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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
Het voor u liggende rapport gaat in op verantwoorde zorg en kwaliteit van leven van bewoners in 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Het rapport beschrijft de verfijning van een meetinstrument waarmee 
kwaliteit van leven kan worden vastgesteld vanuit cliëntenperspectief.    
 
Het onderzoek maakt deel uit van een traject van Arcares, de Branchevereniging Verpleging en 
Verzorging, waarin kwaliteit van leven en verantwoorde zorg worden gedefinieerd vanuit 
cliëntenperspectief. Dit traject bestaat uit de volgende stappen.  
1. Aan de hand van literatuuronderzoek en consensusbijeenkomsten met cliënten(raden), 

zorgaanbieders en deskundigen is vastgesteld welke aspecten van belang zijn voor kwaliteit van 
leven. Daarbij zijn een viertal domeinen vastgesteld, namelijk lichamelijk welbevinden, 
leefomstandigheden, participatie en levenskunst/mentaal welbevinden. Vanuit de vier domeinen is 
een eerste versie van een meetinstrument opgesteld (‘Verkennend onderzoek inzake kwaliteit van 
leven van ouderen’, Brouwer et al., 2004a; ‘Operationalisering prestatie-indicatoren voor kwaliteit 
van leven’, Brouwer et al., 2004b).  

2. In de periode april-juni 2004 is het meetinstrument voor het vaststellen van kwaliteit van leven 
afgenomen bij ongeveer 200 bewoners in 5 zorginstellingen in Nederland. Daarnaast zijn deze 
bewoners uitgebreid geïnterviewd over wat zij verstaan onder verantwoorde zorg en kwaliteit van 
leven. De bewoners die meededen aan het onderzoek, zijn dus tweemaal bezocht.  

3. De gegevens van het meetinstrument over kwaliteit van leven en de interviews over verantwoorde 
zorg zijn door het NIVEL geanalyseerd.   
Dit deelrapport beschrijft de verfijning van het meetinstrument over kwaliteit van leven aan de hand 
van secundaire analyses over de in 2004 verzamelde gegevens. Het resultaat, het meetinstrument 
‘Zicht op eigen leven’ is opgenomen in bijlage 11. De gegevens van de interviews over 
verantwoorde zorg en kwaliteit van leven worden in een ander deelrapport beschreven. 
‘Verantwoorde zorg en kwaliteit van leven bij cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen: een 
kwalitatief onderzoek’, NIVEL 2005. 

 
Tijdens dit onderzoek is nauw samengewerkt met Mw. dr. I. Heesbeen en Mw. drs. C. van Sprundel 
van Arcares. Wij danken hen voor hun waardevolle bijdragen en suggesties.  
 
Wij hopen dat het meetinstrument zal bijdragen aan het ondersteunen van kwaliteit van leven van 
cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen.  
 
Utrecht, juni 2005 
Mw. dr. C. Wagner 
Programmaleider Kwaliteit en Organisatie  
 

                                                      
1 Het gebruiksrecht van het meetinstrument ‘Zicht op eigen leven’ ligt voor de sector V&V bij Arcares. Voor gebruik van de vragenlijst dient 
schriftelijk toestemming te worden gevraagd. 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 
De zorgverlening aan bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen dient bij te dragen aan de kwaliteit 
van leven van de bewoners. Voor bewoners die voor langere tijd worden opgenomen in een 
zorginstelling, zoals een verpleeghuis of een verzorgingshuis, betekent dit dat de zorgverlening zich 
niet alleen dient te richten op de klinische gezondheidstoestand van bewoners, maar ook op andere 
aspecten van het leven zoals een zinvolle dagbesteding en het onderhouden van sociale contacten. 
Kwaliteit van leven wordt steeds meer gezien als een belangrijke uitkomstmaat van zorg, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op het perspectief van de bewoner. Deze nadruk op het perspectief van cliënten 
past binnen de ontwikkelingen van de laatste decennia, waarin er veel aandacht is voor het actief 
betrekken van zorggebruikers bij het ontwikkelen van beleid dat gericht is op kwaliteitsverbetering en 
kwaliteitsborging (Donabedian, 1992; Aharony et al., 1993; Strasser et al., 1993). Op deze manier 
weerspiegelt het kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg niet alleen de ideeën van zorgverleners en 
beleidsmakers (Bensing, 1992; Batalden, 1991), maar wordt expliciet uitgegaan van het perspectief 
van de cliënt.  
 
Op dit moment ontbreekt een universeel meetinstrument voor het meten van kwaliteit van leven voor 
verschillende groepen cliënten in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Onderzoek naar kwaliteit van 
leven (en kwaliteit van zorg) in de sector verpleging & verzorging heeft zich met name gericht op 
specifieke groepen in zorginstellingen zoals verpleeghuisbewoners met somatische problematiek (van 
Campen et al., 1997; Holtkamp, 2003) of ouderen met cognitieve beperkingen (Gerritsen, 2004; van 
Beek et al., 2004). Echter, in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn meerdere bewonersgroepen te 
onderscheiden. Om instellingen op een eenduidige wijze met elkaar te kunnen vergelijken is het 
noodzakelijk een meetinstrument te ontwikkelen dat de kwaliteit van leven voor verschillende groepen 
bewoners in kaart brengt. Dit betekent dat het meetinstrument ook geschikt moet zijn voor bewoners 
die tijdelijk in het verpleeghuis zijn opgenomen of bewoners die verzorgingshuiszorg ontvangen in 
een aanleunflat.  

 
Arcares heeft in 2004 een eerste versie van een meetinstrument ontwikkeld met als doel kwaliteit van 
leven vast te stellen vanuit bewonersperspectief. Het meetinstrument is vervolgens in 2004 mondeling 
afgenomen in een pilot-onderzoek onder ongeveer 200 bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Eerste resultaten laten zien dat het meetinstrument goed afneembaar is bij bewoners in verpleeg- en 
verzorgingshuizen die geen hinder onder vinden van cognitieve beperkingen. Echter, de eerste 
resultaten tonen aan dat het meetinstrument op een aantal punten dient te worden aangepast omdat een 
aantal vragen onvoldoende valide lijkt te zijn (Brouwer et al., 2004b). In dit onderzoek wordt de eerste 
versie van het meetinstrument ‘Kwaliteit van leven’ verder ontwikkeld en gevalideerd.  
De specifieke doelstelling van dit onderzoek is om te komen tot een valide, betrouwbaar en praktisch 
toepasbaar meetinstrument voor het toetsen van kwaliteit van leven bij bewoners in verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Om deze doelstelling te behalen wordt door middel van secundaire analyses van  
gegevens uit het pilot-onderzoek de onderliggende structuur, de betrouwbaarheid, de validiteit en de 
praktische toepasbaarheid van de vragenlijst beschreven en aangepast.  
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1.1 Achtergrond  
 
Kwaliteit van leven wordt in de literatuur opgevat als een multi-dimensionaal concept waaraan 
tenminste een somatisch, een psychisch en een sociaal concept te onderscheiden zijn (van Nispen et 
al., 2005). Zo noemen Van Campen et al. (1997) veiligheid en autonomie van bewoners, naast de 
gezondheidstoestand, belangrijke aspecten van kwaliteit van leven. Zij definiëren kwaliteit van leven 
als het oordeel van de bewoner over zijn/haar zintuiglijke, lichamelijke en psychosociale functioneren 
en zijn/haar ervaren autonomie en ervaren veiligheid (Van Campen et al., 1998). De aspecten 
veiligheid en autonomie komen ook duidelijk naar voren in de door de Landelijke Organisatie 
Cliëntenraden gedefinieerde behoeftegebieden (LOC, 1999). Meer termen die in verband worden 
gebracht met kwaliteit van leven van mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn bijvoorbeeld 
dagelijkse activiteiten die men zelf nog kan uitvoeren (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), 
onafhankelijkheid, keuzevrijheid en persoonlijke controle (Jirovec et al., 1993; Kane et al., 1997), 
privacy en persoonlijke levenssfeer (De Wildt, 1999), maar ook een gevoel van tevredenheid met het 
leven en het hebben van een doel in het leven (Hammer, 1999).  
 
