
Samenvatting



Samenvatting

154



Samenvatting

155

Aanleiding en doelstellingen

Dit proefschrift, met als titel ‘Kwaliteit van leven meting 

bij Turkse en Marokkaanse kankerpatiënten. Vertaling 

en validatie van vragenlijsten’, heeft als doel een bijdrage 

te leveren aan de verbetering van de participatie van 

Turkse en Marokkaanse kankerpatiënten in kwaliteit-

van-leven onderzoek. In Nederland is 11% van de 

bevolking van allochtone afkomst, waarvan een groot 

deel met Turkse of Marokkaanse achtergrond. Het 

aandeel Turkse en Marokkaanse kankerpatiënten 

van de totale kankerpopulatie in Nederland is nu nog 

relatief klein, maar groeit naarmate de eerste generatie 

migranten, die in de jaren ’60 en ’70 naar Nederland 

kwamen, ouder wordt.

Sinds enkele decennia is er grote belangstelling voor 

kwaliteit-van-leven metingen in kankeronderzoek. In 

kwaliteit-van-leven onderzoek wordt de lichamelijke, 

mentale en sociale gezondheid van patiënten gemeten 

door middel van vragenlijsten die patiënten zelf invullen.

Het vormt een aanvulling op de biologische objectieve 

metingen zoals overlevingsduur van de kankerpatiënt, 

tumorresponse (grootte) en toxiciteit van de 

behandeling.

Turkse en Marokkaanse kankerpatiënten worden vaak 

uitgesloten van kwaliteit-van-leven onderzoek, omdat 

zij de Nederlandse taal onvoldoende of niet beheersen 

en er nog geen vertaalde en gevalideerde vragenlijsten 

in hun moedertaal beschikbaar zijn. Door deze uitsluiting 

kunnen de gevolgen van kanker en de behandeling op de 

kwaliteit van leven niet in deze groepen bepaald worden 

en zijn de resultaten van onderzoek niet representatief 

voor de gehele Nederlandse kankerpopulatie. De eerste 

twee doelstellingen van dit onderzoek zijn daarom: 

1) het vertalen en 2) het valideren van vier kwaliteit-

van-leven vragenlijsten voor gebruik onder Turkse en 

Marokkaanse kankerpatiënten in Nederland.

Daarnaast ondervinden oudere allochtone kanker-

patiënten vaak communicatieproblemen met hun 

behandelend arts. Ze worden daarom meestal 

begeleid door Nederlands sprekende naasten, zoals 

hun kinderen. Deze naasten zijn een belangrijke 

aanvullende bron van informatie voor de arts over de 

gezondheidstoestand van de patiënt, maar er is weinig 

bekend over de bruikbaarheid van deze informatie. De 

derde doelstelling van dit onderzoek is daarom: het 

bepalen van de bruikbaarheid van kwaliteit-van-leven 

vragenlijsten ingevuld door Nederlands sprekende 

naasten als bron van aanvullende informatie over 

de kwaliteit van leven van Turkse en Marokkaanse 

kankerpatiënten.

Tot slot, het aantal gezondheidsgerelateerde studies 

onder allochtonen is de afgelopen tien jaar enorm 

toegenomen. Onderzoekers stuiten echter op tal 

van methodologische en praktische problemen, 

zoals moeilijkheden in het werven van allochtone 

respondenten. Tot op heden zijn er weinig studies 

die over deze problemen en mogelijke oplossingen 
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schrijven. Daarom is de vierde doelstelling van dit 

onderzoek: het bepalen van methodologische en 

praktische problemen bij het doen van onderzoek 

onder allochtone kankerpatiënten en het aandragen 

van oplossingen hiervoor.

Onderzoeksmethode

Vragenlijsten

In het onderzoek dat wordt beschreven in dit 

proefschrift zijn vier vragenlijsten vertaald voor Turkse 

en Marokkaanse kankerpatiënten in Nederland. Het 

zijn twee kankerspecifieke vragenlijsten, de EORTC 

QLQ-C30 en de Rotterdamse Klachtenlijst, en twee 

generieke vragenlijsten, de SF-36 en de COOP/

WONCA kaarten. Deze vragenlijsten zijn internationaal 

bekend en in 10 tot 60 talen beschikbaar. Ze hebben 

8 tot 39 gestandaardiseerde vragen met vaste 

antwoordcategorieën. Van de EORTC QLQ-C30 en SF-36 

bestaan clusters van vragen die we ‘schalen’ noemen, 

bijvoorbeeld een schaal over ‘fysiek functioneren’ of 

over ‘mentaal functioneren’.

