van leven. Het inzichtelijk maken van de toepassingsmogelijkheden van het meten van 

kwaliteit van leven als onderdeel van de interventie, bijvoorbeeld door de resultaten van deze pilot, is dan 

ook van belang.   

 

Training:   

Verder geven de professionals aan het van belang te vinden om getraind te worden in een adequate afname 

van de vragenlijsten en een juiste interpretatie van de resultaten als onderdeel van de geboden zorg. Hierbij 

is het ook mogelijk om professionals scholen in gespreksvoering: hoe kunnen aandachtspunten die uit de KVL 

vragenlijsten naar voren komen, als aanknopingspunt dienen voor het voeren van een productief gesprek 

over ervaren beperkingen en wenselijke behandeldoelen. 

 

Digitalisering:  

Het digitaal aanbieden, scoren en terugkoppelen van de scores op de kwaliteit van leven vragenlijsten, is een 

belangrijke randvoorwaarde voor een structurele inzet van kwaliteit van leven vragenlijsten als onderdeel 
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van de zorg voor kinderen met obesitas. Door het direct terugkoppelen van de scores op de vragenlijst naar 

de behandelend professional, bij voorkeur voorafgaand aan de intake of een (tussen)evaluatiemoment, kan 

er effectief gebruik gemaakt worden van de verkregen inzichten. De  resultaten van de vragenlijsten kunnen 

direct gebruikt worden om het gesprek aan te gaan met kind en ouder over mogelijk ervaren beperkingen en 

de wenselijke behandeldoelen, om een zorgplan op maat op te stellen (indien het de functie van een centrale 

zorgverlener betreft en er een individueel zorgplan wordt opgesteld) en om het verloop van de behandeling 

te evalueren.  

 

Inbedding van meten kwaliteit van leven in de zorg en rol van centrale zorgverlener 

De Zorgstandaard Obesitas stimuleert het samenhangend organiseren van de zorg rondom de zorgvraag van 

de patiënt met behulp van een zorggroep en een centrale zorgverlener. Hierbij staat niet de hulpverlener of 

organisatie die de zorg levert centraal, maar de zorgvraag van de individuele patiënt. Om de patiënt goede 

zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat alle zorgverleners kunnen beschikken over alle informatie die 

van belang is voor de behandeling van de patiënt (Zorgstandaard Obesitas, 2010). 

 

In het kader van het zo min mogelijk belasten van kinderen, ouders en ook professionals met de afname 

vragenlijsten, is het dus van belang goede afspraken te maken over op welk moment en door welke 

professional de kwaliteit van leven vragenlijsten (als onderdeel van fase diagnostiek of als onderdeel van fase 

behandeling) het best uitgevoerd kan worden. En hoe het beveiligd delen van deze informatie in alle fasen 

van zorg gefaciliteerd kan worden. Ook voor dit aandachtspunt kan digitalisering een belangrijk hulpmiddel 

bieden.  
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Hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen van de procesevaluatie van de pilot mede 

in relatie tot de bevindingen uit de literatuurstudie.  

 

7.1 Verloop en opbrengsten van pilot 

DE PILOT IS IN DE PERIODE 2014 EN 2015 UITGEVOERD IN SAMENWERKING MET 8 

AANBIEDERS VAN LEEFSTIJLINTERVENTIES VOOR KINDEREN MET OVERGEWICHT EN 

OBESITAS VERDEELD OVER 8  GEMEENTEN. IN TOTAAL IS BIJ 273 KINDEREN DE KWALITEIT 

VAN LEVEN GEMETEN, WAARVAN BIJ 112 KINDEREN OOK EEN EINDMETING HEEFT 

PLAATSGEVONDEN (AFHANKELIJK VAN DOEL EN OPZET VAN INTERVENTIE).  

 

De ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd, geïnterpreteerd en teruggekoppeld naar de desbetreffende 

contactpersoon van de leefstijlinterventie. Het doel van deze terugkoppeling was om nadere toelichting te 

geven op de resultaten en de toepassingsmogelijkheden van inzicht over kwaliteit van leven voor de 

zorgpraktijk. 

 

In het kader van de procesevaluatie van de pilot, is er in 2014 en 2015 aan respectievelijk 8 en 6 

respondenten (professionals van aan pilot deelnemende leefstijlinterventies) een uitgebreide vragenlijst 

voorgelegd over de gebruikerservaringen. Deze procesevaluatie heeft het uitgangspunt gevormd voor 

onderstaande conclusies en aanbevelingen: 

 

7.2 Ervaren meerwaarde van kwaliteit van leven als onderdeel van zorg voor kinderen met obesitas 

De resultaten van de procesevaluatie geven aan, dat al de aan de pilot deelnemende interventie-aanbieders 

positief zijn over de meerwaarde  van het meten van kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor 

kinderen met obesitas. Hieronder wordt respectievelijk ingegaan op het gebruik van kwaliteit van  leven als 

onderdeel van het opstellen van het patientprofiel, als gespreksmodel bij het opstellen van een behandelplan 

en het evalueren van effect van de behandeling (op individueel en groepsniveau).   

 

7.2.1 Conclusie over kwaliteit van leven als onderdeel van diagnostiek en als gespreksmodel voor opstellen 

behandeldoelen 

Door het merendeel van de respondenten wordt aangegeven, dat inzicht in de kwaliteit van leven relevant is 

als onderdeel van de fase van diagnostiek. Ook geeft men aan enthousiast te zijn over de mogelijkheden om 

aan de hand van een gespreksmodel te komen tot behandeldoelen. Dit kan helpen bij het verhelderen van de 

hulpvraag rondom kwaliteit van leven, het bieden van zorg op maat en een gerichte evaluatie van de 

interventies. Zoals uit de evaluatie van de pilot al blijkt, wordt er binnen het Zorgpad kinderen overgewicht 

van het Jeroen Bosch ziekenhuis al op deze manier gewerkt.  

 

AANBEVELING 1: ERVARING OPDOEN MET KWALITEIT VAN LEVEN ALS ONDERDEEL VAN 

DIAGNOSTIEK EN ONTWIKKELEN VAN GESPREKSMODEL 

Het strekt tot de aanbeveling om verdere praktijkervaring op te doen met het meten van kwaliteit van leven 

als onderdeel van de fase van diagnostiek. Ook kan daarbij worden gedacht aan het ontwikkelen en piloten 
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van een gespreksmodel, op basis waarvan de professional samen met het kind en de ouder in gesprek kan 

gaan over behandeldoelen en de wijze waarop deze te bereiken. Gedurende de pilot is meerdere keren 

contact geweest met de ontwikkelaars van het project Kwaliteit van Leven in Kaart en met de afdeling 

Medische Psychologie van het VUmc, waar al veel ervaring is opgedaan met het trainen van professionals in 

het toepassen van kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor kinderen. 

 

AANBEVELING 2: ZORGVULDIGE SELECTIE VAN MOGELIJK AANVULLENDE DIAGNOSTIEK 

Zoals in hoofdstuk 2 al werd beschreven hebben het PON en de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) in het 

kader van het project patientprofielen, geadviseerd om in de fase van diagnostiek zowel het GGR, de 

kwaliteit van leven en behoefte aan ondersteuning aan zelfmanagement vast te stellen. Indien de 

professional dit vervolgens noodzakelijk acht, kan ervoor gekozen nadere diagnostiek uit te voeren. Het is van 

belang om hierbij het in hoofdstuk 1 genoemde concept van ‘hanteerbaarheid’ in acht te nemen: de 

belasting van het instrument voor de verschillende gebruikers, dient in verhouding te staan tot het nut.  

Als uitgangspunt voor het selecteren van een geschikte maat voor diagnostiek en als mogelijke aanvullende 

uitkomstmaat van de interventie, kan de NDF rapportage over ‘Personalized care’ voor obesitas gebruikt 

worden26. Daarnaast wordt aanbevolen het ‘COoR framework’ van Bryant et al. met aanbevolen 

uitkomstmaten te raadplegen, zodat een valide en betrouwbaar meetinstrument gebruikt wordt.  