 

1.2 Doelstelling van het onderzoek 
 
Het doel van dit deelonderzoek is te komen tot een valide, betrouwbaar en praktisch toepasbaar 
meetinstrument voor het vaststellen van kwaliteit van leven voor bewoners in verpleeg- en 
verzorgingshuizen.  
Het meetinstrument moet hierbij aan een aantal eisen voldoen. Het meetinstrument moet kwaliteit van 
leven voor bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen op een heldere wijze in kaart brengen. 
Daarnaast moeten de resultaten van de vragenlijst inzicht geven op welke punten de kwaliteit van 
leven van bewoners in zorginstellingen voldoende is én op welke punten de kwaliteit van leven van 
bewoners eventueel verbeterd kan worden. Dit inzicht kan worden verkregen door te kijken naar de 
resultaten op de afzonderlijke vragen. Anderzijds kan worden gekeken naar verschillende dimensies 
van kwaliteit van leven. Door na te gaan of de afzonderlijke items verwijzen naar meer abstracte en 
globale domeinen van kwaliteit van leven, kunnen eventueel somscores worden berekend. Dit betekent 
dat kwaliteit van leven van bewoners kan worden beschreven aan de hand van een beperkt aantal 
cijfers. Met name wanneer de resultaten worden gebruikt om kwaliteit van leven van bewoners in 
zorginstellingen met elkaar te vergelijken is het praktisch om uit te gaan van een beperkt aantal scores.      
 
 

1.3 Indeling van het rapport 
 
In dit rapport wordt de verfijning van het meetinstrument ‘Kwaliteit van leven’ beschreven. In 
hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de gegevensverzameling tijdens het pilot-onderzoek in april-juni 
2004 en wordt een beschrijving gegeven van de oorspronkelijke vragenlijst, zoals deze door Arcares is 
opgesteld. Daarnaast wordt in het tweede hoofdstuk ingegaan op de gehanteerde psychometrische 
analyses om het meetinstrument te toetsen. Hoofdstuk 3 beschrijft in hoeverre het oorspronkelijke 
meetinstrument voldoet aan de in hoofdstuk 2 opgestelde criteria. Hoofdstuk 4 beschrijft de  
aanpassingen die in het meetinstrument zijn aangebracht. Tenslotte staan in hoofdstuk 5 de conclusies 
en aanbevelingen van dit deelonderzoek beschreven. In bijlage 1 is de vernieuwde vragenlijst 
opgenomen. Voor een beschrijving van de achtergrondkenmerken van de bewoners die aan het 
onderzoek meewerkten wordt verwezen naar deelrapport 1, hoofdstuk 3 (Van Nispen et al., 2005).  
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2 Methoden 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de eerste versie van het meetinstrument beschreven. Tevens wordt de 
gegevensverzameling tijdens het pilot-onderzoek in 2004 besproken, waarbij de gegevens voor de 
analyses in dit rapport zijn verzameld. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de gehanteerde 
methoden waarmee het meetinstrument wordt getoetst.   
 
 

2.1 Het meetinstrument ‘Kwaliteit van leven’ (pilot-versie) 
 
Het meetinstrument bestaat uit een vragenlijst met 29 items, gericht op verschillende aspecten van 
kwaliteit van leven van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Elk kwaliteitsaspect van de 
vragenlijst bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel betreft een stelling aan de hand waarvan de 
ervaringen van bewoners worden gemeten. Het tweede onderdeel bestaat uit een vraag, bedoeld om 
het relatieve belang van het kwaliteitsaspect te meten. Inhoudelijk zijn beide onderdelen vrijwel 
identiek, bijvoorbeeld: ervaring: “ik kan leven met mijn lichamelijke beperkingen”, belang: “hoe 
belangrijk is het voor u om te kunnen leven met lichamelijke beperkingen?”. De antwoorden op de 
(ervarings)stelling worden gescoord op een 5-puntsschaal (helemaal mee eens, mee eens, niet mee 
eens/niet mee oneens, mee oneens, helemaal mee oneens). De belangvragen worden gescoord op een 
3-punts schaal (heel belangrijk, belangrijk, niet zo belangrijk). De items worden vooraf gegaan door 
drie open vragen die globaal vragen naar huidige kwaliteit van leven en de aspecten die het leven goed 
en minder goed maken. De vragenlijst wordt afgesloten met een open vraag die vraagt naar een 
persoonlijke wens van de bewoner. Daarnaast wordt aan de bewoners gevraagd een rapportcijfer te 
geven voor hun huidige kwaliteit van leven.    
 
De 29 items van het meetinstrument zijn onder te verdelen in vier domeinen: lichaam, 
leefomstandigheden, participatie en levenskunst/mentaal welbevinden. De 29 items van de vragenlijst 
zijn gerangschikt naar een aantal dimensies, welke op hun beurt weer deel uitmaken van deze vier 
domeinen. Per dimensie wordt in de meeste gevallen één kwaliteitsaspect gemeten, bestaande uit een 
ervaringsstelling en een belangvraag. Enkele dimensies worden gemeten aan de hand van meerdere 
items.  
Het domein Lichaam wordt beschreven aan de hand van 4 dimensies die ingaan op de gezondheid, 
lichamelijke beperkingen, lichamelijke verzorging en lichamelijk genieten van bewoners. Dit domein 
bestaat in totaal uit 6 items. Leefomstandigheden worden gevormd door 6 dimensies: leefstijl, 
dagritme, omgeving, veiligheid, mobiliteit en financiën en bestaat uit 9 items. Participatie bestaat uit 5 
dimensies die ingaan op de sociale contacten, sociale rollen, intimiteit, deelnemen aan activiteiten en 
humor. Over het domein participatie worden 6 items aan de bewoners voorgelegd. Het domein 
Mentaal welbevinden/levenskunst bestaat eveneens uit 5 dimensies: beleving eigen identiteit, 
voortgezette groei, onafhankelijkheidsgevoel en spiritualiteit. In totaal bestaat dit domein uit 8 items. 
De rangschikking van de afzonderlijke items over de vier domeinen staat beschreven in tabel 2.1.      
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Tabel 2.1 Domeinen, stellingen en belangvragen van de pilot-versie van de vragenlijst ‘Kwaliteit 
van leven’ 
Domein Stellingen Belangvragen 
Lichaam 1. Ik voel me gezond 

 
2a. Ik kan leven met mijn lichamelijke 
 beperkingen 
2b.   Ik kan goed volgen wat er in de 

wereld om mij heen gebeurt 
3. Ik zie er meestal uit zoals ik wil 
 
4a.  Ik geniet volop van eten en 

drinken 
4b.  Ik geniet volop van lichamelijke 

beweging 
 

1. Hoe belangrijk is het voor u om gezond te 
zijn? 

2a. Hoe belangrijk is het voor u om te kunnen 
leven met lichamelijke beperkingen? 

2b. Hoe belangrijk is het voor u om te kunnen 
volgen wat er in de wereld gebeurt? 

3. Hoe belangrijk is het voor u om er uit te zien 
 zoals u wilt? 
4a. Hoe belangrijk is genieten van eten, drinken 

enzovoorts voor u? 
4b. Hoe belangrijk is genieten van lichamelijke 

beweging voor u? 

Leef- 
omstandigheden 

5a.   Ik vind mijn woonruimte 
comfortabel 

5b.   Ik voel me hier thuis 

5c.   Ik kan mijn bezoek op passende 
wijze ontvangen 

5d.   Ik heb voldoende privacy 
6. Ik kan zelf bepalen hoe mijn dag er 

uit ziet 
7. De omgeving waarin dit huis staat, 

heeft mij iets te bieden 
8. Ik voel me hier veilig 
9. Ik kan komen waar ik wil 
 
10. Ik heb geen geldzorgen 
 

5a. Hoe belangrijk is comfortabele woonruimte 
 voor u? 
5b. Hoe belangrijk is het voor u om u thuis te 
 voelen? 
5c. Hoe belangrijk is het voor u om uw bezoek op 
 passende wijze te ontvangen? 
5d. Hoe belangrijk is privacy voor u? 
6. Hoe belangrijk is het voor u om zelf te 

bepalen hoe uw dag er uit ziet? 
7. Hoe belangrijk is het voor u dat de omgeving 

iets te bieden heeft? 
8. Hoe belangrijk is veiligheid voor u? 
9. Hoe belangrijk is het voor u om te komen 

waar u wilt? 
10. Hoe belangrijk is geld voor u? 

Participatie 11. Ik heb voldoende contact met 
familie, vrienden en kennissen 

12. Ik kan regelmatig iets betekenen 
voor anderen 

13a.  Ik ervaar warmte en genegenheid 
in de contacten met mensen om  

   mij heen 
13b.  Ik kan met mijn zorgen, angsten en 

verdriet bij anderen terecht 
 
14. Ik verveel me niet 
 
15. Ik heb plezier in het leven 
 

11. Hoe belangrijk zijn contacten voor u? 
 
12. Hoe belangrijk is het voor u om iets voor 

anderen te betekenen? 
13a. Hoe belangrijk zijn warmte en genegenheid 
 voor u? 
 
13b. Hoe belangrijk is het voor u om met uw 

zorgen, angsten, verdriet bij anderen terecht 
te kunnen? 

