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Introductie

Opvattingen over de relatie tussen veroudering en achteruitgang van cognitief en/of 

fysiek functioneren lopen uiteen en zijn de laatste decennia verschoven van een negatieve 

benadering in termen van onvermijdelijke beperkingen en verliezen, naar een uiterst 

positieve benadering welke uit gaat van succesvol verouderen. Tegenwoordig lijkt dit 

succesvol verouderen het hoogste doel in het leven op hogere leeftijd. Maar veroudering 

heeft vele gezichten en de groep mensen die veroudert is eveneens divers. Van alle 

mensen van 65 jaar en ouder in Nederland, heeft 15% van de mannen en 22% van de 

vrouwen een kwetsbare fysieke en/of cognitieve gezondheid. Doordat de mensen steeds 

ouder worden, zullen ook steeds meer mensen behoefte hebben aan (langdurige) zorg.

In dit proefschrift presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar de relatie tussen 

voortdurende achteruitgang van het fysiek en/of cognitief functioneren en het effect 

daarvan op het welbevinden. Ook bestudeerden we de invloed van veranderingen in 

copingstijl op welbevinden bij achteruitgaande gezondheid. Daarnaast voerden we een 

narratieve literatuur-review uit over gecontroleerde interventiestudies gehouden met 

een doelgroepspecifiek self-management programma (Chronic Disease Self-Management 

Program) en deden een gerandomiseerde gecontroleerde trial met ditzelfde programma. 

Dit type onderzoek is van belang omdat veel mensen in hun leven geconfronteerd zullen 

worden met achteruitgaande gezondheid, welke kan leiden tot vermindering van hun 

welbevinden. Er is veel bewijs dat copingbronnen zoals competentie verwachting en 

regievoering een positieve uitwerking hebben op de manier waarop mensen met hun 

gezondheidsproblemen omgaan. Daarom hebben wij ons afgevraagd of ook kwetsbare 

oudere mensen gebaat zouden zijn bij - indien mogelijk - een toename van beschikbare 

copingbronnen en of dit zal leiden tot behoud of een verhoging van hun welbevinden, 

ondanks een achteruitgaande gezondheid.

De centrale bevindingen van onze onderzoeken worden hieronder samengevat. 

Daarop volgt de algehele discussie over de implicaties van onze resultaten voor het 

gezondheidszorgbeleid alsmede de ouderenzorgpraktijk. Met aanbevelingen voor verder 

onderzoek wordt dit proefschrift afgesloten.

De vraagstellingen van dit onderzoek zijn:

1.   Verandert het welbevinden van oudere mensen als gevolg van voortdurende 

achteruitgang in lichamelijk en/of cognitief functioneren? 

2.   Wat is de rol van drie psychologische copingbronnen; zelfvertrouwen, competentie 

verwachting en regievoering, op de relatie tussen voortdurende achteruitgang in 

functioneren en welbevinden, in een onderzoek over langere tijd?

3.   Welke conclusies kunnen getrokken worden over eventuele voordelen van deelname 

aan een self-management programma op basis van een narratief review naar 

gecontroleerde interventiestudies? 

4.   Hebben kwetsbare oudere mensen met diverse chronische ziekten en afhankelijkheid 

van zorg, baat bij een self-management programma? 

5.   Zijn er specifieke kenmerken of eigenschappen waardoor mensen meer of minder baat 

hebben bij het self-management programma?

LASA 

Het onderzoek in dit proefschrift heeft voor een deel plaatsgevonden binnen de 

Longitudinal Ageing Study Amsterdam (LASA). LASA is een multidisciplinair prospectief 

cohort-onderzoek naar predictoren en consequenties van veranderingen in lichamelijk, 

cognitief, emotioneel en sociaal functioneren van ouderen. Het LASA-onderzoek is gestart 

in 1992/1993 met 3107 mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot 85 jaar. De steekproef 

is gestratificeerd naar leeftijd en geslacht op basis van verwachte 5-jaarssterfte. Elke 

drie jaar vindt een dataverzameling plaats door middel van een hoofd- en een medisch 

interview. In dit proefschrift zijn gegevens gebruikt van drie meetmomenten, namelijk 

LASA baseline (1992/1993), tweede meting (1995/1996) en de derde meting (1998/1999).

In Hoofdstuk 2 onderzoeken we de vraag: ’Verandert het welbevinden van oudere mensen 

als gevolg van voortdurende achteruitgang in functioneren (PDF)?’. We hebben eerst PDF 

en non-PDF gedefinieerd op basis van substantiële, objectieve en meetbare aspecten van 

voortdurende achteruitgang in lichamelijk en/of cognitief functioneren en de toename 

van chronische ziekten. We selecteerden groepen van respondenten die aan één (milde 

PDF) of twee en meer (ernstige PDF) of geen (niet-PDF) voorwaarden voldeden. We 

onderzochten de relatie tussen lidmaatschap van één van deze groepen en drie vormen van 

welbevinden, namelijk positief affect, tevredenheid met het leven en levenswaardering. 