7.2.2 Conclusie over meten van kwaliteit van leven als uitkomstmaat van zorg (PRO) en geschiktheid van 

IWQOL-Kids en PedsQl 4.0 als meetinstrument (PROM) 

Uit de procesevaluatie blijkt dat professionals positief zijn over de meerwaarde van kwaliteit van leven als 

uitkomstmaat van zorg (Patient Reported Outcome (PRO)) voor kinderen met obesitas. KVL is in de pilot 

gemeten met de generieke PedsQl 4.0 vragenlijst en de ziektespecifieke IWQOL-Kids. Met name de IWQOL-

Kids is geschikt als meetinstrument (Patient Reported Outcome Measure (PROM)), aangezien deze specifiek 

ingaat op de door het kind met obesitas ervaren problematiek en daarmee het beoogde effect van de 

interventie hierop het best kan meten. Voor een adequaat gebruik van beide vragenlijsten als PROM, is het 

van belang dat relevante informatie beschikbaar is om de resultaten van de vragenlijsten interpreteren. 

Bovenstaande leidt tot de volgende aanbeveling: 

 

AANBEVELING 3:  BREDE IMPLEMENTATIE VAN KWALITEIT VAN LEVEN ALS UITKOMSTMAAT  

Op basis van de positieve resultaten van de pilot, verdient het de aanbeveling om op bredere schaal te gaan 

werken met kwaliteit van leven als uitkomstmaat van zorg (PRO). Om de resultaten van de vragenlijsten goed 

te kunnen interpreteren, zijn echter ‘normgroepen en minimale verschilscores nodig. Voor de PedsQl zijn 

deze voor de Nederlandse populatie ontwikkeld. In het kader van een optimaal toepassing van de IWQOL-

Kids als uitkomstmaat in de zorg, wordt aanbevolen om normgroepen en minimale klinische verschilscores 

voor de Nederlandse populatie te ontwikkelen.  

 

Tot die tijd wordt voor de interpretatie van verschilscores een meer pragmatisch aanpak voorgesteld, 

namelijk om vragen die met een 4 en 5 zijn beantwoord (‘altijd’ en ‘regelmatig’)  te bespreken in het kader 

van diagnostiek en het verloop gedurende de leefstijlinterventie te monitoren en evalueren26. 
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7.2.3 Conclusie over meten van kwaliteit van leven als effectmaat van onderzoek  

Naast het gebruik van kwaliteit van leven als uitkomstmaat in de klinische zorgpraktijk (PRO),  geven 

respondenten aan belang te hechten aan de mogelijkheden die het meten van Kwaliteit van Leven biedt op 

het gebied van onderzoek naar het effect van de interventie. De effectiviteit van de interventie op deze 

uitkomstmaat kan onderzocht worden en mogelijk vergeleken worden met resultaten met andere 

interventies voor dezelfde doelgroep. Deze toepassingsmogelijkheid is eveneens interessant voor 

gemeenten, beleidsmakers en zorgverzekeraars. 

 

7.3 Gebruikerservaringen (kinderen, ouders en professionals) met geselecteerde vragenlijsten: 

Onderdeel van de procesevaluatie was dat professionals het gebruik van de vragenlijsten hebben 

geëvalueerd op moeilijkheidsgraad, inhoud/toon, lengte en afnamecondities. Over het algemeen waren de 

professionals positief over het gebruik van de geselecteerde kwaliteit van leven vragenlijsten als 

uitkomstmaat. De vragenlijsten hadden volgens de professionals inhoudelijk betrekking op de ervaren 

problematiek van de kinderen met obesitas en de beoogde doelen van de interventie, wat een extra 

bevestiging is van de bevindingen uit de literatuur. 

 

Verder evalueerden de professionals de vragenlijsten als geschikt voor kinderen en ouders die de 

Nederlandse taal beheersen en hebben geen van de kinderen of ouders aangegeven bepaalde vragen niet in 

te willen vullen. De evaluatie van deze vraag van de pilot levert echter ook een aantal belangrijke 

aanbevelingen op voor het verdere gebruik van de  selecteerde vragenlijsten voor de gehele doelgroep:  

 

7.3.1 Conclusie over moeilijkheidsgraad van de vragenlijsten  

Beide vragenlijsten blijken voor kinderen en ouders die de taal minder goed beheersen te moeilijk. De 

professionals gaven hierbij wel aan dat dit bij deze groep uiteraard ook geldt voor het invullen van 

vragenlijsten in het algemeen. Ook voor kinderen met concentratieproblematiek en of een 

ontwikkelingsstoornis zijn de vragenlijsten niet geschikt. 

 

AANBEVELING 4: VERKEN ALTERNATIEVE METHODE OM KWALITEIT VAN LEVEN TE METEN 

BIJ DOELGROEP DIE TAAL MINDER GOED BEHEERST (GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN) 

Het is van belang om ook bij kinderen met een minder goede beheersing van de taal, bijvoorbeeld als er 

sprake is van dyslexie of  een ontwikkelingsstoornis, inzicht te krijgen in ervaren problematiek en benodigde 

zorg. Dit geldt ook voor ouders die de taal minder goed beheersen. Er kan gedacht worden aan het selecteren 

van een eenvoudig diagnostisch instrument en het inwinnen van advies bij experts op het gebied van 

gezondheidsvaardigheden. Vervolgens dient in afstemming met schillende gebruikers (kinderen en 

professionals) bekeken te worden of en welke van de mogelijke alternatieven geschikt zijn. 

 

7.3.2 Conclusie over mogelijke emotionele belasting van kinderen bij invullen van vragenlijsten en attitude 

van professional 

Uit de vragenlijst van de procesevaluatie hebben professionals geen melding gemaakt van kinderen of ouders 

die sommige vragen niet wilde invullen omdat ze deze als vervelend of direct hadden ervaren. Toch hebben 

een aantal professionals in het informele contact aangegeven sommige vragen van de IWQOL-Kids als relatief 

direct te zien en in de focusgroep van LEFF gaf zowel een kind als een ouder aan zich niet goed in sommige 

vragen te kunnen herkennen en deze als vervelend te ervaren.  
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De bij de pilot betrokken professionals lijken op dit punt van mening te verschillen: sommigen zien het direct 

vragen naar ervaringen beperkingen juist als een belangrijk deel van de diagnostiek, zodat een compleet 

beeld van de hulpvraag verkregen kan worden. Anderen zien de inhoud en toon van de vragen dus juist als 

potentieel confronterend en wellicht niet bijdragend aan het doel van de interventie. 

 

Er is navraag bij de ontwikkelaars van de IWQOL-Kids vragenlijst in zowel Amerika als Nederland gedaan naar 

hun ervaringen; beide onderzoekers en tevens behandelaars gaven aan zelf geen ervaring te hebben met 

kinderen en ouders die de vragenlijst als confronterend ervaren. Het is concluderend dus van belang om een 

goede afweging te maken in het selecteren van de vragenlijst; deze dient aan sluiten bij de  interventiedoelen 

en de inhoud en toon van de interventie. De volgende twee aanbevelingen worden in dit kader wordt 

gedaan: 

 

AANBEVELING 5: SELECTEER AFHANKELIJK VAN DOELGROEP EN INHOUD VAN INTERVENTIE 

DE ZIEKTESPECIFIEKE OF GENERIEKE KWALITEIT VAN LEVEN VRAGENLIJST 

Indien een leefstijlinterventie meer preventief van aard is en zich richt op kinderen met (een hoog risico op) 

overgewicht, zullen de kinderen zich wellicht niet voldoende kunnen identificeren met de vragen uit de 

IWQOL-Kids vragenlijst. De generieke PedsQl 4.0 vragenlijst is in dat geval een goed alternatief. Deze 

vragenlijst is ook geschikt voor gebruik in een ‘gezonde populatie’.  