Vertaling

Van de SF-36 en EORTC QLQ-C30 vragenlijsten bestonden 

al vertaalde versies in Turkije. Deze zijn cultureel en 

taalkundig aangepast voor Turken die in Nederland 

leven. De vertaling van de overige vragenlijsten is 

volgens een heen-en-terug vertaalmethode gedaan. 

Dit houdt in dat de oorspronkelijke vragenlijsten, in 

de brontaal Engels of Nederlands, zijn vertaald naar 

de talen van de doelgroepen. Vervolgens zijn deze 

doelgroepversies weer terugvertaald naar de brontalen 

en met de oorspronkelijke vragenlijsten vergeleken op 

verschillen, om zodoende tot een kwalitatief goede 

vertaling te komen.

Hoewel het Standaard Arabisch de officiële taal van 

Marokko is, beheersen alleen goed opgeleide mensen 

deze taal. Voor de Marokkaanse groepen zijn de 

vragenlijsten daarom vertaald naar talen die veel meer 

door Marokkanen in Nederland worden gesproken: 

het Tarifit (=Rifberbers) en Marokkaans-Arabisch. Deze 

gesproken talen zijn fonetisch opgeschreven in het 

Latijnse respectievelijk Arabische schrift. 

Validatie

De kwaliteit en de bruikbaarheid van nieuwe en vertaalde 

vragenlijsten worden uitgedrukt in psychometrische 

eigenschappen. Het meten van deze eigenschappen 

wordt kortweg valideren genoemd. In deze studie zijn 

de volgende psychometrische eigenschappen bepaald: 

de praktische bruikbaarheid, de betrouwbaarheid, de 

validiteit en de responsiviteit. Praktische bruikbaarheid 

heeft betrekking op de handzaamheid van de vragenlijst 

en wordt gemeten door de totale afnameduur van 

de vragenlijst en het aantal onbeantwoorde vragen. 

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin 

er meetfouten in de onderzoeksmeting zitten. Validiteit 

heeft betrekking op de mate waarin de vragenlijst 

werkelijk meet wat hij beoogt te meten, namelijk 

kwaliteit van leven. Responsiviteit is de mogelijkheid 
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om met een vragenlijst verandering in kwaliteit van 

leven over een bepaald tijdsbestek te meten.

Opzet van de studie

In 2000 tot 2002 zijn in zeven ziekenhuizen in vier grote 

steden in Nederland, volwassen Turkse en Marokkaanse 

kankerpatiënten benaderd voor deelname aan het 

onderzoek. Patiënten mochten meedoen aan het 

onderzoek als zij een vorm van kanker hadden, een 

levensverwachting langer dan zes maanden hadden, 

zijzelf of één hun ouders in Turkije of Marokko 

geboren waren en wanneer zij één van de talen Turks, 

Marokkaans-Arabisch of Tarifit spraken, onafhankelijk of 

zij ook de Nederlandse taal beheersten. In totaal namen 

90 Turkse en 79 Marokkaanse kankerpatiënten deel 

aan het onderzoek. Turks sprekende patiënten konden 

kiezen voor het schriftelijk invullen van de vragenlijsten 

of een mondelinge afname door een Turks sprekende 

onderzoeksassistent. De Marokkaanse vragenlijsten 

werden mondeling afgenomen door Marokkaans-

Arabisch en Tarifit sprekende onderzoeksassistenten. 

Van de Marokkaanse patiënten zijn bij 48 patiënten de 

vragenlijsten in het Marokkaans-Arabisch afgenomen 

en bij 31 patiënten in het Tarifit. De vier kwaliteit-

van-leven vragenlijsten werden afgenomen, samen 

met een vragenlijst over algemene patiëntgegevens 

zoals medische diagnose, opleidingsniveau en 

taalbeheersing. De vragenlijsten werden twee maal, 

met een tussentijd van drie maanden, afgenomen. 

Daarnaast deden 36 Turkse en 21 Marokkaanse naasten 

mee aan het onderzoek. Zij vulden dezelfde kwaliteit-

van-leven vragenlijsten (Nederlandse versies) in als 

de patiënten, op de manier zoals ze verwachtten dat 

de patiënt zou antwoorden. De naasten waren vooral 

kinderen (58%) en partners (25%) van de deelnemende 

patiënten. 