14. Hoe belangrijk is het voor u om u niet te 
vervelen? 

15. Hoe belangrijk is het voor u om plezier in het 
leven te hebben? 
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Tabel 2.1 Vervolg 
 
Domein Stellingen Belangvragen 
 
Levenskunst/ 
mentaal  
welbevinden 

16a.  Ik ben tevreden met mijzelf, zoals 
ik ben als mens 

16b.  Ik kijk tevreden terug op het deel 
van mijn leven dat achter mij ligt 

 
16c.  De mensen in mijn omgeving 

accepteren mij zoals ik ben 
16d.  De mensen in mijn omgeving 

weten wat voor leven ik heb 
geleid; ze kennen mij goed 

17. Ik leer nog steeds bij 
 
18. Ik kan goed omgaan met het feit 

dat ik ouder word 
19. Ik kan zelf beslissen over de zaken 

die ik belangrijk vind 
 
20. Ik kan mijn geloof beleven c.q. 

mijn levensovertuiging uitoefenen 
zoals ik dat wil  

16a. Hoe belangrijk is het voor u om tevreden te 
zijn met uzelf? 

16b. Hoe belangrijk is het voor u om tevreden 
terug te kijken op het deel van uw leven dat 
achter u ligt? 

16c. Hoe belangrijk is het voor u om geaccepteerd 
te worden zoals u bent? 

16d. Hoe belangrijk is het voor u om door uw 
omgeving goed gekend te worden? 

 
17. Hoe belangrijk is het voor u om steeds bij te 

leren? 
18. Hoe belangrijk is goed omgaan met ouder 

worden voor u? 
19. Hoe belangrijk is het voor u om zelf te 

kunnen beslissen over de zaken die u 
belangrijk vindt? 

20. Hoe belangrijk is het voor u om uw geloof te 
beleven c.q. uw levensovertuiging uit te 
oefenen? 

 
 
 
Tijdens het pilot-onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende versies van de vragenlijst. Er werd 
gestart met 2 versies, namelijk een versie met uitsluitend positieve stellingen (versie A) en een versie 
met een mix van positieve en negatieve stellingen (versie B). Nadat een deel van de vragenlijsten was 
afgenomen volgde een evaluatie op basis waarvan de vragenlijst is aangepast. Versie B is hierbij 
komen te vervallen, omdat bleek dat met name de negatief geformuleerde stellingen door de bewoners 
dikwijls niet goed begrepen en geïnterpreteerd werden. De aanpassing omvatte, naast de verwijdering 
van de negatieve stellingen uit versie B, tevens een herschikking van de items en enkele wijzigingen in 
de formuleringen van ervaringsstellingen. Een aangepaste, geïntegreerde versie van de vragenlijsten 
(versie C), die hiervan het resultaat was, is gebruikt voor de rest van het pilot-onderzoek. Bij de 
verwerking van de gegevens zijn de scores van de versies A en B omgezet naar de scores van versie C. 
Voor de geïntegreerde pilot-versie van het meetinstrument wordt verwezen naar de rapportage van 
Zorgconsult (Brouwer et al., 2004b).  
 

2.2 Gegevensverzameling 
 
In de periode april - juni 2004 is de vragenlijst over kwaliteit van leven afgenomen bij bewoners in vijf 
zorginstellingen. De zorginstellingen bestaan uit twee verpleeghuizen en drie verzorgingshuizen in 
Nederland (zie figuur 2.1). De zorginstellingen zijn door Arcares uitgenodigd om aan het onderzoek 
mee te werken. De bewoners zijn in eerste instantie benaderd door de zorginstelling aan de hand van 
een, door Arcares opgestelde, informatiebrief. Bewoners is in deze brief gevraagd om mee te werken 
aan het onderzoek. De zorginstellingen hebben vervolgens zelf de bewoners geselecteerd en een 
planning gemaakt voor de gesprekken.  
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Figuur 2.1 Overzicht van de zorginstellingen die aan het onderzoek hebben deelgenomen 
 
 

owel bewoners die langdurig in het verpleeg- of verzorgingshuis zijn opgenomen, als bewoners die 
t 

abel 2.2 Verblijfssetting van bewoners die hebben meegewerkt aan het onderzoek 

 Aantal bewoners Aantal bewoners in %  

 
Z
tijdelijk ter revalidatie zijn opgenomen, zijn in het onderzoek betrokken. In de verzorgingshuizen heef
tevens een aantal bewoners die extramurale verzorging ontvangen vanuit het verzorgingshuis aan het 
onderzoek meegewerkt. Tabel 2.2 toont het aantal bewoners dat aan het onderzoek heeft meegewerkt 
in de verpleeg- en verzorgingshuizen en hun opnamesituatie.  
 
T
 

Verpleeghuis intramuraal    54 26,5% 
Reactivering   24  11,8% 
Verzorgingshuis intramuraal   93  45,6% 
Extramuraal verzorgingshuis   33  16,1% 
Totaal 204  100% 

 
et grootste deel van de participerende bewoners woont in het verzorgingshuis (45,6%) en ruim een 

agenlijst werd 
eer een 

at 

                                                     

H
kwart van de bewoners (26,5%) is langdurig opgenomen in het verpleeghuis  
Bij 1972 bewoners is de vragenlijst over kwaliteit van leven afgenomen. De vr
afgenomen door middel van een mondeling interview. De interviews namen gemiddeld ongev
uur in beslag (55 minuten, Sd = 16,4). De vragenlijsten zijn afgenomen door vijf interviewers. De 
bewoners werd eveneens gevraagd mee te werken aan een interview omtrent verantwoorde zorg, w
na toezegging werd afgenomen tijdens het tweede bezoek door de interviewer.   

 
2 Tijdens dit onderzoek zijn bewoners tevens geïnterviewd over verantwoorde zorg en kwaliteit van leven. Een aantal bewoners heeft wel 
meegewerkt aan het interview over verantwoorde zorg, maar heeft niet de vragenlijst over kwaliteit van leven ingevuld. Dit verklaart het 
verschil in aantal tussen het totaal aantal bewoners dat aan het onderzoek heeft meegewerkt en de het aantal bewoners bij wie de vragenlijst 
is afgenomen.  
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2.3 Methode voor verfijning van de vragenlijst 
 
Het doel van dit onderzoek is te komen tot een betrouwbare, valide en praktisch toepasbaar 
meetinstrument voor het vaststellen van kwaliteit van leven vanuit bewonersperspectief. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van psychometrische analyses op de verzamelde data. De analyses zijn 
gebaseerd op zes criteria, zoals deze eerder zijn gebruikt in onderzoek van Van Nispen et al. (2002). 
De criteria gaan in op de keuze voor items (itemselectie) en de mogelijkheden tot het combineren van 
de afzonderlijk items tot inhoudelijk relevante subschalen van kwaliteit van leven 
(schaaloptimalisatie). De zes selectiecriteria worden hieronder puntsgewijs besproken en in hoofdstuk 
3 toegepast op het meetinstrument.  
 
 

2.3.1 Itemselectie en schaaloptimalisatie 
 
1. Item non-respons. De item non-respons geeft informatie over de gebruikswaarde van de vraag. 

Om te komen tot een valide vragenlijst is het gewenst kwaliteitsaspecten op te nemen waar het 
overgrote deel van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zich iets bij kan voorstellen. 
Een hoge non-response op items suggereert dat bewoners de vraag niet kunnen dan wel willen 
beantwoorden. De bewoners snappen de vraag niet, of de vraag is alleen van toepassing op een 
kleine groep bewoners.  
De items moeten betrekking hebben op een zo groot mogelijke groep bewoners. Hoe hoger de 
non-respons op een item, hoe meer reden tot twijfel en hoe meer het item in aanmerking komt 
voor verwijdering. De non-respons bestaat uit ontbrekende scores, daar waar onterecht geen 
antwoord is gegeven. Door de mondelinge afname van de vragenlijst door de interviewers wordt 
een hoge respons verwacht. De grens voor de non-respons wordt daarom in dit onderzoek gesteld 
op 25%. Bij een non-respons van 25% of meer komt het item in aanmerking voor verwijdering. 
De non-respons zal voor zowel de ervaringsscores als de belangscores van het meetinstrument 
worden bekeken. 

2. Inter-item correlatie: < .70. Elk kwaliteitsaspect moet idealiter een unieke bijdrage leveren aan de 
invulling van het begrip kwaliteit van leven van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Een 
hoge correlatie tussen twee items betekent dat er overlap is tussen de kwaliteitsaspecten. Als 
grenswaarde wordt een correlatie tussen twee items van .70 gehanteerd; de overlap in de 
antwoordpatronen is dan circa 50%.  
Items met een correlatie van .70 of hoger zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Eén van 
beide items komt in aanmerking voor verwijdering. De correlaties tussen de items zijn voor zowel 
de ervarings- als de belangscores bekeken. De Pearson correlatiecoëfficiënt wordt gebruikt voor 
het meten van de samenhang van de items die normaal verdeeld zijn. In het geval van niet-
normaal verdeelde scores wordt uitgegaan van de Spearman correlatie.  