 

Alhoewel deze vragenlijst ook direct vraagt naar door het kind ervaren beperkingen in de gezondheid. Eerder 

werd in de literatuurstudie al ingegaan op het concept van welbevinden, waarbij het bijvoorbeeld gaat over 

het ervaren zelfvertrouwen of de weerbaarheid van een kind. Op basis van deze studie en pilot, kunnen we 

echter geen onderbouwde aanbeveling doen over de geschiktheid van de in het Nederlands beschikbare 

vragenlijsten die maten voor welbevinden meten.  Een aanbeveling is om hier in een vervolgtraject nader 

aandacht aan te besteden. 

 

Indien er sprake is van zorg voor kinderen met obesitas, maar de leefstijlaanbieder vindt de vraagstelling van 

de IWQOL-Kids vragenlijst alsnog niet voldoende aansluiten bij het doel, inhoud en toon van de interventie, 

wordt geadviseerd de PedsQl 4.0  vragenlijst te gebruiken.  

 

AANBEVELING 6:  VERKRIJG NADER INZICHT IN BELEVING VAN KIND EN OUDER BIJ DIRECTE 

VRAAGSTELLING OVER GEWICHT EN ROL VAN ATTITUDE VAN PROFESSIONAL HIERIN 

Daarnaast is het van belang om nader inzicht te verkrijgen in de ervaringen en voorkeuren van kinderen bij 

de vraagstelling omtrent ervaringen problemen in relatie tot het overgewicht: in welke mate ervaren ze het 

als belastend als hier naar wordt gevraagd? En indien dit mogelijk het geval is: helpt het als ze hier vervolgens 

met een professional over kunnen praten? Evaluatievragen om dit te meten zijn in 2014 al opgesteld, maar 

nog niet breed uitgezet. Deze  zullen worden toegevoegd aan de digitale versies van de vragenlijst in de te 

ontwikkelen digitale tool, zie aanbeveling 7.  

 

Ook is het van belang om de houding van de professional nader te verkennen: vinden ze het wellicht lastig 

om het gesprek over gewicht aan te gaan en leeft daarom misschien de verwachting dat kinderen het lastig 

vinden directe vragen over het gewicht te bespreken? Het verdient uiteraard de aanbeveling dat verdere 
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informatie die rondom dit onderwerp wordt vergaard, wordt meegenomen in de training van de 

professionals over het gebruik van kwaliteit van leven vragenlijsten als onderdeel van de zorg. 

 

7.4 Randvoorwaarden voor bredere implementatie van meten kwaliteit van leven als onderdeel van zorg 

Zorg voor voldoende beschikbare tijd, middelen, kennis en draagvlak bij verschillende betrokkenen. De 

volgende conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd: 

 

7.4.1 Conclusie omtrent wensen tot digitalisering  

Om een structurelere inzet van kwaliteit van leven als uitkomstmaat van zorg te faciliteren, is het 

digitaliseren van het proces van invullen, scoren en terugkoppelen van resultaten van belang. Er zijn diverse 

voorbeelden en good practices waaruit geput kan worden; bijvoorbeeld de webtool Kwaliteit van Leven in 

Kaart (KLIK) van het Emma Kinderziekenhuis, de virtuele kliniek ‘Luchtbrug’ van het Radboud UMC waarin 

onder andere kwaliteit van leven van kinderen wordt gemeten en de app van het programma ‘Big Move’ 

ondersteunend aan een programma om de ervaren gezondheid van volwassenen met een chronische 

aandoening te verbeteren.   

 

AANBEVELING 7: MAAK HET METEN VAN KWALITEIT VAN LEVEN GEBRUIKSVRIENDELIJK EN 

ONTWIKKEL EEN DIGITALE TOOL  

Bij het ontwikkelen van een digitale toepassing voor gebruik in de zorg, dient er met een divers aantal 

aspecten rekening gehouden te worden34. Het is van belang de gebruikersdoelen en functies te  verhelderen 

in samenspraak met betrokken gebruikers (kinderen, ouders, professionals) en vervolgens te bekijken welke 

toepassing (bijvoorbeeld een webtool of een app) hier het best bij past en welke systeemeisen nodig zijn. 

Vervolgens kan een demo-versie ontwikkeld worden en kan op basis van een pilot de werking en tevreden-

heid van gebruikers geëvalueerd worden. Op basis van de evaluatie dient bepaald te worden waar of de app 

aan de verschillende gebruikersfuncties voldoet en of er nog andere aandachtspunten naar voren komen.  

 

7.4.2 Conclusies over belang trainen van professionals in meten en interpreteren van KVL  

Het is van belang om goede informatie te verstrekken over wenselijke afnamecondities van vragenlijsten en 

een adequate interpretatie van de scores. Ook is het aan te  bevelen om een gespreksmodel te bieden, 

waarmee de professional aan de hand van de vragenlijsten samen met kind en de ouder in gesprek kan gaan 

over behandeldoelen en de wijze waarop deze te bereiken. Gedurende de pilot is meerdere keren contact 

geweest met de ontwikkelaars van KLIK en met de afdeling Medische Psychologie van het VUmc, waar al veel 

ervaring is opgedaan met het meten van kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor kinderen. 

 

AANBEVELING 8:  ONTWIKKEL TRAINING VOOR PROFESSIONALS VOOR IMPLEMENTATIE 

VAN KWALITEIT VAN LEVEN ALS ONDERDEEL VAN ZORG 

In samenwerking met relevante beroepsorganisaties, zorgprofessionals en bovengenoemde partijen die 

ervaring hebben in het opstellen van trainingen voor professionals, wordt een training op maat ontwikkeld. 

Hierin kan bijvoorbeeld samen gewerkt worden met experts van Kwaliteit van Leven in Kaart en de afdeling 

Medische Psychologie van het VUmc. 

 

                                                           
34 ICT en eHealth: Succescriteria bij praktijkgericht onderzoek en implementatie , ZonMw 2012.  
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AANBEVELING 9: INTEGREER BEWUSTZIJN OVER EN TEGENGAAN VAN STIGMATISERING IN 

TRAINING PROFESSIONALS 

Aanbevolen wordt om in de training en het belang van een opbouwende, positieve en niet stigmatiserende 

wijze van communiceren te benadrukken. Zoals in de literatuurstudie al werd beschreven, hebben kinderen 

met obesitas te  maken met negatieve oordelen over hun gewicht en is dit een van de belangrijkste factoren 

die bijdraagt aan een verminderde kwaliteit van leven. Ook in de zorgsetting vindt stigmatisering plaats, 

waarbij uit onderzoek blijkt dat dit negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de zorg die mensen met 

obesitas krijgen35. Het is van belang dat (zorg)professionals zich bewust zijn van mogelijke vooroordelen en 

gerichte informatie ontvangen hoe hier mee om te gaan.  

 

Gedurende de uitvoering van het project werd steeds meer duidelijk hoe groot de impact is van stigma op de 

kwaliteit van leven en welbevinden van het kind. Er is contact gezocht met onderzoekers van het RUDD 

center in Amerika; een expertisecentrum op het gebied van aan obesitas gerelateerde thema’s  waaronder 

de aanpak van stigma. Het RUDD center heeft recentelijk een online module voor professionals ontwikkeld 

gericht op bewustwording en aanpak van stigma in verschillende settingen. Deze module kan als inspiratie 

dienen voor het ontwikkelen van een Nederlandse versie. 

 

7.4.3 Maak afspraken over het meten kwaliteit van leven en de rol van de centrale zorgverlener 

In het kader van het zo min mogelijk (onnodig) belasten van kinderen, ouders en professionals met afname 

van vragenlijsten, is het van belang om het aantal metingen zo beperkt mogelijk te houden en om effectief 

gebruik te maken van in fase van diagnostiek vastgestelde gegevens. Het (uiteraard met inachtneming van 

privacy) delen van gegevens tussen betrokken professionals in de keten kan hierin een oplossing bieden. 

Hiervoor is het wel nodig dat betrokken professionals hier onderling afspraken over maken.  