Mensen met milde PDF scoorden lager op positief affect en tevredenheid met het leven en 

waardeerden het leven minder dan mensen zonder PDF. Bijna alle onderzochte verschillen 

in en verbanden tussen milde en niet-PDF en veranderingen in welbevinden waren 

significant. Ernstige PDF, daarentegen, liet alleen significante verschillen zien ten opzichte 
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van niet-PDF, in cross-sectionele analyses met positief affect en levenswaardering. 

Kort samengevat, in onze populatie bleek PDF samen te hangen met een afnemend 

welbevinden.

In Hoofdstuk 3 rapporteren we over de rol van drie psychologische copingbronnen; 

zelfvertrouwen, competentieverwachtingen en regievoering op de relatie tussen PDF en 

welbevinden, over een langere periode. We gingen er vanuit dat de copingbronnen van 

groot belang zijn voor het behoud van welbevinden voor mensen met achteruitgaande 

gezondheid. We toonden aan dat alle drie de copingbronnen de relatie tussen PDF 

en positief affect en tevredenheid met het leven medieerden. Dit houdt in dat een 

belangrijk deel van de relatie tussen PDF en welbevinden werd verklaard door afnemend 

zelfvertrouwen, competentieverwachtingen en regievoering. PDF bleek daarnaast ook 

een onafhankelijk negatief effect op welbevinden te houden/hebben. Specifiek voor 

ouderen met een afnemende regievoering, leidde PDF tot een significante afname van 

hun tevredenheid met het leven. Ouderen met een stabiel of toenemende regievoering 

behielden hun tevredenheid met het leven. Dit modificerende effect waarbij afnemende 

en toenemende copingbronnen significant verschillende uitkomsten gaven, werd niet 

gevonden voor zelfvertrouwen en competentieverwachting. 

Grip op lijf en leven

Hoofdstuk 4 beschrijft een narratieve review over gecontroleerde interventiestudies 

met een doelgroepspecifiek self-management programma (CDSMP) en trekt conclusies 

over de effectiviteit van het programma. We vonden negen relevante publicaties. De 

resultaten van deze studies lieten zien dat deelname aan het CDSMP leidde tot meer 

lichaamsbeweging, vermindering van gezondheidsstress, verbetering van zelfzorg en een 

verhoging van de competentieverwachting. En hoewel er ook een relatie werd verwacht 

van de interventie met welbevinden, bleek daarin geen verbetering. Ook werd er in de 9 

studies geen verandering in het gebruik van gezondheidszorg waargenomen.

De onderlinge verschillen in resultaten van de 9 studies konden niet verklaard worden 

door verschillen tussen de studies, in de grootte van de steekproef, gemiddelde leeftijden 

noch door de follow-up perioden. 

In Hoofdstuk 5 rapporteren we over de resultaten van een gerandomiseerde 

interventiestudie met de Nederlandse vertaling van het CDSMP, ofwel ‘Grip op lijf en 

leven’. In Hoofdstuk 6 beschrijven we de resultaten van een onderzoek waarin we kijken 

of specifieke eigenschappen van deelnemers leiden tot de verwachting meer baat te 

hebben bij het programma. Onze onderzoeksgroep bestond uit kwetsbare mensen met 

een gemiddelde leeftijd ouder dan 80 jaar, die een aantal dagdelen per week deelnamen 

aan dagverzorgingsprojecten van verzorgingshuizen. Uit het onderzoek bleek dat de 

deelnemers profiteerden van het programma. Deelname aan het programma bevorderde 

direct na deelname ‘de waarneming van zichzelf als iemand die controle uitoefent over 

gebeurtenissen en lopende zaken’ (regievoering); een effect dat was verdwenen bij de 

nameting na 6 maanden. Daarnaast bleek dat de levenswaardering voor de deelnemers 

gedurende tenminste 6 maanden stabiel bleef terwijl de controle groep het leven 

minder gingen waarderen. Bovendien bleek dat kwetsbare ouderen de deelname aan het 

programma erg waardeerden. Ook waren zij positief over de inhoud van het programma.

In aanvullend onderzoek naar noodzakelijke eigenschappen van mensen om te kunnen 

profiteren van het programma, veronderstelden we dat leeftijd, sekse, opleiding, 

lichamelijke kwetsbaarheid en het cognitief functioneren zulke kenmerken zouden 

kunnen zijn. We vonden positieve effecten van het programma op veranderingen in 

regievoering voor de langere termijn voor deelnemers met een lager opleidingsniveau. 

Ook constateerden we een positief maar marginaal significant effect van het programma 

voor mensen met beter cognitief functioneren op depressieve gevoelens. In beide gevallen 

gold dat de controlegroep slechter scoorde op de uitkomstmaten. Dit betekent dat het 

programma voor mensen met maximaal 9 onderwijsjaren, leidde tot een toegenomen 

regievoering, terwijl regievoering bij de mensen met meer onderwijsjaren afnam. Bij de 

deelnemers die goede cognitieve vermogens hadden (MMSE>=25) leverde deelname aan 

het programma een vermindering van depressieve gevoelens op, in tegenstelling tot een 

verslechtering voor de mensen met een lage MMSE.