3. Ervaringsscore: < 95%. Kwaliteitsaspecten (items) waar alle bewoners het mee eens zijn, 
vertonen weinig variatie en zijn daardoor minder geschikt voor het in kaart brengen van kwaliteit 
van leven. Omdat een 100% score op de antwoordcategorieën ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ 
tezamen vermoedelijk niet of nauwelijks voor zal komen wordt de grens gelegd bij 95%. Wanneer 
95% of meer van de bewoners aangeeft het eens te zijn met een stelling komt het item in 
aanmerking voor verwijdering.  

4. Lage belangscores. Wanneer een groot deel van de bewoners een item niet zo belangrijk vindt, 
dan komt het item in aanmerking voor verwijdering. Dit item draagt dan immers minder bij aan 
het concept kwaliteit van leven. Wanneer 33% of meer van de bewoners het item niet zo 
belangrijk vindt, is dit reden om het item te verwijderen. 

5. Interne consistentie van domeinen. Het vijfde selectiecriterium is bedoeld om inzicht te krijgen in 
hoeverre de afzonderlijke items kunnen worden gecombineerd tot subschalen van kwaliteit van 
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leven.  
Om de keuze voor subschalen te optimaliseren wordt met behulp van factoranalyse (principale 
componenten analyse met varimaxrotatie) gezocht naar een evenwichtige verdeling van items over 
de schalen (domeinen) van kwaliteit van leven.  
Voorafgaand aan de factoranalyse wordt een Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) maat toegepast om de 
homogeniteit van de items vast te stellen (Norušis, 1988). Bij een te lage KMO (<.60) is het 
uitvoeren van een factoranalyse niet zinvol. Met een anti-image correlatie (AIC) (Kim, 1987) 
wordt in dat geval bepaald welke items in aanmerking komen voor verwijdering. Er worden items 
verwijderd totdat KMO een acceptabele waarde heeft bereikt (≥.60).  
De onderliggende structuur (de schalen/domeinen) wordt vervolgens bepaald met behulp van de 
factoranalyse. Allereerst wordt een exploratieve factoranalyse uitgevoerd om te kijken of er een 
onderliggende structuur is in de samenhang tussen de scores. Wanneer dit niet tot een goed 
interpreteerbare, eenvoudige en betrouwbare factorstructuur leidt, dan worden diverse gedwongen 
factor-analyses uitgevoerd, waarbij het aantal factoren verschilt. De betrouwbaarheid van de 
afzonderlijke schalen (domeinen) wordt bepaald door middel van betrouwbaarheidsanalyses 
(Cronbach’s alpha) waarbij de interne consistentie op de schalen wordt geoptimaliseerd. Een 
schaal is slecht bij α < .60; redelijk bij .60 < α < .80; en goed bij α > .80 (De Heus et al., 1995). 

6. Aanpassen/toevoegen/verwijderen items op basis van kwalitatief onderzoek. Dezelfde bewoners 
bij wie de vragenlijst over kwaliteit van leven is afgenomen, hebben eveneens meegewerkt aan 
een uitgebreid interview over verantwoorde zorg en kwaliteit van leven. Over deze interviews 
wordt gerapporteerd in deelrapport 1 (van Nispen et al, 2005). Aan de hand van de resultaten uit 
de interviews zal naar de inhoud van de items van de vragenlijst worden gekeken. De resultaten 
van de interviews zijn hiervoor naast de afzonderlijke items gelegd. Tijdens bijeenkomsten zijn 
items besproken en eventueel aangepast door de onderzoeker van het NIVEL en drie interviewers 
die hebben meegewerkt aan het pilot-onderzoek in 2004.    

 
 

2.3.2 Validiteit, betrouwbaarheid en praktische toepasbaarheid 
 
Aan de hand van de secundaire analyses zal tevens de validiteit, betrouwbaarheid en praktische 
toepasbaarheid van het meetinstrument worden vastgesteld.  
 
Validiteit 
De validiteit zal worden vastgesteld aan de hand van een factor-analyse. Daarnaast zal worden 
gekeken of de items elkaar overlappen door middel van inter-item correlaties. De validiteit van het 
meetinstrument zal verder worden geoptimaliseerd door de resultaten van het meetinstrument te 
leggen naast de resultaten uit de kwalitatieve interviews over verantwoorde zorg. Omdat dezelfde 
groep van bewoners heeft meegewerkt aan de afname van het meetinstrument en het interview is het 
mogelijk de resultaten van het meetinstrument en de interviews met elkaar te vergelijken.  
 
Betrouwbaarheid 
Aan de hand van de factoranalyse zal worden nagegaan of de verschillende dimensies voldoende 
intern consistent zijn, daarbij zal worden gezocht naar een optimale verdeling van de items om de 
betrouwbaarheid van de domeinen zo nodig te vergroten.  
Om de betrouwbaarheid van het meetinstrument vast te stellen zal tevens worden gekeken in hoeverre 
de verschillende versies van het meetinstrument eventueel de resultaten beïnvloeden en in hoeverre de 
interviewers, die de vragenlijsten hebben afgenomen, van invloed zijn op de gevonden resultaten.  
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Praktische toepasbaarheid 
Het meetinstrument moet praktisch toepasbaar zijn bij bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Dit betekent dat het meetinstrument geschikt moet zijn voor alle groepen bewoners in verpleeg- en 
verzorgingshuizen, die geïnterviewd kunnen worden. Bovendien dient de afnameduur van het 
meetinstrument beperkt te blijven om bewoners niet te veel te belasten. Het meetinstrument dient 
kwaliteit van leven op een eenduidige wijze vast te stellen, zodat het mogelijk is het meetinstrument 
mee te nemen in een jaarlijks terugkerende Benchmark V&V, waarin instellingen met elkaar worden 
vergeleken. Er zal gekeken worden in hoeverre de scores berekend kunnen worden per 
kwaliteitsaspect en per dimensie van kwaliteit van leven.  
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3 Toetsen meetinstrument ‘Kwaliteit van leven’  
 
 
 
 
 
 
In hoofdstuk 2 zijn criteria opgesteld voor item- en schaaloptimalisatie van het oorspronkelijke 
meetinstrument voor het meten van kwaliteit van leven. In deze paragraaf worden de resultaten van het 
meetinstrument met betrekking tot deze criteria besproken.   
 
 

3.1 Resultaten selectiecriteria meetinstrument ‘kwaliteit van leven’.  
 

3.1.1 Item non-respons 
 
Voor de item-analyse van de pilot-versie van het meetinstrument is de non-respons bekeken voor 
zowel de ervarings- als de belangscores van de vragenlijst. Uitgangspunt hierbij is dat de items zo 
herkenbaar mogelijk moeten zijn voor een grote groep bewoners uit verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Wanneer een item door 25% of meer van de bewoners niet wordt beantwoord is dit een reden om het 
item te verwijderen. Tabel 3.1 geeft voor alle items op zowel de ervaringsscore als de belangscore de 
non-respons percentages weer. 
 
 
Tabel 3.1 Item non-respons voor ervaringstellingen- en belangvragen (n=197) 
 

Item Non-respons 
ervaringstelling 

(%) 

Non-respons 
belangvraag  

(%) 

Item Non-respons 
ervaringstelling 

(%) 

Non-respons 
belangvraag  

(%) 
1  0  3,6 11  0,5  1,5 
2a  1,5  4,1 12  0  1,0 
2b  1,0  1,5 13a  0,5  1,5 
3  0,5  0,5 13b  0,5  1,5 
4a  0  0,5 14  1,0  2,0 
4b  0,5  1,5 15  0  2,0 
5a  0,5  0,5 16a  2,5  3,0 
5b  0  1,0 16b  1,0  2,0 
5c  1,0  0,5 16c  1,0  1,5 
5d  1,8  3,5 16d  1,0  1,0 
6  10,2  10,7 17  1,0  1,5 
7  0,5  0,5 18  1,0  7,1 
8  0  0,5 19  0,5  2,5 
9  0,5  2,0 20  1,5  1,5 

10  0  0,5    
(zie voor een overzicht van de items tabel 2.1, blz. 10) 
 
Het merendeel van de items van de ervaringstellingen en belangvragen is beantwoord door tenminste 
95% van de bewoners. Deze hoge respons is te verklaren uit het feit dat de vragenlijst door 
interviewers mondeling is afgenomen bij de bewoners. Het item ‘ik kan zelf bepalen hoe mijn dag er 
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uit ziet’ (6) heeft een iets hogere non-respons met respectievelijk 10%. De non-respons op het item 
‘hoe belangrijk is goed omgaan met ouder worden voor u?’ (18) wordt met een non-respons van 7% 
eveneens door minder bewoners beantwoord. Echter, geen enkel item heeft een non-respons van 25% 
of hoger. Op basis van de resultaten wordt daarom geconcludeerd dat er geen items hoeven te worden 
verwijderd uit de vragenlijst in verband met non-respons. 
 