 

De rol van ‘centrale zorgverlener’ (CZV) in de keten is hierbij van belang: indien bij een kind obesitas (of 

overgewicht in combinatie met risicofactoren) wordt vastgesteld, kan de CZV kwaliteit van leven als 

onderdeel van het patiëntprofiel meten. Als vervolgens duidelijk is welke interventie passend is voor het kind 

(op basis van stepped/matched care8), kan de CZV bij doorverwijzing de gegevens over KVL delen met de 

betreffende interventie-aanbieder. Deze dient de afweging te maken of de meerwaarde van het bij aanvang 

van de interventie opnieuw meten van KVL, voldoende opweegt tegen de belasting van het kind.  

 

AANBEVELING 10: ERVARING OPDOEN MET HET METEN VAN KWALITEIT VAN LEVEN ALS 

ONDERDEEL VAN DE KETENAANPAK EN DE ROL VAN DE CENTRALE ZORGVERLENER HIERIN 

Maak afspraken over in welke zorgfase kwaliteit van leven gemeten wordt en welke partij verantwoordelijk is 

voor beheer en mogelijk delen van gegevens met verwijzers.  De coördinerende en afstemmende rol van een 

centrale zorgverlener is hierin van groot belang. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is in december 

2015 een pilot gestart naar de inzet van de centrale zorgverlener in de zorg voor kinderen met ernstige vorm 

van obesitas, waarbij deze functionaris als onderdeel van het in kaart brengen van het GGR standaard ook de 

kwaliteit van leven meet.  

 

 

                                                           
35 Puhl, R. and Heuer (2009). The Stigma of Obesity: A Review and Update. Obesity research; 17 (5) 
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7.5 Eindconclusie en aanbeveling 

Een focus op het verbeteren van Kwaliteit van leven creëert kansen om de aanpak van obesitas vanuit een 

meer positieve invalshoek te benaderen: het is een gewichts-neutrale uitkomstmaat die nader inzicht kan 

geven in hoe we kinderen kunnen helpen om met meer zelfvertrouwen in het leven te staan, weerbaarder te 

worden voor pesten en stigmatisering en om hier passende interventies voor te ontwikkelen.  

 

Zoals in het literatuuronderzoek al werd aangegeven, heeft een verschuiving naar het gebruik van gewichts-

neutrale uitkomstmaten van leefstijlinterventies de potentie heeft om een verbetering te bereiken op 

fysiologische metingen, psychosociale uitkomsten en gezondheidsgedragingen. Als kinderen zich  beter 

voelen, zal dit vervolgens een stimulans zal vormen om de leefstijlverandering voort te zetten. Met als gevolg 

dat kinderen zich op de lange termijn beter kunnen ontwikkelen en de maatschappelijke participatie nu en in 

de toekomst wordt bevorderd.  

 

Uit de pilot blijkt dat al de betrokken partijen de relevantie en meerwaarde zien van een focus van zorg op 

verbeteren van kwaliteit van leven en welbevinden. De uiteindelijke aanbeveling is dan ook om verder te 

werken aan de bredere implementatie van kwaliteit van leven als onderdeel van zorg voor kinderen met 

obesitas en de resultaten te evalueren. Deze inzichten kunnen weer worden gebruikt om de zorg voor 

kinderen met obesitas verder te verbeteren en optimaliseren.  

 

Belang samenwerking en draagvlak driehoek beleid, onderzoek en praktijk: 

Tot slot is het van belang te noemen dat deze rapportage en met name de pilot niet tot stand was gekomen, 

als diverse partijen in de driehoek van beleid, onderzoek en praktijk niet hadden samengewerkt. Deze 

praktijkgerichte manier van werken levert direct interessante inzichten op, die tussentijds gebruikt kunnen 

worden om verbeteringen aan te brengen in de opzet en uitvoering van de pilot. Bijkomend voordeel is dat 

deze gezamenlijke aanpak tot draagvlak heeft geleid bij zowel betrokken zorgaanbieders, gemeenten en 

onderzoekers, voor een focus op kwaliteit van leven als onderdeel van zorg voor kinderen met obesitas. 

Hieronder een kort overzicht van gezamenlijke activiteiten en opbrengsten: 

 

 Draagvlak bij het PON voor het meten van kwaliteit van leven als onderdeel van zorg voor kinderen (in 

lijn met aanbevelingen van de Zorgstandaard Obesitas) 

 Kwaliteit van Leven als onderdeel van patiëntprofielen zoals opgesteld door het PON en de NDF. 

 Gebruik van vragenlijsten door collega onderzoekers voor onderzoek naar evaluatie van 

leefstijlinterventie, bijvoorbeeld bij Universiteit Maastricht en Nijmegen 

 Bijdrage aan wetenschappelijke discussie over kwaliteit van leven, door (mede-)auteurschap van twee 

artikelen2, 20  

 Verzoek tot leveren bijdrage aan symposium over kwaliteit van leven in de zorg voor kinderen met 

obesitas, op de European Summit on Obesity, juni 2015  

 Vermelding van Kwaliteit van leven als uitkomstmaat in handreiking Zorginstituut Nederland goede zorg 

voor kinderen met obesitas. 

 De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) heeft in het Meerjarenprogramma 2015-2018 het 

belang van Kwaliteit van Leven expliciet opgenomen in het actieplan morbide obesitas36 , waarbij het 

                                                           
36

 Programmaplan Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2015-2018. Gemeente Amsterdam, maart 2015 
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meten van kwaliteit van leven ook is opgenomen in het AAGG stroomschema 'Samen naar Gezond 

Gewicht' (juli 2015) 

 Bijdrage aan training voor professionals van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: 1. hoe kunnen 

professionals zich bewust worden van hun eigen vooroordelen en 2.  hoe kan vergaarde kennis over het 

belang van verbeteren van kwaliteit van leven in relatie tot overgewicht, door professional gebruikt 

worden om aan te sluiten bij doelen bij het kind en de ouder (haakjes voor gesprek) 

 Evaluatie pilot centrale zorgverlener van de AAGG, aan de hand van meten kwaliteit van leven bij 

kinderen bij start en eind van pilot. 

 

Het is van belang om in het vervolg van het project actief te blijven samenwerken in deze driehoek van 

beleid, onderzoek en praktijk.  
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Bijlage 1. Overzicht Kwaliteit van Leven vragenlijsten37
 

Vragenlijst kwaliteit van 
leven 

Auteur  Respondent Leeftijd 
(jaren) 

Aantal 
items 

Duur  Nederlandse 
vertaling  
 

Generiek 
Child Health questionnaire 
(CHQ) 

Generiek Landgraf, 
1996 
Landgraf, 
1998 

Kind 
 
Ouder 

10-18 
 
5-18 

87 
 
50/28* 

10-15 min 
 
10-15 min 

Disabkids 
 

Generiek Ravens-
Sieberer, 2007 

Kind 
 
Ouder 

4-16 
 
4-16 

37/12*  
 
37/12*  

10 min 
 
10 min 

European Health related 
Quality of Life Screening 
Instrument for Children and 
Adolescents(KIDSCREEN) 

Generiek Ravens-
Sieberer, 2007 

Kind 
 
Ouder 

8-18 
 
8-18 

52/27/10*  
 
52/27/10* 

10-15 min 
 
Idem  

European Quality of Life-5  
dimensions, (youth version) 
(EQ5D-Y, 5 item) 

Generiek Burtstrom, 
2011 

Kind 8-18 5 Paar min 

KINDL-R Quality of Life 
questionnaire 
(KINDL-R) 

Generiek Erhart, 2009 Kind 
 
 
 
Ouder 

4-6 
7-13 
14-17 
 
3-6 
7-17 

12 
24 
24 
 
46 
24 

10 min 

Paediatric Quality of Life 
Inventory 
(PedsQL 4.0) 

Generiek Varni,1998 Kind 
 
 
 
Ouder 

5-7 
7-12  
13-18 
 
2-4 
5-7  
7-12  
13-18 

23 
 
 
 
23  

4 min 
 
 
 

Ziektespecifiek obesitas 

Impact Weight on Quality of 
Life-Kids 
(IWQOL-Kids) 