In Hoofdstuk 7 staan de belangrijkste resultaten en conclusies beschreven en worden deze 

bediscussieerd. Tot slot wordt besproken wat de resultaten van het onderzoek betekenen 

voor de ouderenzorgpraktijk. 

Conclusie en implicaties voor de praktijk

Het hoofddoel van het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven, was te 

onderzoeken of er een relatie was tussen voortdurende achteruitgang in functioneren 

(PDF) en welbevinden, en met name of veranderingen in de mate van zelfvertrouwen, 

competentieverwachtingen en regievoering van invloed waren op deze relatie. Vervolgens 

onderzochten we of een doelgroepspecifiek self-management programma (Grip op lijf 

en leven) de mate van zelfvertrouwen, competentieverwachting en regievoering zou 

verbeteren en de levenswaardering zou verhogen.

We stelden met longitudinale gegevens vast dat PDF leidt tot een afnemend welbevinden 
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en dat afname van zelfvertrouwen, competentieverwachtingen en regievoering een groot 

deel van deze relatie verklaart. 

Met onze interventiestudie toonden we aan dat regievoering van deelnemers op de 

korte termijn verbeterde, en dat dit effect voor lager opgeleiden tenminste 6 maanden 

aanhield. Ook had de interventie een gunstig effect op de levenswaardering zowel op 

korte als op langere termijn. Deelnemers met een beter cognitief functioneren hadden 

minder depressieve gevoelens.

Op basis van bovenstaande bevindingen doen wij een aantal aanbevelingen voor het beleid 

van het werkveld van zorgprofessionals, zoals het ontwikkelen van scholingselementen 

die een empowerment-bevorderende attitude aanleren opdat gewonnen kan worden aan 

de beschikbaarheid van copingbronnen. Deze professionele attitude in het begeleiden 

van kwetsbare ouderen gaat uit van een gelijkwaardige interpersoonlijke relatie van 

waaruit oprechte belangstelling kan groeien. Ook kan een onderlinge modelfunctie en 

groepsgewijze probleemoplossing ontstaan. Het is belangrijk dat de zorgprofessional 

uitgaat van de mogelijkheden van de oudere en rekening houdt met diens lichamelijke en/

of cognitieve beperkingen. Gaandeweg de relatie worden de ouderen gestimuleerd om 

zichzelf haalbare doelen te stellen, zich hierop te concentreren en bij het behalen ervan, 

succes te ervaren. Om professionals over voldoende middelen te laten beschikken om deze 

attitude aan te meten en empowerment te bevorderen, zijn bepaalde organisatorische 

voorwaarden nodig. Hierbij valt te denken aan kleinschalig en autonoom organiseren 

van een zorgaanbod met kleine vaste teams dat wederzijdse interesse in levensverhaal 

en opvattingen stimuleert en de interpersoonlijke contacten intensifieert. Ook is ruimte 

voor ondernemerschap en bottom-up management nodig om de diverse individuele 

processen te faciliteren in het nastreven van een zorgomgeving die tegemoet komt aan 

de persoonlijke wensen van kwetsbare ouderen. Het lijkt belangrijk dat oudere mensen 

die geconfronteerd worden met voortdurende achteruitgang van hun gezondheid, 

vooral zorgprofessionals ontmoeten die overtuigd, serieus en actief proberen om hen te 

‘empoweren’.

Als het er om gaat het programma zelf aan te bieden dan willen wij aanbevelen om een 

strikte doelgroep te definiëren en de cursus uit te breiden met herhalingsbijeenkomsten, 

zodat mensen het geleerde langer vasthouden.

 

Nader onderzoek is nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van het PDF-concept in 

andere populaties en grotere datasets vast te stellen. De definitie is simpel, objectief en 

meetbaar en daarom is het makkelijker toe te passen dan sommige andere concepten 

van kwetsbaarheid die complexer, uitgebreider en subjectiever zijn. Ook het feit dat 

relevante anderen de meeste vragen zelf kunnen stellen of kunnen beantwoorden, maakt 

de toepasbaarheid eenvoudiger. Door deze eenvoud is het gebruik van het concept als 

quickscan bij het zoeken naar doelgroepen voor specifieke interventies of (preventief) 

zorgaanbod mogelijk. 

Een zeer  wenselijke vervolgstap op ons onderzoek is te onderzoeken of een empowerment 

bevorderende attitude van zorgprofessionals inderdaad leidt tot een verhoging van de 

copingstijl en copinggedrag. Vervolgens dient bezien te worden of succesvolle veroudering 

voor kwetsbare ouderen dan ook mogelijk is wanneer deze ouderen geconfronteerd 

worden met voortdurende achteruitgang in functioneren. 