 

3.1.2 Inter-item correlaties 
 
Voor zowel de ervarings- als de belangscores zijn de item-correlaties berekend. Hierbij is gebruik 
gemaakt van Pearson-correlaties voor items die normaal verdeeld zijn en van Spearman correlaties in 
het geval van niet-normaal verdeelde items. Indien de scores op twee items elkaar grotendeels 
overlappen, is het mogelijk één van beide items uit het meetinstrument te verwijderen. Een 
grenswaarde van .70 op de correlatiecoëfficiënten geeft aan dat de overlap in scores ongeveer 50% 
bedraagt en dat één van de items kan worden verwijderd. Zowel voor de ervaringsscores als voor de 
belangscores worden geen correlaties aangetroffen van meer dan .70 (bijlage 3). Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat er geen grote overlap is tussen de items. Op grond van de correlaties tussen de 
items kan dan ook gesteld worden dat geen van de items in aanmerking komt voor verwijdering. 
 
 

3.1.3 Ervaringsscores  
 
Wanneer alle bewoners het eens zijn met een positief geformuleerde stelling over een kwaliteitsaspect, 
dan is deze stelling weinig informatief en biedt deze weinig ruimte voor kwaliteitsverbetering.  
 
Tabel 3.2 Percentages van ervaringsscores in antwoordcategorie ‘mee eens en helemaal mee eens’ 
 

Item Ervaringsscores  
‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ 
 % (n) 

Item Ervaringsscores  
‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’
 % (n) 

 1  50,3 (n=197)  11  82,7 (n=196) 
 2a  73,2 (n=194)  12  58,9 (n=197) 
 2b  85,6 (n=195)  13a  78,3 (n=157) 
 3  87,2 (n=196)  13b  60,2 (n=196) 
 4a  66,0 (n=197)  14  77.9 (n=195) 
 4b  47,1 (n=157)  15  69,0 (n=197) 
 5a  64,8 (n=196)  16a  83,3 (n=192) 
 5b  71,6 (n=197)  16b  88,5 (n=156) 
 5c  81,0 (n=195)  16c  86,2 (n=195) 
 5d  75,9 (n=112)  16d  50,0 (n=156) 
 6  63,3 (n=177)  17  63.1 (n=195) 
 7  63,3 (n=196)  18  71,8 (n=195) 
 8  91,4 (n=197)  19  80,6 (n=196) 
 9  50,3 (n=157)  20  92,8 (n=194) 
 10  88,8 (n=197)    
(zie voor een overzicht van de items tabel 2.1, blz. 10) 
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Naarmate het meetinstrument meer items bevat waarover iedereen of nagenoeg iedereen positief 
oordeelt, verliest het meetinstrument zijn onderscheidend vermogen en verminderen de mogelijkheden 
om met het meetinstrument verbeterpunten op te sporen. Met de items 'ik voel me hier veilig' (8) en  
‘ik kan mijn geloof beleven c.q. mijn levensovertuiging uitoefenen zoals ik dat wil’ (20) zijn 
respectievelijk 91,4 en 92,8% van de bewoners het eens. Deze items bieden minder ruimte voor 
kwaliteitsverbetering. Bij het opstellen van de criteria wordt de grens gelegd bij 95% van de bewoners 
die positief (‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’) antwoorden. Op basis van dit criterium komt geen 
van de items van de vragenlijst derhalve in aanmerking voor verwijdering (tabel 3.2).  
 
 

3.1.4 Belangscores 
 
Door middel van de stelling wordt de ervaring van bewoners omtrent een bepaald onderwerp in kaart 
gebracht. Daarnaast wordt aan bewoners gevraagd hoe belangrijk zij dit onderwerp vinden in hun 
leven. De belangscores geven dus aan hoe belangrijk mensen het onderwerp vinden. Wanneer veel 
bewoners aangeven het item ‘niet zo belangrijk’ te vinden, kan men zich afvragen in hoeverre het item 
bijdraagt aan het concept ‘kwaliteit van leven’ van bewoners. Items met een lage belangscores (een 
percentage antwoorden van 33% of meer in de categorie ‘niet zo belangrijk’) komen in aanmerking 
voor verwijdering. De scoringspercentages van de belangscores op de antwoordcategorie ‘niet zo 
belangrijk’ zijn weergegeven in tabel 3.3.  
 
Twee items worden door meer dan 33% van de bewoners niet zo belangrijk gevonden. Dit betreft de 
items ‘Hoe belangrijk is het voor u om door uw omgeving goed gekend te worden?’ (16d) en het item 
‘Hoe belangrijk is het voor u om steeds bij te leren?’ (17). Op grond van deze scoringspercentages op 
de antwoordcategorie ‘niet zo belangrijk’ komen deze twee items in aanmerking voor verwijdering.   
Vier andere items worden ook wat minder belangrijk gevonden door bewoners, namelijk ‘Hoe 
belangrijk is genieten van lichamelijke beweging voor u?’ (4b), ‘Hoe belangrijk is geld voor u?’ (10), 
‘Hoe belangrijk is het voor u om met uw zorgen, angsten, verdriet bij anderen terecht te kunnen?’ 
(13b) en ‘Hoe belangrijk is het voor u om uw geloof te beleven c.q. uw levensovertuiging uit te 
oefenen’ (20) worden door 15 tot 26% van de bewoners niet zo belangrijk gevonden. Aan de hand van 
de resultaten uit de interviews over verantwoorde zorg wordt bekeken in hoeverre deze items nog 
nader kunnen worden toegespitst op datgene wat bewoners mogelijk wel als belangrijk aangeven. 
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Tabel 3.3 Percentages van belangscores (n=197) op de antwoordcategorie ’niet zo belangrijk’  
 

Item 
belangscore 

Antwoordcategorie 
‘Niet zo belangrijk’ 

% 

 
 

(n) 

Item 
belangscore 

Antwoordcategorie 
‘Niet zo belangrijk’ 

%  

 
 

(n) 
 1  1,5        (n=190)  11  2,0 (n=194) 
 2a  0,5        (n=189)  12  14,7 (n=195) 
 2b  12,2      (n=194)  13a  4,6 (n=194) 
 3  11,2      (n=196)  13b  21,3 (n=194) 
 4a  13,2      (n=196)  14  2,5 (n=193) 
 4b  15,2      (n=194)  15  4,6 (n=193) 
 5a  4,1      (n=196)  16a  2,0 (n=191) 
 5b  1,0      (n=195)  16b  7,1 (n=193) 
 5c  3,0      (n=196)  16c  6,6 (n=194) 
 5d  6,6      (n=110)  16d  40,6 (n=195) 
 6  10,7      (n=176)  17  35,5 (n=194) 
 7  13,7      (n=196)  18  10,2 (n=183) 
 8  6,1      (n=196)  19  6,1 (n=192) 
 9  8,6     (n=193)  20  16,8 (n=194) 
 10  25,9     (n=196)    
(zie voor een overzicht van de items tabel 2.1, blz. 10) 
 
 

3.1.5 Structuur van het meetinstrument 
  
Aan de hand van de belangscores van de pilot-versie van het meetinstrument is onderzocht of de 
afzonderlijke items kunnen worden gecombineerd tot schalen. Hieronder wordt eerst aangegeven 
waarom gekozen is voor analyses van de belangscores. Daarna zal worden ingegaan op de indeling 
van het meetinstrument in subschalen.   
 
Keuze voor belangscores 
Voor het verkrijgen van inzicht in de onderliggende structuur van de vragenlijst, worden factor- en 
betrouwbaarheidsanalyses (interne consistentie) uitgevoerd. Om te bepalen welke scores, belang-, 
ervarings- of een combinatie van ervarings- en belangscores, het meest geschikt zijn voor deze 
analyses zijn de scores bekeken op basis van de volgende argumentatiepunten: 
 
1. Stabiliteit: veranderlijkheid over tijd. 
2. Afhankelijkheid van instellingen.  
3. Scheefheid van verdelingen.   
4. Spreiding binnen items.    
5. Spreiding tussen items. 
6. Verschillende versies van de vragenlijst.  
 