Ziektespecifiek Kolotkin, 2006 Kind 
 
Ouder 

11-19 
 
11-19 

27  
 
27 

8 min 
 
8 min 

Sizing Me Up 
(SMU) 
 
 
Sizing Them Up 
(STU) 

Ziektespecifiek Zeller and 
Modi, 2009 
 
 
Modi and 
Zeller, 2008 

Kind (bij 5-
10 jarigen 
als 
interview)  
 
Ouder 

 5-13 
 
 
 
 5-18 
 

22  
 
 
 
22 

15 min 
 
 
 
15 min 

Youth Quality of Life 
Instrument – Weight 
module  
(YQOL-W) 

Ziektespecifiek Morales,  
2011 

Kind  11-18 21 5-10 min 

  

                                                           
37
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Bijlage 2. Interpretatie van PedSql 4.0 vragenlijst – normgroepen en minimaal 

relevante verschilscores 

A. Interpretatie kwaliteit van leven score bij startmeting 

Hoe interpreteer je of een kind een verminderde kwaliteit van leven heeft? Dit kan aan de hand van 

normgegevens en zogenaamde ‘cut-off’ scores die hiervan afgeleid worden. Kinderen die meer dan 1,0 

standaarddeviatie scoren onder het gemiddelde van de gezonde populatie, zijn ‘at risk’ voor een 

verminderde kwaliteit van leven. Voor de interpratie van de PedsQL 4.0 vragenlijst zijn voor drie 

verschillende leeftijdsgroepen Nederlandse normgegevens verzameld. In onderstaande tabel kan gekeken 

worden hoe resultaten van kinderen op de PedsQl 4.0 zich verhouden tot de gemiddelde scores van kinderen 

uit dezelfde leeftijdscategorie38.. 
 
 Gezonde populatie                        Kinderen chronische 

aandoening 

  

 
Subscale 

 
N 

 
Mean 

 
SD 

  
N 

 
Mean 

 
SD 

 
Effect size 

 
p value 

 
Age group 5-7 

Total score 

 
76 

 
85.31 

 
8.59 

  
14 

 
78.80 

 
9.58 

 
0.76 

 
<.05* 

Physical health  88.65 9.13   80.58 13.71 0.88 <.01** 

Psychosocial health  83.53 9.70   77.86 10.22 0.58 <.05* 

Emotional functioning  76.38 13.80   73.93 11.30 0.18 .53 

Social functioning  87.76 11.70   80.00 12.56 0.66 <.05* 

School functioning  86.45 10.76   79.64 15.00 0.63 <.05* 
 
Age group 8-12 

Total score 

 
192 

 
82.31 

 
8.83 

 
 
26 

 
80.64 

 
9.32 

 
0.19 

 
.37 

Physical health  85.25 8.85   82.21 12.14 0.34 .12 

Psychosocial health  80.75 10.34   79.81 10.43 0.09 .67 

Emotional functioning  76.85 13.76   78.85 13.21 -0.15 .49 

Social functioning  86.51 12.24   83.27 12.80 0.26 .21 

School functioning  78.88 11.90   77.31 13.13 0.13 .53 
 
Age group 13-18 

Total score 

 
148 

 
83.14 

 
8.99 

 
 
25 

 
77.09 

 
9.40 

 
0.67 

 
<.01** 

Physical health  86.76 9.21   81.00 12.00 0.63 <.01** 

Psychosocial health  81.21 10.22   75.00 9.56 0.61 <.01** 

Emotional functioning  77.53 15.01   71.40 16.62 0.41 .07 

Social functioning  90.14 11.37   83.40 12.97 0.59 <.01** 

School functioning  75.95 12.68   70.20 15.17 0.45 <.05* 
 

* Significant p < .05, ** Significant p < .01. | Legenda: N: populatie, M: gemiddelde, SD: Standaard Deviatie . 

 
Tabel 1: Nederlandse normgegevens PedSql 4.0. Engelen et al. (2009). 
 

B. Interpretatie van verandering kwaliteit van leven score meting 0 en meting 1 

Hoe kan je vervolgens bepalen of er sprake is van een relevant klinisch verschil in kwaliteit van leven tussen 

meting 0 en meting 1? In tabel 2 staat aangegeven wanneer je kan spreken over een ‘minimaal klinisch 

                                                           
38

Engelen V, Detmar S, Koopman H, Maurice‐Stam H, Caron H, Hoogerbrugge P, Egeler RM, Kaspers G, Grootenhuis M. Health 
related quality of life of Dutch children: psychometric properties of the PedsQL in the Netherlands. BMC Pediatr.2009 Nov 3;9:68 
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relevant verschil’ voor wat betreft de PedsQl zelfrapportage en de ouderversie39. Deze waarden geven 

bijvoorbeeld aan dat een 4.4 punt verandering in de totaalscore bij de zelfrapportage versie een klinisch 

relevant verschil is. En hetzelfde geldt voor een 4.5 punt verandering op de totaalscore van de ouderversie 

van de vragenlijst.  

PedsQL schalen Aantal 
items 

N Mean SD Range MCID 

Child self-report       

Total Score 23 5972 82.87 13.16 0–100 4.36 
Physical Health 8 5962 86.86 13.88 0–100 6.66 

Psychosocial Health 15 5963 80.73 14.70 0–100 5.30 

Emotional Functioning 5 5961 78.21 18.64 0–100 8.94 

Social Functioning 5 5948 84.04 17.43 0–100 8.36 

School Functioning 5 5908 79.92 16.93 0–100 9.12 

Parent proxy-report       

Total Score 23 10 070 81.34 15.92 0–100 4.50 
Physical Health 8 10 050 83.26 19.98 0–100 6.92 

Psychosocial Health 15 10 071 80.22 15.84 0–100 5.49 

Emotional Functioning 5 10 044 80.28 16.99 0–100 7.79 

Social Functioning 5 10 036 82.15 20.08 0–100 8.98 

School Functioning 5 8466 76.91 20.16 0–100 9.67 

Legenda: QOL: Quality of life; MCID: Minimal clinically important difference; SD: Standard deviation. 

 
Tabel 2. Minimaal klinisch relevant verschilscores PedsQl 4.0 (Varni et al. 2003) 
 
 
 

 

  

                                                           
39

 Varni JW, Burwinkle TM, Seid M, Skarr D. The PedsQL 4.0 as a pediatric population health measure: feasibility, reliability, and 
validity. Ambul Pediatr. 2003;3(6):329-41. 
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Bijlage 3. Overzicht aan pilot deelnemende interventies* 

Onderzoek leefstijl en gezondheid op scholen (Haarlemmermeer) 

De GGD Kennemerland heeft in de periode februari-mei 2014 een effectevaluatie over leefstijl en gezond 

gedrag uitgevoerd bij zeven basisscholen. De nulmeting kende verschillende onderdelen:  

1. Vragenlijst voor ouders van kinderen in de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool (de onderbouw)  

2. Vragenlijst voor kinderen in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool (de bovenbouw).  

3. Metingen van lengte en gewicht van kinderen in groep 3 en groep 6.  

4. De ouders van kinderen die toestemming voor gewichtsmetingen hadden gegeven, zijn gevraagd of ze een 

kwaliteit van leven-vragenlijsten wilden invullen indien er sprake zou zijn van overgewicht. 

 

Vakantiekamp ‘Kamp-O’ (Amsterdam)  

KampO is een vakantiekamp voor kinderen met gediagnosticeerd overgewicht, waarbij elke vakantie 12 

kinderen worden uitgenodigd om te komen ontdekken welke sport(en) ze leuk vinden. Doelstelling is niet 

gericht op gewichtsvermindering, maar op activeren en begeleiding van kinderen naar regulier sportaanbod 

in hun eigen stadsdeel. Op initiatief van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en in afstemming met 

Kamp-O, is vanaf het eerste kamp in de zomer van 2014 kwaliteit van leven bij kinderen gemeten bij het 

begin van het kamp en bij de terugkomdag.  