Tenslotte zijn data van de ‘Tweede Nationale Studie 

naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk’ 

van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 

Gezondheidszorg (NIVEL) gebruikt voor het valideren 

van de SF-36 onder de algemene gezonde Turkse en 

Marokkaanse bevolking in Nederland. 

Resultaten

In dit proefschrift is de validatie van drie van de 

vier vragenlijsten beschreven: de EORTC QLQ-C30, 

de COOP/WONCA kaarten en de SF-36 voor zowel 

de kankerpopulatie als de algemene populatie. De 

Rotterdamse Klachtenlijst is vertaald, maar nog 

niet gevalideerd en daarom niet in dit proefschrift 

beschreven. In deze samenvatting zijn de resultaten per 

doelstelling beschreven.

Doelstelling 1: Vertaling van vragenlijsten

De vragenlijsten zijn vertaald in drie talen: het Turks en 

de gesproken Marokkaanse talen; Marokkaans-Arabisch 

en Tarifit. Het Marokkaans-Arabisch en Tarifit zijn 

fonetisch opgeschreven in het Arabisch, respectievelijk 

Latijns schrift. De fonetisch vertaalde vragenlijsten 

zijn mondeling afgenomen door interviewers die 
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getraind werden in het lezen van de vragenlijsten. Bij 

het vertalen naar de gesproken Marokkaanse talen 

konden voor sommige woorden geen equivalenten 

worden gevonden en daarom zijn soms leenwoorden 

uit een andere taal, zoals Standaard Arabisch, gebruikt. 

Zo zijn in de Marokkaans-Arabische vragenlijsten 18 

leenwoorden uit het Standaard Arabisch gebruikt 

in 38 vragen (uit een totaal van 113). Voor het Tarifit 

zijn vijf leenwoorden uit het Marokkaans-Arabisch 

of Standaard Arabisch gebruikt in 13 vragen. In beide 

Marokkaanse versies is ook een Nederlands woord 

gebruikt: ‘stofzuiger’. Marokkanen hebben dit woord 

geadapteerd in hun moedertaal sinds de komst naar 

Nederland. 

Enkele activiteiten zijn cultureel aangepast voor Turken 

en Marokkanen in Nederland. Zo is bij Marokkanen de 

activiteit ‘de krant lezen’ veranderd in ‘radio luisteren’ 

vanwege het hoge percentage analfabetisme in deze 

doelgroep.

Doelstelling 2. Validatie van de vragenlijsten

Praktische bruikbaarheid. De praktische bruikbaarheid 

was goed. In totaal is 98% van de Turkse en Marokkaanse 

onderzoeksgroep bereikt met de talen Turks, 

Marokkaans-Arabisch en Tarifit; de overige 2% sprak 

een andere taal. Ongeveer driekwart van de Turkse 

en tweederde van de Marokkaanse patiënten spraken 

weinig of geen Nederlands. Dit onderstreept het belang 

van de vertaalde vragenlijsten.

Bij 91% van de Marokkaanse en 99% van de Turkse 

patiënten konden de vragenlijsten worden afgerond. 

Opvallend is dat de patiënten met niet-afgeronde 

vragenlijsten allen analfabeet en ouder dan 55 waren. 

De afnameduur van de vragenlijsten was gemiddeld 

enkele minuten langer dan in andere internationale 

studies. Dit komt door de herhaling van de vragen die 

nodig zijn bij een mondelinge afname en onbekendheid 

met het antwoorden in vaste antwoord categorieën. 

Vooral de SF-36, met veel lange vragen en veel 

antwoordcategorieën, duurde langer: gemiddeld 20 

minuten versus 10 minuten in andere studies.

De vragen die niet beantwoord werden  bevatten vaak 

moeilijke woorden, zoals leenwoorden uit een andere 

taal. Sommige vragen werden als cultureel ongepast 

ervaren, zoals die over sexualiteit. Bij 23% van de 

Turken en 41% van de Marokkanen is deze vraag door 

patiënten niet beantwoord of is de vraag niet gesteld, 

omdat de onderzoeksassistenten dit in de situatie 

ongepast vonden. De vragen gerelateerd tot afstanden, 

kilometer - paar honderd meter- of honderd meter 

lopen, werden vaak leeg gelaten (6%) of inconsequent 

beantwoord (8%). Bij Nederlandse kankerpatiënten 

liggen die percentages lager: 1%, respectievelijk 2%. 