In tabel 3.4 wordt een overzicht gegeven van de geschiktheid van de belang-, ervarings- of 
combinatie-scores aan de hand van de argumentatiepunten, die onder de tabel worden toegelicht.  
De belangscores blijken op vijf van de zes argumentatiepunten geschikt te zijn voor de analyses. De 
ervaringsscores blijken op geen en de combinatiescores op slechts één van de argumentatiepunten 
geschikt. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de belangscores het meest in aanmerking komen 
voor de analyses. 
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Tabel 3.4 Geschiktheid van belang-, ervarings- en combinatie-scores voor factor- en 
 betrouwbaarheidsanalyses op basis van argumentatiepunten 
 
Argumentatiepunt Belangscores Ervaringsscores Combinatiescores 
1. stabiliteit X   
2. afhankelijkheid X   
3. scheefheid X   
4. spreiding binnen items   X 
5. spreiding tussen items X   
6. versies X   
Totaal 5 0 1 
 
 
Ad. 1 Stabiliteit 
Belangscores zijn stabieler dan ervaringsscores, met name over de tijd. Mensen zullen de 
kwaliteitsaspecten waarschijnlijk niet plotseling totaal onbelangrijk vinden. Belangscores hoeven 
daarom ook niet bij elke meting opnieuw te worden afgenomen (Sixma et al., 1998). Ervaringsscores 
daarentegen, kunnen wel totaal veranderen, bijvoorbeeld door verbeteringen die instellingen 
doorvoeren of veranderingen in de (gezondheids-)toestand van bewoners. Combinatiescores geven 
belang en ervaring tegelijk weer. Deze scores worden als het ware ‘negatief’ beïnvloed door de 
veranderlijke ervaringsscores. 
 
Ad. 2 Afhankelijkheid van instellingen 
Ervaringsscores zullen sterk afhangen van de kwaliteit van zorg van de verschillende instellingen. 
Belangscores zullen minder sterk afhangen van de instellingen. Combinatiescores geven belang en 
ervaring tegelijk weer. Deze scores worden eveneens ‘negatief’ beïnvloed door de veranderlijke 
ervaringsscores. 
 
Ad. 3 Scheefheid van verdelingen 
Op de belangvragenlijst zijn 12 van de 29 items scheef verdeeld. De ervaringsscores en de 
combinatiescores geven een groter aantal scheef verdeelde variabelen weer (N=15 respectievelijk 
N=17). Zie bijlage 2: X = scheef verdeeld. Dit pleit voor het gebruik van de belangscores. 
 
Ad. 4 Spreiding binnen items 
De spreiding op combinatiescores is het hoogst, daarna volgen de ervaringsscores en dan de 
belangscores. Dit zou pleiten voor gebruik van de combinatiescores.  
 
Ad. 5 Spreiding tussen items 
De gemiddelde spreiding tussen items is op de belangvragenlijst het hoogst, dan op de ervaringsvragen 
en tenslotte op de combinatielijst. Dit pleit voor het gebruik van de belangscores. 
 
Ad 6. Versies vragenlijsten 
Tenslotte zijn de belangitems, bij de aanpassingen van de pilot-versie van de vragenlijst, vrijwel 
hetzelfde gebleven, terwijl een groter aantal ervaringsitems een maal van formulering is veranderd in 
een nieuwe versie van de vragenlijst. Voor analyses op de ervaringsitems kan daardoor alleen de 
laatste versie (versie C) worden gebruikt (N=121). Voor de belangitems kunnen de drie versies 
worden samengenomen (N=197). 
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Verdeling in subdimensies 
De vragenlijst, wanneer deze wordt geanalyseerd op basis van de belangscores, is als geheel met een 
interne consistentie (α) van .77, voldoende betrouwbaar. Om na te gaan of in het meetinstrument 
subschalen kunnen worden gevormd van gecombineerde items, zijn verschillende factoranalyses 
uitgevoerd op de belangscores van het meetinstrument.  
 
Allereerst werd nagegaan of de domeinen, zoals deze vooraf door Arcares zijn opgesteld, met de 
daarbij horende items voldoende betrouwbaar zijn. Hiervoor is de interne consistentie van de 
domeinen vastgesteld. De domeinen, zoals deze zijn opgesteld door Arcares, blijken in eerste instantie 
onvoldoende tot redelijk betrouwbaar te zijn, namelijk “lichaam” α = .48; “leefomstandigheden” α = 
.47; “participatie” α = .52; “levenskunst/mentaal welbevinden” α = .60.   
Derhalve is besloten een exploratieve factoranalyse uit te voeren. Hiervoor is allereerst nagegaan of op 
de resultaten een exploratieve factoranalyse kan worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een factor-
analyse met alle belangscores wordt, op basis van de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test, afgeraden. De 
KMO-waarde is namelijk onvoldoende: .54. Uit de Anti-image Correlaties (AIC), blijkt dat 
achtereenvolgens de items 4a, 10 en 13b verwijderd moeten worden, om de KMO-waarde te laten 
stijgen naar een acceptabele waarde van .62. Aan de hand van de overgebleven 26 items is vervolgens 
een exploratieve factor-analyse uitgevoerd.   
Na een exploratieve factoranalyse met de overgebleven items worden 10 factoren gedetecteerd, 
waarvan de meeste onvoldoende betrouwbaar en lastig te interpreteren zijn. De verklaarde variantie 
van deze exploratieve factor-analyse bedraagt 67%. Wanneer een gedwongen 4- of 5-factoranalyse 
wordt toegepast, blijkt telkens één schaal onvoldoende betrouwbaar (intern consistent) te zijn en de 
overige schalen (redelijk) betrouwbaar. De verklaarde variantie is 38% bij vier factoren. De 
gedwongen 4-factor-analyse levert uiteindelijk zowel de meest betrouwbare, als de best 
interpreteerbare schalen op. Tabel 3.5 geeft de factorladingen weer van de verschillende items op de 
vier factoren.  
De items worden, op basis van hun hoogste factorlading, ingedeeld bij een domein. Bij de interpretatie 
van de factoren kunnen 3 van de 4 factoren benoemd worden in vergelijkbare bewoordingen als de 
domeinen van Arcares: ‘participatie’, ‘mentaal welbevinden’ en ‘woon/leefsituatie’ (tabel 3.6). De 
betrouwbaarheid van deze factoren zijn voldoende (participatie: α = .64, mentaal welbevinden en 
woon/leefsituatie: α = .65). De vierde factor betreft een restcategorie en een schaal die onvoldoende 
betrouwbaar is (α = .31). Deze restcategorie bevat onder andere een aantal items uit het 
oorspronkelijke domein ‘lichaam’, wat in deze analyse lijkt te ontbreken. Opvallend is dat de indeling 
van de items onder de vier factoren op een aantal punten afwijkt van de oorspronkelijke indeling onder 
de domeinen van Arcares.  
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Tabel 3.5 Factorladingen van de items(belangscores) bij een gedwongen 4-factor analyse1,2 

 

Items Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
K5C ,758    
K13A ,641    
K11 ,575    
K12 ,535    
K17 ,469    
K3 ,460    
K20 ,325    
K9  ,685   
K16A  ,639   
K6  ,498   
K18  ,473   
K4B  ,451   
K16B  ,400   
K5D  ,393   
K5B   ,653  
K8   ,635  
K14   ,598  
K2B   ,535  
K16C   ,426  
K19   ,390  
K5A   ,269  
K16D    ,569
K1    ,525
K7    -,522
K2A    ,372
K15    ,354
1 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 
2 De hoogste factorladingen zijnweergegeven 
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Tabel 3.6: Domeinen van kwaliteit van leven, de bijbehorende items en de interne consistentie (α) 
 van de domeinen bij een gedwongen 4-factor analyse. 
 
Kwaliteit van leven 
Participatie   α=.64 
5c bezoek 
13a warmte genegenheid 
11 sociale contacten 
12 sociale rollen 
17 bijleren 
3 verzorgd uiterlijk 
20 geloof 
 
Mentaal welbevinden   α=.65 
9 komen waar men wil 
16a tevreden zelf 
6 dagritme 
18  oud worden 
4b lichamelijke beweging 
16b tevreden terugkijken 
5d privacy 
 
Leefomstandigheden   α=.65 
5b thuis voelen 
8 veiligheid 
14  activiteiten/verveling 
2b volgen wereld 
19 zelf beslissen 
5a comfort 
16c  acceptatie anderen 
 
Overig   α=.31 
16d gekend worden 
1 gezondheid 
7  omgeving 
2a  leven met beperkingen 
15 humor 

 
 

3.2 Aanpassen/toevoegen/verwijderen van items op basis van kwalitatief onderzoek  
 
Door middel van een interview hebben de bewoners voor elk van de domeinen aangegeven wat zij 
verstaan onder verantwoorde zorg. Daarbij is specifiek nagegaan welke onderwerpen bewoners met 
name belangrijk vinden in hun leven en de wijze waarop en door wie bewoners ondersteund willen 
worden. Wanneer de resultaten uit de interviews naast de items van het meetinstrument voor kwaliteit 
van leven worden gelegd, kunnen eventuele discrepanties worden opgespoord. Zo kunnen bewoners 
vragen van het meetinstrument anders hebben geïnterpreteerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. 
Tevens kan het voorkomen dat bewoners binnen een domein aspecten belangrijk vinden die nog niet 
zijn opgenomen in het meetinstrument. Hieronder worden de belangrijkste resultaten uit de interviews 
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besproken. De gegevens uit de interviews zijn tijdens bijeenkomsten handmatig vergeleken met de 
items uit het meetinstrument door een aantal interviewers die hebben meegewerkt aan het pilot-
onderzoek in 2004.   
 