 

LEFF (meerdere gemeenten) 

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen van 7 tot 13 

jaar met overgewicht en obesitas, die in heel Nederland wordt uitgevoerd. Het is een gezinsbehandeling; ook 

één ouder neemt deel aan alle bijeenkomsten. LEFF bestaat uit 20 groepsbijeenkomsten van 2 uur, verdeeld 

over een periode van 10 weken. Het programma vindt altijd plaats op geschikte tijden voor de gezinnen, 

buiten schooltijd en op een locatie in de buurt, waar ook de follow-up na het programma plaatsvindt. Dit 

betreft altijd aandachtswijken van gemeenten die voor een integrale aanpak van overgewicht en obesitas 

gekozen hebben. Het meten van kwaliteit van leven maakt deel uit van de evaluatie van het programma. 

 

Avant Sanare (Rotterdam) 

Avant sanare is een organisatie van psychologen, pedagogen en gedragswetenschappers in Rotterdam, waar 

onder andere gecombineerde leefstijlinterventies voor verschillende leeftijdsgroepen worden aangeboden. 

Het programma ‘Kids4Fit’ helpt kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 8-12 om een 

gezondere leefstijl aan te leren en lekkerder in hun vel te zitten. Het programma duurt 3 maanden, daarna 

volgt aanvullende begeleiding voor 1 jaar. Zowel in 2014 als 2015 zijn er bij groepen van Kids4Fit kwaliteit van 

leven vragenlijsten afgenomen. 

 

Vet Fitte Kids (Amsterdam) 

‘Vet  fitte Kids’ is een gecombineerde leefstijlinterventie, waarbij (kinder)fysiotherapeuten, een diëtiste en 

een opvoedadviseur betrokken zijn. Doel van het programma is het stimuleren van plezier in beweging, 

verbeteren van het uithoudingsvermogen en optimaliseren van het voedingspatroon om zo een actievere en 

gezondere leefstijl te bewerkstelligen. Het programma duurt 12 weken. Naast de training voor de kinderen 

zijn er voor de ouders groepsvoorlichtingen en is er de mogelijkheid tot het maken van individuele afspraken 

bij de diëtiste en/of de opvoedadviseur. In 2014 heeft VFK meegedaan aan de kwaliteit van leven pilot.  
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Expeditie Jij (Amsterdam) 

Expeditie Jij is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar en duurt 13 

weken. Doel van het programma is dat kinderen meer energie en zelfvertrouwen krijgen. Ouders worden 

zoveel mogelijk bij de Expeditie betrokken. De expeditieleiders zijn ervaren krachten uit vakgebieden 

psychologie, sport, beweging, opvoeding en voeding.  Expeditie Jij is inhoudelijk gebaseerd op het 

leefstijlprogramma ‘RealFit’. In 2014 heeft het programma meegedaan aan de kwaliteit van leven pilot.  

 

Evaluatie van buddy-aanpak (Amsterdam) 

De kwaliteit van leven vragenlijsten worden afgenomen in het kader van de evaluatie van de buddy-aanpak, 

wat inhoudt dat kinderen met overgewicht gekoppeld worden aan een buddy of maatje. Dit is een vrijwilliger 

die kinderen gaat ondersteunen bij de dagelijkse invulling van een gezonde leefstijl. Er zijn twee verschillende 

projecten die lopen: één project van Humanitas en één project van Gilde Amsterdam. Aan de hand van onder 

andere de kwaliteit van leven vragenlijsten wordt bekeken in hoeverre de kwaliteit van leven is verbeterd van 

de kinderen die deelnemen aan deze trajecten. De vragenlijsten worden ingevuld door de ouders (kinderen 

zijn tussen de 4 en 12 jaar) en eventueel met behulp van de buddy/maatje.  

 

Zorgpad overgewicht kinderen Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s Hertogenbosch) 

Het Zorgpad Overgewicht Kinderen is bedoeld voor kinderen met (extreem) overgewicht, waarbij mogelijk 

sprake is van een medische oorzaak of medische complicaties. Het is een aanpak waarbij kinderartsen, 

pedagogisch hulpverleners, gespecialiseerd verpleegkundigen, diëtisten, kinderfysiotherapeuten en 

psychologen samenwerken om een juiste diagnose te kunnen stellen. Samen met kind en ouder wordt 

vervolgens een behandeladvies op maat gemaakt. In 2014 en 2015 zijn de kwaliteit van leven vragenlijsten als 

onderdeel van het diagnostische traject afgenomen. 

 

 

*Noot. Selectie voor deelname aan pilot betekent niet dat betreffende leefstijlinterventie formeel voldoet aan de 

eisen van een GLI. 
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Bijlage 4. Handleiding afname vragenlijsten  

1. Keuze voor generieke of ziektespecifieke kwaliteit van leven vragenlijst? 

Bij het meten van kwaliteit van leven kan gebruik gemaakt worden van ‘generieke’ en ‘ziektespecifieke’ 

vragenlijsten. Generieke (algemene) vragenlijsten zijn geschikt om verschillende groepen kinderen met elkaar 

te vergelijken (bijvoorbeeld gezonde met zieke kinderen). Ziektespecifieke meetinstrumenten kunnen beter 

onderscheid aanbrengen binnen een groep met dezelfde aandoening en zijn meer geschikt om de effecten 

van leefstijlinterventies te meten dan generieke instrumenten. Om in het kader van diagnostiek, behandeling 

of onderzoek een compleet beeld van de ervaren kwaliteit van leven te krijgen, kan zowel een algemene als 

ziektespecifieke vragenlijst ingezet kunnen worden, rekening houdend met gevraagde belasting.  

2. Zelfrapportage of invullen door ouder?  

Kwaliteit van leven is een subjectief begrip en het heeft dan ook de voorkeur dat, indien haalbaar, 

respondenten zelf hun ervaringen rapporteren. Kinderen vanaf de vroege leeftijd van 4-6 jaar, zijn al in staat 

concrete onderdelen van hun gezondheidsstatus te begrijpen, zoals pijn of het gebruik van medicijnen; de 

meer subjectieve en abstracte domeinen daarentegen zijn meer geschikt voor oudere kinderen (28). Indien 

zelfrapportage niet haalbaar is, bijvoorbeeld in het geval van jonge kinderen die nog niet kunnen lezen, kan 

gebruik worden gemaakt van een vragenlijst die in de vorm van een gestructureerd interview wordt 

afgenomen of van ouderraportage. 

3. Instructie voor afname van de vragenlijsten 
De volgende instructies zijn van belang voor een nauwkeurige en betrouwbare afname van de vragenlijsten: 

1. Zorg voor een rustige plek waar kinderen en of ouders de vragenlijsten kunnen invullen.  

2. Ouders, kinderen (8-12) en tieners (13-18) kunnen zelf de PedsQL 4.0 -vragenlijst invullen na inleidende 

instructies van de afnemer: zie toelichting op voorblad bij PedsQL 4.0 en bovenaan vragenlijst bij IWQOL-

Kids. Voor de IWQOL-Kids geldt dat kinderen ouder dan 10 jaar de lijst zelf kunnen invullen.  

3. Indien wordt vastgesteld dat het kind of de tiener niet in staat om zelf de vragenlijst in te vullen 

(bijvoorbeeld door ziekte, vermoeidheid, leesproblemen), kan de vragenlijst worden voorgelezen. 

Wanneer een kind alsnog moeite heeft om de voor zijn/haar leeftijd ontwikkelde vragenlijst in te vullen, 

kan de versie van de voorgaande leeftijdsgroep versie worden gebruikt (geldt enkel voor PedsQL). Indien 

bijvoorbeeld bekend is dat het kind een ontwikkelingsstoornis heeft, is zelfrapportage variant mogelijk 

niet geschikt en gaat voorkeur uit naar gebruik van ouderversie. 

4. De ouder en kind dienen de vragenlijsten onafhankelijk van elkaar te beantwoorden. Als de vragenlijst 

door het kind wordt ingevuld/ wordt afgenomen, dient het kind met de rug naar de ouder te zitten. Zorg 

ervoor dat het kind en de ouder niet bij elkaar te rade gaan voor antwoorden en leg eventueel uit dat het 

van belang is om juist het individuele perspectief te weten. 