Tot slot werden de vragen waar mensen een cijfer op 

een schaal van 1 tot 7 voor hun gezondheid moesten 

geven, vooral door analfabeten vaak niet begrepen 

(11 tot 15% van de totale groep). Het omzetten van de 

gezondheidstoestand in een getal vereist een mate van 

onderwijs en abstract denkvermogen.
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Betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit. 

De vragenlijsten gaven goede resultaten voor 

betrouwbaarheid en structurele validiteit (de 

onderlinge samenhang van de vragen).

Er waren enkele uitzonderingen. De EORTC QLQ-C30 

bijvoorbeeld gaf minder goede resultaten voor 

de schalen Cognitief Functioneren en Overgeven/

Misselijkheid. Deze resultaten werden ook in andere 

internationale studies waargenomen. De SF-36 gaf 

minder goede resultaten voor de Vitaliteit schaal; er is 

nader onderzoek nodig om hiervoor een verklaring te 

vinden. Daarnaast kon de ‘bekende-groepen-analyse’ 

voor validiteit beperkt worden uitgevoerd, omdat de 

groepen van patiënten onder behandeling of in een 

ver gevorderd kankerstadium te klein waren. Tenslotte 

is ten opzichte van Nederlandse respondenten een 

verschil in de beantwoording van de vraag over 

‘deelnemen aan inspannende activiteiten en rennen’ 

gevonden: bij dezelfde mate van Fysiek Functioneren, 

geven Turkse en Marokkaanse respondenten minder 

problemen met de uitvoer van deze activiteit te hebben 

dan Nederlanders. Een mogelijke verklaring is dat zij 

deze activiteit simpelweg niet doen en dus daarmee 

aangeven geen problemen te ervaren.

De responsiviteit was alleen goed voor de SF-36 in de 

Turkse groep. De andere vragenlijsten scoorden voor 

zowel Turkse als Marokkaanse kankerpatiënten niet 

goed. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door de 

kleine onderzoeksgroep in combinatie met het feit dat 

relatief bij veel mensen de kwaliteit van leven tussen de 

meetmomenten niet veranderde. In dat geval is het niet 

mogelijk te bepalen of een vragenlijst veranderingen in 

kwaliteit van leven over de tijd kan meten. 

Door de relatief kleine Marokkaanse patiëntengroep 

konden veel analyses niet voor de taalgroepen Tarifit 

en Marokkaans-Arabisch apart worden gedaan. 

Kortom, de betrouwbaarheid en validiteit van de gevali-

deerde vragenlijsten is goed, maar de responsiviteit 

kon onvoldoende bewezen worden, mede vanwege de 

kleine patiëntengroepen.

Doelstelling 3: Informatie van naasten

De overeenstemming tussen antwoorden van patiënten 

en hun Nederlandstalige naasten is bepaald voor de 

uitkomsten van de COOP/WONCA kaarten.

De overeenstemming op groepsniveau is gemiddeld 

hoog. Dit betekent dat wanneer onderzoeksresultaten 

op groepsniveau worden bekeken, geconcludeerd kan 

worden dat ook de naaste in plaats van de patiënt de 

vragenlijst had kunnen invullen. Uitzondering hierop 

is de vraag over pijn, waarbij naasten de pijn van de 

patiënt systematisch onderschatten.

De overeenstemming tussen de antwoorden van 

patiënten en Nederlandstalige naasten op individueel 

niveau is gemiddeld laag. Er bestaat een risico van 

25% dat de antwoorden van de naaste twee of meer 

antwoordcategorieën, op een totaal van vijf, afwijkt van 

die van de patiënt, bijvoorbeeld dat de naaste milde pijn 

aangeeft en de patiënt zelf ernstige pijn. Dit betekent 

dat wanneer Nederlands sprekende familieleden met 
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de arts communiceren op gezag van de patiënt, dit vaak 

geen betrouwbare informatie geeft over de kwaliteit 

van leven door de patiënt ervaren. 