 

3.2.1 Lichaam 
 
Behalve het zich gezond voelen, geven de geïnterviewde bewoners aan dat zij ook de aandacht die 
men krijgt belangrijk vindt, bijvoorbeeld door het maken van een praatje met de arts of het serieus 
genomen worden door de verpleging/verzorging. Dit aspect lijkt in het meetinstrument te ontbreken.  
Het item ‘ik kan goed volgen wat er in de wereld om mij heen gebeurt’ (item 2b) was gericht op de 
cognitieve vaardigheden cq. geestelijke vermogens van de bewoners als onderdeel van de kwaliteit 
van leven. De vraag wordt door de meeste bewoners positief beantwoord, maar wordt geïnterpreteerd 
als het volgen van nieuws, het lezen van de krant of het kijken naar het journaal op televisie. 
Aangezien deze interpretatie onvoldoende aansluit bij de oorspronkelijke insteek van de vraag komt 
dit item, in zijn huidige vorm, in aanmerking voor verwijdering. Gezien het belang van de ervaren 
cognitieve beperkingen van bewoners als onderdeel van hun kwaliteit van leven is het belangrijk 
hierover wel een nieuwe vraag toe te voegen. 
In het oorspronkelijke meetinstrument is de stelling ‘ik zie er meestal uit zoals ik wil’ (item 3) 
opgenomen om de lichamelijke verzorging van bewoners in kaart te brengen. Echter, het item 
‘verzorgd lichaam’ wordt breed geïnterpreteerd. Hieronder verstaat men ook goed gekapt haar, 
verzorgde kleding, nagels, tanden, douchen en naar het toilet kunnen gaan wanneer men dat wil. In de 
interviews geven bewoners aan dat het zelf kunnen bepalen van het tijdstip van was- of douchebeurten 
en de toiletgang belangrijk voor hen is. Daarnaast speelt ook de manier waarop de lichamelijke 
verzorging gebeurt een rol. Het toevoegen van vragen met betrekking tot het zelf bepalen van het 
tijdstip van lichamelijke verzorging en de wijze waarop deze verzorging plaatsvindt lijkt beter aan te 
sluiten bij de dagelijkse praktijk van bewoners. 
De twee vragen binnen de subdimensie ‘lichamelijk genieten’ van de pilot-versie van het 
meetinstrument zijn gericht op eten en drinken (item 4a) en lichamelijke beweging (item 4b). Als het 
gaat om (lichamelijk) genieten blijkt uit de interviews dat iedere bewoner zijn eigen behoeften en 
ideeën heeft. Dat de maaltijden hier een wezenlijk onderdeel van zijn, daar lijkt iedereen het over eens 
te zijn. Tevens komt naar voren dat de manier waarop er aandacht wordt besteed aan eten en drinken 
(bijvoorbeeld keuzemogelijkheden, entourage, tijdstip), door de bewoners belangrijk wordt gevonden. 
Item 4a komt op basis hiervan in aanmerking voor herformulering. Het genieten van lichamelijke 
beweging, zoals verwoord in item 4b, lijkt minder op de voorgrond te staan als het gaat om de 
kwaliteit van leven. Item 4b kan hierdoor eventueel vervallen. 
 
 

3.2.2 Leefomstandigheden 
 
De items 5a t/m 5d, onderdeel van de subdimensie ‘leefstijl’, lijken in overeenstemming met de 
aspecten van kwaliteit van leven die door de geïnterviewde bewoners worden genoemd.  
Diverse aspecten van privacy, bijvoorbeeld het moeten delen van een kamer of het ongevraagd 
binnenkomen van onder andere het verzorgend personeel, worden door de bewoners gekenmerkt als 
belangrijk. De term ‘privacy’ die in de pilot-versie wordt gehanteerd (item 5d: ‘ik heb voldoende 
privacy’) blijkt echter in veel gevallen niet begrepen te worden door bewoners. Het vervangen van de 
term ‘privacy’ is daardoor wenselijk. 
De subdimensies ‘dagritme’, ‘veiligheid’ en ‘mobiliteit’ zijn alledrie aspecten van kwaliteit van leven 
waarvan het belang ook uit de interviews met de bewoners blijkt. Een groot aantal bewoners is 
tevreden over het dagritme, maar een aantal geeft ook aan meer inspraak te willen hebben in zijn of 
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haar dagritme; item 6 sluit hier bij aan. Item 8 gaat in op de veiligheid, waarvan de meeste bewoners 
aangeven dat dit goed geregeld is in de zorginstelling. Tegelijkertijd worden ook tekortkomingen 
aangeven en zeggen bewoners zich hierover zorgen te maken. Wat betreft de mobiliteit (item 9) geven 
de geïnterviewde bewoners aan niet altijd op stap te kunnen gaan wanneer ze dat willen; voor vervoer 
op grotere afstand is men vaak afhankelijk van kinderen of andere familieleden. 
Wat betreft de ‘woonomgeving’ (item 7) blijken voor de ene bewoner buurtvoorzieningen van belang 
te zijn, voor andere de mogelijkheden om de natuur in te gaan. Tevens is de bereikbaarheid van de 
instelling een belangrijk onderwerp. Item 10 (‘ik heb geen geldzorgen’), onder de subdimensie 
‘financiën’, lijkt onder de geïnterviewde bewoners een onderwerp te zijn waar zij zich minder mee 
bezighouden. Bewoners zijn het waarschijnlijk niet gewoon om over mogelijke geldproblemen te 
praten. 
 
 

3.2.3 Participatie 
 
Wat betreft de sociale contacten van bewoners, blijken met name de kinderen van bewoners een 
belangrijke rol te spelen. In tweede instantie worden overige familieleden, vrienden, medebewoners en 
medewerkers van de instelling genoemd. Het sociale netwerk van bewoners bestaat dus uit meerdere 
partijen die voor iedere bewoner in verschillende mate van belang zijn voor de kwaliteit van leven. Dit 
pleit voor een uitbreiding en uitsplitsing van item 11 (‘ik heb voldoende contact met familie, vrienden 
en kennissen’). Geen of nauwelijks contact met anderen leidt vaak tot eenzaamheid van bewoners; een 
vraag met betrekking tot deze ‘eenzaamheid’ lijkt nog te ontbreken in de vragenlijst. 
Tijdens de interviews blijkt het voor bewoners lastig om aan te geven welke ‘sociale rollen’ zij 
vervullen. De in de pilot-versie gestelde vraag hierover (item 12: ‘ik kan regelmatig iets betekenen 
voor een ander’) wordt desondanks wel begrepen en sluit aan bij ‘het helpen van anderen’ wat als 
sociale rol door de geïnterviewde bewoners wordt genoemd. 
De subdimensie ‘intimiteit’ omvat in de pilot-versie van het meetinstrument twee vragen (items 13a en 
13b). Het belang van item 13a (‘ik ervaar warmte en genegenheid in de contacten om mij heen’) voor 
de kwaliteit van leven wordt door de interviews bevestigd. Het bij anderen terecht kunnen met zorgen, 
angsten en verdriet (item 13b) komt ook uit de interviews met de bewoners naar voren als een aspect 
van hun kwaliteit van leven. Bewoners geven wel aan dat zij, met name hun kinderen, niet altijd lastig 
willen vallen met hun zorgen en deze daarom niet met hen delen. De keuze ten aanzien van het delen 
van zorgen, angsten en verdriet lijkt te liggen bij de bewoner zelf.  
Uit de interviews blijkt dat het ‘meemaken van dingen’ een belangrijke rol speelt in de kwaliteit van 
leven voor de bewoners. Er worden zowel voor- als nadelen genoemd van het deelnemen aan 
activiteiten en ook verveling komt aan de orde. De inhoud van dit kwaliteitsaspect lijkt goed gedekt te 
worden door item 14 (‘ik verveel me niet’). 
Item 15 (‘ik heb plezier in het leven’), onder het subdomein humor, sluit niet goed aan bij de 
belevingswereld van de bewoners, zo blijkt uit de interviews. Plezier is, in het geval van lichamelijke- 
en geestelijke achteruitgang en/of het verlies van dierbaren, voor veel bewoners niet evident. Zaken 
die het leven plezierig maken spelen wel een rol in de kwaliteit van leven van bewoners, maar dit lijkt 
meer genuanceerd te zijn dan het daadwerkelijk hebben van plezier in het leven zoals dit in dit item is 
verwoord. Item 15 komt dan ook in aanmerking voor herformulering. 
 