5. Als het kind of de ouder een vraag heeft over wat een vraag betekent of hoe deze te beantwoorden, 

interpreteer dan niet de vraag maar herhaal de vraag door deze hardop voor te lezen. Vraag hen om de 

vraag te beantwoorden op basis van wat zij denken dat deze betekent.  

6. Als ouder of kind moeite hebben om een antwoord te kiezen, geef dan aan het antwoord te kiezen die 

het meest in de buurt komt van hoe ze zich voelen. Het kind en / of de ouder heeft de mogelijkheid om 

geen antwoord te geven indien ze de vraag echt niet begrijpen. 
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7. Als een ouder / kind vraagt u om de antwoorden te interpreteren, vertel hem / haar dat dit aan de hand 

van een berekening dient te gebeuren (en er later een terugkoppeling volgt indien de vragenlijst als 

uitkomstmaat van interventie wordt gebruikt). 

8. Controleer de ingeleverde vragenlijst op leesbaarheid en volledigheid. Vraag om toelichting indien een 

antwoord niet is ingevuld of controleer indien een antwoord slecht leesbaar is. Documenteer mogelijk 

aangevoerde redenen van kind of ouder om de vragenlijst niet of incompleet in te vullen. 

9. Zorg dat datum en onderzoek nummer duidelijk op het formulier staan! 

10. Het zou kunnen voorkomen dat kinderen of ouders het invullen van de vragenlijst als direct of 

emotioneel belastend ervaren.  Reageer (uiteraard) begripvol en vraag of kind en of ouder het fijn vinden 

om hier met iemand verder over te praten. Bespreek in het team wie hier de geschikte persoon voor zou 

zijn en hoe hier navolging aan gegeven kan worden. 

11. De vragenlijsten uiteraard met waarborging van vertrouwelijkheid en privacy van kind en ouder 

verzameld en eventueel verzonden te worden. 
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Bijlage 5. Vragenlijst procesevaluatie (zorg)professionals pilot 

We zijn erg benieuwd naar de opgedane ervaringen met de inzet van de kwaliteit van leven vragenlijst(en) 

binnen jouw leefstijlinterventie. Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van onderstaande 11 vragen! 

 

A. VRAGEN OVER PRAKTISCH VERLOOP VAN DE PILOT 
1. Vink aan welke vragenlijsten voor jouw pilot zijn gebruikt: 

IWQOL-Kids IWQOL-ouder PedsQl Kind PedsQl ouder 

    

 

2.a. Hoeveel kinderen hebben aan het programma deelgenomen? Click here to enter text. 

2.b. Was er sprake van uitval en zo ja hoeveel kinderen? Click here to enter text. 

 

3. Op welk moment hebben de kinderen de vragenlijst(en) ingevuld? 

☐ Voorafgaand aan het intakegesprek    ☐Tijdens het intakegesprek  

☐Eerste dag van de interventie    ☐ Anders namelijk: Click here to enter text. 

 

4. In welke ‘setting’ hebben de kinderen of ouders de vragenlijst ingevuld? 

☐ Alleen en op locatie    ☐ Samen met professional op locatie 

☐ Van te voren thuis ingevuld   ☐ Anders namelijk: Click here to enter text. 

 

B. VRAGEN OVER ERVARINGEN VAN GEBRUIKERS (KINDEREN, OUDERS EN PROFESSIONALS) 
Ervaringen van kinderen: 

5. a. Hoeveel kinderen hebben bij het invullen van de vragenlijst aangegeven dat ze bepaalde vragen niet 

snapten of moeilijk vonden? Click here to enter text. 

5.b. Welke vragen waren dit en wat was de reden? Click here to enter text. 

 

6.a. Hoeveel kinderen hebben bij het invullen van de vragenlijst aangegeven dat ze bepaalde vragen niet 

wilden invullen? Click here to enter text. 

6.b. Welke vragen waren dit en wat was de reden? Click here to enter text. 

 

Ervaringen van ouders: 

7.a. Hoeveel ouders hebben bij het invullen van de vragenlijsten aangegeven dat ze bepaalde vragen niet 

snapten? Click here to enter text. 

7.b. Welke vragen waren dit en wat was de reden? Click here to enter text. 

 

8.a. Hoeveel ouders hebben bij het invullen van de vragenlijsten aangegeven dat ze bepaalde vragen niet 

wilden invullen? Click here to enter text. 

8.b. Welke waren dit en wat was de reden? Click here to enter text. 

 

Ervaringen van professional: 

9. Vind je het relevant dat KVL wordt meegenomen als uitkomstmaat van de interventie en zou je willen 

toelichten waarom wel of niet?  

☐ Nee  ☐ Ja    Toelichting op ja of nee: Click here to enter text. 
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10. Vind je de KVL vragenlijsten bruikbaar voor: 

a. Inzicht in ervaren problematiek kind (diagnostiek)?      ☐ Ja      ☐ Nee, want  Click here to enter text. 

b. Hulpmiddel bij opstellen van interventiedoelen   ☐ Ja      ☐ Nee, want  Click here to enter text. 

c. Evalueren van doelen interventie   ☐ Ja      ☐ Nee, want  Click here to enter text. 

d. Steun in rug na afloop interventie   ☐ Ja      ☐ Nee, want  Click here to enter text. 

C. VRAGEN OVER ORGANISATIE KETENAANPAK KINDEREN OVERGEWICHT EN OBESITAS 
11. Vanuit welke instantie wordt een kind met overgewicht of obesitas doorverwezen naar jouw interventie? 

☐Jeugdgezondheidszorg  (nulde lijn)  ☐Specialist (tweede lijn) 

☐Gezondheidscentrum (eerste lijn)   ☐Anders, namelijk: Click here to enter text. 

 

12. Vindt er na afloop van de interventie (of indien er sprake is van uitval), ook een terugkoppeling plaats 

naar de doorverwijzer en zo ja welke? 

☐ Nee  ☐ Ja, namelijk: Click here to enter text. 

 

13. a. Is er sprake van een ‘centrale zorgverlener’ in de keten: eén functionaris die de regie houdt en het 

individueel zorgplan beheert terwijl het kind de verschillende zorgfasen doorloopt? 

☐ Nee  ☐ Ja en eventuele toelichting Click here to enter text. 

 

13.b. Vanuit welke instantie werkt deze centrale zorgverlener? 

☐ Jeugdgezondheidszorg  (nuldelijn)  ☐Specialist (tweede lijn) 

☐ Gezondheidscentrum (eerste lijn)   ☐Anders, namelijk: Click here to enter text. 

 

14.a. Is er een digitaal cliënt of registratiesysteem waarin de gegevens van kinderen opgeslagen worden? 

☐Nee   ☐Ja  Wat is de naam van dit systeem? Click here to enter text. 

 

14.b. Kan dit systeem gegevens uitwisselen met registratiesystemen van doorverwijzers? 

☐Nee   ☐Ja   

 

Aanvullende vragen 2015 

D. RANDVOORWAARDEN IMPLEMENTATIE KVL VRAGENLIJSTEN IN ZORGPRAKTIJK 
15. Welke organisatorische randvoorwaarden zijn nodig om KVL standaard te meten in de zorgpraktijk? 

 

Randvoorwaarden implementatie Aanwezig? 

(ja of nee) 

Wenselijk? 

(ja of nee) 

Beschikbare tijd voor afname, bespreken en evalueren resultaten   

Kennis en vaardigheden van professionals voor adequate toepassing   

Delen van resultaten met verwijzers    

Draagvlak bij collega’s en leidinggevende   

Draagvlak bij opdrachtgever/subsidient (gemeente of zorgverzekeraar)   

Andere, namelijk: Click here to enter text.   
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E.  RELEVANTIE ONTWIKKELING DIGITALE TOOL KWALITEIT VAN LEVEN 
16.a. Worden onderstaande belangen naar jouw idee gediend door het digitaal registreren van KVL, waarbij 

directe terugkoppeling wordt gegeven van resultaten naar kind/ouder als onderdeel van zorgfasen? 

