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Dit proefschrift geeft inzicht in de kwaliteit van leven van mensen met dementie die 
thuis of in een zorginstelling langdurige zorg ontvangen. Daarnaast laat dit proefschrift 
zien welke factoren geassocieerd zijn met kwaliteit van leven van mensen met dementie 
die langdurige zorg ontvangen. Het onderzoeken van deze associaties is van belang 
omdat dit inzicht geeft in mogelijkheden voor het verbeteren van kwaliteit van leven. 
Verschillende studies met diverse onderzoeksmethodieken zijn opgezet om dit te kun-
nen onderzoeken. Ten eerste is er een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd 
(Hoofdstuk 2). Ten tweede is er observationele data met betrekking tot kwaliteit van 
leven en kwaliteit van zorg-indicatoren verzameld over 2014 Europeanen met dementie 
uit acht verschillende Europese landen (Hoofdstuk 3 en 4). Ten derde zijn er in Neder-
land 9.660 korte, herhaalde observaties in de dagelijkse leefomgeving uitgevoerd om 
meer inzicht te krijgen in kwaliteit van leven en het dagelijks leven van mensen met 
dementie (Hoofdstuk 5, 6 en 7). Dit hoofdstuk vat alle studies die beschreven staan in 
dit proefschrift samen.  
 
Hoofdstuk 1 bevat een algemene introductie. Langdurige zorg, dementie en kwaliteit 
van leven worden hierin toegelicht. Tevens beschrijft dit hoofdstuk zowel de doelstel-
lingen en opzet van dit proefschrift als de studies die hieraan ten grondslag liggen. 
 Een systematisch literatuuronderzoek (Hoofdstuk 2) identificeerde slechts enkele 
studies van hoge kwaliteit die associaties met (veranderingen in) kwaliteit van leven van 
mensen met dementie onderzocht hebben. De resultaten van dit literatuuronderzoek 
toonden een relatie tussen depressieve symptomen geassocieerd en een lage zelf-
gerapporteerde kwaliteit van leven aan. Een lage proxy-gerapporteerde kwaliteit van 
leven hing samen met gedragsproblemen, en agitatie in het bijzonder. Omdat mensen 
met dementie hun kwaliteit van leven anders beoordeelden dan proxies zoals zorgver-
leners, beïnvloedde het perspectief van de meting ook de associaties met kwaliteit van 
leven.  
 Een internationale cross-sectionele studie (Hoofdstuk 3) bood meer informatie over 
kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg-indicatoren. Deze studie vond plaats in acht 
Europese landen (Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Nederland, Spanje en 
Zweden) en in twee typen woonomgevingen (thuis of verpleeghuis). Kwaliteit van leven 
werd het hoogst beoordeeld in Zweden en Engeland en het laagst in Estland en Spanje. 
Er werden geen verschillen in kwaliteit van leven geconstateerd tussen de twee typen 
woonomgevingen. Met betrekking tot de kwaliteit van zorg-indicatoren werd geen 
consistent patroon gevonden in die zin dat bepaalde landen of woonomgevingen beter 
scoorden dan andere. Ten slotte werd de kwaliteit van zorg-indicator ‘depressieve 
symptomen’ het meest consistent geassocieerd met een lage kwaliteit van leven.  
 Een internationale longitudinale studie met een vervolgmeting drie maanden later 
(Hoofdstuk 4) is gebruikt om te beoordelen welke factoren er geassocieerd zijn met 
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kwaliteit van leven van mensen met dementie binnen drie maanden nadat zij zijn opge-
nomen in een zorginstelling. Opnieuw werden mensen met dementie uit de acht deel-
nemende landen geïncludeerd. Op individueel niveau werden drie groepen geïdentifi-
ceerd, namelijk mensen wier kwaliteit van leven 1) omlaag ging (kwart van de deelne-
mers); 2) gelijk bleef (helft van de deelnemers); en 3) omhoog ging (kwart van de deel-
nemers). In deze studie was achteruitgang in zelf-gerapporteerde kwaliteit van leven 
geassocieerd met betere cognitieve capaciteiten. Een achteruitgang in proxy-
gerapporteerde kwaliteit van leven was geassocieerd met een grote afhankelijkheid in 
algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bij de nulmeting, veel depressieve symp-
tomen bij de nulmeting, een vergrote afhankelijkheid in ADL tussen de nulmeting en de 
vervolgmeting, en een verergering van depressieve symptomen tussen de nulmeting en 
de vervolgmeting.  
 Hoofdstuk 5 beschrijft de ontwikkeling, betrouwbaarheid en praktische toepasbaar-
heid van de Maastricht Electronic Daily Life Observation-tool (MEDLO-tool). Dit observa-
tieinstrument maakt het mogelijk om met behulp van korte, herhaalde observaties in de 
dagelijkse leefomgeving diepgaande informatie te verkrijgen. Met behulp van de MED-
LO-tool worden de volgende domeinen in kaart gebracht: 1) activiteiten; 2) fysieke 
omgeving; 3) sociale omgeving; en 4) psychologisch welbevinden. De eerste bevindin-
gen gaven aan dat de MEDLO-tool een betrouwbaar en praktisch toepasbaar instru-
ment is om gedetailleerd inzicht te krijgen in het dagelijks leven van mensen met de-
mentie die langdurige zorg in een zorginstelling krijgen.  
 Een observationele studie die gebruik maakte van korte, herhaalde observaties in de 
dagelijkse leefomgeving (Hoofdstuk 6) onderzocht welke aspecten van het dagelijks 
leven zijn geassocieerd met proxy-gerapporteerde kwaliteit van leven van mensen met 
dementie die al voor langere periode in het verpleeghuis wonen. De deelnemers van 
deze studie woonden in Nederlandse verpleeghuizen. De resultaten van deze studie 
toonden een relatie tussen een hoge kwaliteit van leven en frequente sociale interactie 
en een positieve stemming aan. De associatie tussen kwaliteit van leven en betrokken-
heid bij actieve, expressieve, en sociale activiteiten bleef onduidelijk.  
 Stemming, een belangrijke indicator voor kwaliteit van leven, was gebruikt als pri-
maire uitkomstmaat voor de laatste observationele studie die gebruik maakte van kor-
te, herhaalde observaties in de dagelijkse leefomgeving (Hoofdstuk 7). Deze studie iden-
tificeerde de mate van relatie tussen stemming, activiteiten, en sociale interacties gedu-
rende het dagelijks leven van mensen met dementie die al voor langere periode in het 
verpleeghuis woonden. Een positieve stemming bleek geassocieerd met betrokkenheid 
bij activiteiten, het buitenshuis doen van deze activiteiten, en sociale interactie. Betrok-
kenheid bij een activiteit leek belangrijker dan het type activiteit zelf.  
 Hoofdstuk 8 bevat de belangrijkste bevindingen en implicaties van studies die gepre-
senteerd zijn in dit proefschrift. Tevens worden methodologische overwegingen met 
betrekking tot het design van de studie, de studiepopulatie, en het meten van kwaliteit 
van leven toegelicht. Ook komen theoretische overwegingen met betrekking tot kwali-
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teit van leven bij dementie, de invloed van stemming op kwaliteit van leven, en de rela-
tie tussen kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg aan bod. Ten slotte worden aanbeve-
lingen gedaan voor zowel de praktijk als voor toekomstig onderzoek. 
 
  