Doelstelling 4: Methodologische uitdagingen

Methodologische uitdagingen in het uitvoeren 

van onderzoek onder Turkse en Marokkaanse 

kankerpatiënten deden zich op drie gebieden voor:

1. De vertaling van vragenlijsten. Uitdagingen waren 

het vinden en begeleiden van vertalers in het 

gedetailleerde heen-en-terug vertaalproces, het 

vertalen in fonetisch schrift en het vinden van 

equivalenten voor de gesproken Marokkaanse 

talen. De huidig gekozen talen dekken de 

onderzoekspopulatie. Het is aan te bevelen 

het vertaalproces te laten monitoren door een 

medewerker die de doelgroeptaal beheerst.

2. Werving van kankerpatiënten. Uitdagingen waren 

het identificeren van allochtone patiënten. In 

ziekenhuizen wordt niet op etniciteit geregistreerd, 

waardoor op achternaam is geselecteerd. Het 

werven van patiënten werd bemoeilijkt door 

ontbrekende adresgegevens, analfabetisme, 

onbekendheid met wetenschappelijk onderzoek 

en het niet houden aan afspraken. Dit leidde tot 

een lagere patiëntdeelname in vergelijking met 

onderzoek onder Nederlandse kankerpatiënten. 

Onderzoekers moeten in hun projectbudget en 

-planning rekening houden met het benaderen 

van twee maal zoveel patiënten als nodig voor hun 

onderzoeksgroep.

3. Ethische dilemma’s. Ethische dilemma’s ontstonden 

als gevolg van taal- en communicatieproblemen 

die patiënten ervaren met artsen. Patiënten zijn 

hierdoor niet altijd bekend met hun diagnose, 

behandeling en prognose. De onderzoeks-

assistenten in onze studie kwamen hierdoor in 

een rolconflict, omdat zij uitgenodigd werden 

of geneigd waren aanvullende informatie aan 

de patiënt te vertellen. Dit is in strijd met hun 

rol als interviewer. In het hele onderzoek is het 

woord ‘kanker’ vermeden, om patiënten niet 

onverwacht te informeren over hun diagnose. 

Het is in toekomstig onderzoek aan te bevelen 

onderzoeksassistenten extra te ondersteunen en 

medisch ethische commissies te raadplegen in het 

onderzoeksproces. 

Conclusies en toekomstig gebruik

De EORTC QLQ-C30 en COOP/WONCA-kaarten en SF-

36 zijn praktisch bruikbaar, betrouwbaar en valide 

voor onderzoek onder Turkse en Marokkaanse 

kankerpatiënten in Nederland. Daarnaast is de SF-36 

ook praktisch bruikbaar, betrouwbaar en valide voor de 

algemene gezonde Turkse en Marokkaanse populatie. 

Dit betekent dat de vragenlijsten voor cross-sectioneel 

onderzoek, dat is het vaststellen van kwaliteit van leven 

op één bepaald tijdstip, gebruikt kunnen worden in 

bovenstaande doelgroepen.
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Voor longitudinaal onderzoek - waarbij veranderingen 

in kwaliteit van leven over de tijd gemeten moeten 

worden - is aanvullend onderzoek nodig om de 

responsiviteit van de vragenlijsten te bepalen. 

Als het in het onderzoek gaat om uitkomsten op 

groepsniveau kunnen de Nederlandstalige naasten 

de COOP/WONCA kaarten in plaats van de patiënt 

invullen. Uitzondering is de vraag over lichamelijke 

pijn. De informatie van naasten op individueel niveau, 

bijvoorbeeld als de naaste de kwaliteit van leven van 

de patiënt aan de arts vertelt, is in veel gevallen niet 

accuraat. 

De praktische en methodologische uitvoerbaarheid 

van kwaliteit-van-leven onderzoek onder Turkse en 

Marokkaanse kankerpatiënten is goed, maar vereist 

wel extra inspanning, tijd, budget, tact en positieve 

ondersteuning.

Gedurende het onderzoek hebben verschillende 

gezondheidsorganisaties en universiteiten gebruik 

gemaakt van de vertaalde Turkse en Marokkaanse 

vragenlijst en methodologische en praktische adviezen 

gevraagd voor de opzet van een onderzoek onder 

allochtonen. Dit toont aan dat er behoefte is aan de 

uitkomsten van het onderzoek. 

Voor toekomstig onderzoek is het aan te bevelen de 

huidige vragenlijsten te valideren voor gebruik in andere 

Europese landen en in andere patiëntengroepen. 