  

Belangen Ja of nee 

Perspectief kind/ouder   

Beter inzicht in de eigen gezondheidssituatie (inzage app, doelen en resultaten).  

Model van gespreksvoering dat aansluit op beleving en motivatie kind/ouder  

Tool is meerwaarde in ondersteuning gedragsverandering, ook na de interventie  

Verbetering van de zorg door structureel meten van  KVL en gebruik resultaten bijsturen 
interventie 

 

Perspectief professional/zorgteam  

Biedt een vraaggestuurd gespreksmodel voor ervaren problematiek a.g.v. overgewicht  

Kind/ouder heeft meer inzicht in ervaren gezondheidssituatie door gebruik tool: geeft 
aangrijpingspunten voor zelfmanagement tijdens en na interventie 

 

Effectievere werkwijze door directe terugkoppeling resultaten KVL na invullen lijst  

Delen van resultaten met verwijzer met inachtneming privacy wetgeving  

Meten effecten interventie op kindniveau en groepsniveau  

De kwaliteit van de zorg verbetert door beter inzicht in gezondheidssituatie van kind  

Perspectief gemeente en zorgverzekeraar  

De toepassing levert gezondheidswinst op (hogere zorgkwaliteit of kwaliteit van leven).  

Acceptatie van tool en gebruik door zorgprofessionals  

Impact op zorgprocessen is beperkt  

De toepassing maakt deel uit van bestaande en verzekerde zorg  

Er zijn inkoopvoorwaarden (Zorgstandaard Obesitas, evaluatiecriteria)  

 

16.b. Mis je nog belangen?   Click here to enter text. 
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Bijlage 6. Pre-test begrip van IWQOL-Kids vragenlijst kinderen 8-10 jaar 

Aanleiding en vraagstelling:  

De IWQOL-Kids vragenlijst is gevalideerd voor zelfrapportage bij kinderen van 11 jaar en ouder. Voor 

kinderen onder de 11 jaar kan gebruik gemaakt worden van de in het Nederlands vertaalde ouderversie van 

de IWQOL. Bij de HELIOS-studie naar de effectiviteit van de behandeling van kinderen met ernstige obesitas, 

is de IWQOL-Kids zelfrapportage lijst voorgelegd voor kinderen vanaf 8 jaar. Het begrip van de vragenlijst 

door deze jongere leeftijdsgroep is echter nog niet specifiek nagevraagd. Omdat zelfrapportage de voorkeur 

heeft boven ouderrapportage, zal nader worden uitgezocht of de IWQOL-Kids vragenlijst inderdaad geschikt 

is voor kinderen van 8-10 jaar.  

 

Methodiek:  

Globaal zijn er twee methodes van ‘pretesten’ van vragenlijsten: ‘think aloud interviewing’ en ‘probing’40. 

Bij ‘thinking aloud’ wordt de respondent gevraagd om “hardop te denken” tijdens het invullen van de 

vragenlijst. Bij ‘probing’ stelt de interviewer vragen om erachter te komen hoe de respondent tot een 

antwoord is gekomen. Deze manier van pretesten kan gebruikt worden om de validiteit van een 

zelfrapportage-instrument voor kinderen te testen, bijvoorbeeld of kinderen in een specifieke leeftijdsgroep 

een bepaalde vraag lezen, begrijpen en goed kunnen beantwoorden41. Bij de pretest van de IWQOL-kids 

zelfrapportageversie is gebruik gemaakt van de ‘probing’ methode. 

 

Werving en procedure deelnemers voor interview:  

De pretest van de IWQOL kids is uitgevoerd bij kinderen in de leeftijd van 8 en 10 jaar, die deelnamen aan de 

leefstijlinterventies Vet Fitte Kids in Amsterdam Noord en het programma Kids4Fit van Avant Sanare, in 

Rotterdam. De ouders van de kinderen hadden toestemming gegeven, voor het stellen van vragen over de 

vragenlijst. In totaal hebben 8 kinderen meegedaan aan de pretest. 

 

Resultaten pretest 

 Betekenis  van ‘in hoeverre’ is niet al de kinderen bekend  

 Het woord ‘vermijden’ is de meeste  kinderen niet bekend 

 Het woord ‘gewicht’ snappen de kinderen in de context van vragenlijst goed 

 Het woord ‘gezelschap’ is de meeste kinderen bekend 

 De betekenis van het woord ‘gezinsleden’ is niet voor alle kinderen duidelijk: wie zijn dat allemaal? 

 Antwoordschaal: een vijf-punts antwoordschaal lijkt voor kinderen in deze leeftijd best lastig; voorkeur 

voor minder opties. Daarnaast is het woord ‘zelden’ niet iedereen bekend. 

 

Conclusie:  

Uit de pretest blijkt echter dat de IWQOL-Kids lastig lijkt voor kinderen jongeren dan 11; het gaat dan om de 

moeilijkheidsgraad van enkele woorden en de te ruime keuzeopties van de vijfpuntsantwoordschaal. Voor 

deze leeftijdsgroep is dan ook het advies de ouderversie van de IWQOL-Kids te gebruiken. 

                                                           
40 Collins (2003). Pretesting survey instruments: An overview of cognitive methods. Quality of Life Research 12: 229–238, Kluwer Academic 

Publishers. Printed in the Netherlands 
41 Wooley et al. (2004) Cognitive Pretesting and the Developmental Validity of Child Self-Report Instruments: Theory and Applications. Res Soc 

Work Pract. 2004 May ; 14(3): 191–200. 
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Bijlage 7. Resultaten kwaliteit van Leven in LEFF pilots 2014 en 2015  
 

Kwaliteit van leven pilot 2014 

VRAGENLIJST KIND – PedsQl 4.0 
(algemene kwaliteit van leven): (N=58) 

Gemiddelde score bij de 
start van LEFF 

Gemiddelde score aan het 
eind van LEFF 

Schaal fysiek functioneren 84,6 86,6  

Schaal emotioneel functioneren 78,4 81,4 

Schaal sociaal functioneren 85,5 87,3  

Schaal functioneren op school 81,6 83,1 

Gemiddelde psychosociale schalen 81,9 83,9 

Totaalscore 82,8 84,9  

Statistisch significant met een p-waarde <0.05 

 

VRAGENLIJST OUDER – IWQOL-Kids 
(gewichtsgerelateerde kwaliteit van 
leven): (N=52) 

Gemiddelde score bij de 
start van LEFF 

Gemiddelde score aan het 
eind van LEFF 

Schaal lichamelijk ongemak 89,9 93,3  

Schaal lichaamsbeeld 80,4 82,9 

Schaal sociale omgeving 90,4 91,9  

Schaal over het gezin 95,9 97,7  

Totaalscore 88,2 90,5  

Statistisch significant met een p-waarde <0.05 

Kwaliteit van leven voorjaar 2015 

VRAGENLIJST KIND – PedsQl 4.0 
(algemene kwaliteit van leven): (N=21) 

Gemiddelde score bij de 
start van LEFF 

Gemiddelde score aan het 
eind van LEFF 

Schaal fysiek functioneren 77,7 83,3 

Schaal emotioneel functioneren 71,5 80,7* 

Schaal sociaal functioneren 80 83,5 

Schaal functioneren op school 76,1 81,6 

Gemiddelde psychosociale schalen 76,9 81,5 

Totaalscore 77,4 82 

* Statistisch significant met een p-waarde <0.05 
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VRAGENLIJST OUDER – IWQOL-Kids 
(gewichtsgerelateerde kwaliteit van 
leven): (N=19) 

Gemiddelde score bij de 
start van LEFF 

Gemiddelde score aan het 
eind van LEFF 

Schaal lichamelijk ongemak 82,6 91* 

Schaal lichaamsbeeld 76,4 84 

Schaal sociale omgeving 84,1 88,7 

Schaal over het gezin 93,8 95,7 

Totaalscore 83,1 88,5 

* Statistisch significant met een p-waarde <0.05 

  