 

3.2.4 Levenskunst/mentaal welbevinden 
 
Binnen dit domein zijn onder het subdomein ‘beleving van de eigen identiteit’ vier vragen opgenomen 
(items 16a t/m 16d). De interviews laten zien dat de bewoners weliswaar moeite hebben met het 
omschrijven van zichzelf, maar goed uit de voeten kunnen met items 16a en 16b die betrekking 

26 Verantwoorde zorg en kwaliteit van leven: de verfijning van een meetinstrument, NIVEL 2005 



hebben op hun zelfbeeld als onderdeel van de kwaliteit van leven. Item 16c (‘de mensen in mijn 
omgeving accepteren mij zoals ik ben’) is door de bewoners goed te beantwoorden en lijkt tevens bij te 
dragen aan de kwaliteit van leven. Het item ‘de mensen in mijn omgeving weten wat voor leven ik heb 
geleid; ze kennen mij goed’ (16d) lijkt minder relevant te zijn in het vaststellen van de kwaliteit van 
leven van de bewoners. Dit item wordt met name in verband gebracht met sociale controle door andere 
bewoners en het roddelen over anderen.  
Het subdomein ‘voortgezette groei’ is tijdens de operationalisering van de domeinen toegelicht in 
termen als zelfverwerkelijking, levensvervulling, 'drive', inspiratie en passie. Item 17 (‘ik leer nog 
steeds bij’) was in dit kader bedoeld om te informeren in hoeverre bewoners toekomstperspectief zien. 
Uit de interviews blijkt dat de vraag niet zo is geïnterpreteerd: bewoners gingen met name in op de 
praktische aspecten van leren, zoals bijvoorbeeld het volgen van cursussen. Tevens geeft het overgrote 
deel van de bewoners aan geen behoefte te hebben aan cursussen.  
Item 18 (‘ik kan goed omgaan met het feit dat ik ouder word’), onder het subdomein ‘bakens 
verzetten’, richtte zich op het aanpassingvermogen van de bewoners aan veranderende 
omstandigheden of de eigen mogelijkheden. Vooral lichamelijke beperkingen, de afhankelijkheid van 
anderen en het verlies van dierbaren worden genoemd als oorzaken voor het moeite hebben met ouder 
worden. Er is dus sprake van meerdere aspecten van ouder worden die een rol kunnen spelen in de 
kwaliteit van leven van de bewoners. Item 18 als zodanig komt in aanmerking voor herformulering. 
Onder het subdomein ‘onafhankelijkheidsgevoel’ is item 19 (‘ik kan zelf beslissen over de zaken die ik 
belangrijk vind’) opgenomen in de pilot-versie van het meetinstrument. Ook uit de interviews komt 
het belang van het zelf kunnen beslissen over zaken in het leven van bewoners naar voren.  
Beperkingen in onafhankelijkheid worden ervaren in ondermeer fysieke aspecten, het doen van de 
eigen financiën, het behouden van het eigen dagritme en beslissingen in het kader van het levenseinde. 
De toelichting op het subdomein ‘spiritualiteit’ bestond uit de volgende termen: geestelijke 
levenshouding, levensbeschouwing, normen en waarden. Item 20 (‘ik kan mijn geloof c.q. mijn 
levensovertuiging uitoefenen zoals ik dat wil’) wordt door de meeste bewoners geïnterpreteerd als het 
hebben van een geloofsovertuiging. De bewoners die gebruik maken van de diensten van de 
zorginstelling met betrekking tot de geloofsovertuiging, zijn hierover tevreden. De interpretatie van 
item 20 lijkt éénzijdig en bovendien weinig onderscheidend te zijn als het gaat om de bijdrage ervan 
aan de kwaliteit van leven van de bewoners. Item 20 komt daarom in aanmerking voor herformulering. 
 
 

3.3 Validiteit, betrouwbaarheid en praktische toepasbaarheid 
 
Validiteit 
Het meetinstrument kwaliteit van leven en de afzonderlijke domeinen lichaam, leefomstandigheden, 
participatie en levenskunst/mentaal welbevinden zijn geformuleerd op basis van een literatuurstudie en 
consensusbijeenkomsten met respectievelijk deskundigen uit de praktijk, vertegenwoordigers van 
cliëntenorganisaties en wetenschappers die zich bezighouden met kwaliteit van leven (Brouwer et al., 
2004a). Dat vrijwel alle aspecten uit het meetinstrument van belang zijn voor de kwaliteit van leven, 
blijkt uit het feit dat slecht enkele items uit de vragenlijst als minder belangrijk worden gekenmerkt 
door de bewoners. De verklaarde variantie van de vier domeinen van het meetinstrument is 38%. Het 
feit dat tussen geen van de items een hoge correlatie (>.70) wordt gevonden geeft aan dat de items 
ieder een ander aspect van hetzelfde construct ‘kwaliteit van leven’ meten. Echter, niet alle items 
lijken de lading te dekken van het gewenste kwaliteitsaspect.   
 
Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid (interne consistentie) van het meetinstrument als geheel is ruim voldoende  
(α = .77). In het meetinstrumenten zijn een aantal subschalen te definiëren. De domeinen participatie 
(α = .64) mentaal welbevinden en leefomstandigheden (beiden α = .65) zijn redelijk betrouwbaar. De 
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vierde factor betreft een restcategorie en een schaal die onvoldoende betrouwbaar is (α = .31). Het 
domein lichaam komt niet als subschaal uit de vragenlijst naar voren.  
 
Tijdens het pilot-onderzoek zijn drie verschillende versies van het meetinstrument gebruikt. De B-
versie van de vragenlijst bevatte een aantal negatieve stellingen. De resultaten op deze negatieve 
stellingen zijn zo mogelijk gehercodeerd zodat zij samen kunnen worden genomen met de resultaten 
uit de andere vragenlijsten. Bij een aantal ervaringsstellingen leverde deze omzetting problemen op, de 
antwoorden op de negatieve stellingen in de B-versie wijken af van de antwoorden op de positieve 
stellingen in de andere versies. Deze afwijkingen hebben hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit 
dat bewoners de negatieve stellingen niet altijd goed begrepen. De negatieve stellingen lijken minder 
betrouwbaar.     
 
Het meetinstrument maakt de kwaliteit van leven meetbaar met behulp van een aantal vragen, 
resulterend in een ervaringsscore en/of een belangscore. Hiermee wordt de werkelijkheid niet alleen 
vereenvoudigd, maar mogelijkerwijs ook ‘vervormd’. Bij de interpretatie van de uitkomsten is het van 
belang zich bewust te zijn van eventuele ‘vervormingen’. Variatie in scores kan ontstaan doordat 
aspecten (bv. religie) in sommige instellingen van groter belang zijn dan in andere. Wanneer sprake is 
van aspecten die vertekening van de scores veroorzaken die terug te voeren zijn op variatie tussen 
interviewers, wordt dit interviewer-bias genoemd. Variatie tussen interviewers is niet wenselijk, 
aangezien dit zou kunnen betekenen dat de score van bewoners op de vragenlijst wordt beïnvloed door 
de interviewer. Bij de afname van de pilot-versie van het meetinstrument waren in totaal vijf 
interviewers betrokken. Van de vijf deelnemende instellingen werd er één bezocht door drie 
interviewers; de overige vier instellingen werden bezocht door één interviewer. Uit analyses blijkt dat 
wat betreft de belangscores de variatie tussen interviewers groter is dan de variatie tussen de 
instellingen. Dit duidt erop dat de interviewer de antwoorden van bewoners mogelijk zou kunnen 
beïnvloeden. Door de opzet van het oorspronkelijke pilot-onderzoek met één interviewer per instelling 
is het helaas niet mogelijk deze mogelijke invloed van interviewers op de antwoorden van bewoners 
nader te onderzoeken. In een volgende afname van het meetinstrument zal hier aandacht aan moeten 
worden besteed. 
 
Praktische toepasbaarheid 
Wat betreft de praktische toepasbaarheid van het meetinstrument in het pilot-onderzoek is gebleken 
dat het meetinstrument goed is af te nemen bij bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het 
meetinstrument is geschikt voor ouderen in verpleeghuizen die zijn opgenomen voor langdurige zorg 
dan wel revalidatie/reactivering, voor ouderen die wonen in een verzorgingshuis en voor ouderen die 
in een aanleunflat wonen en gebruik maken van de diensten van een verzorgingshuis. Het 
meetinstrument lijkt minder geschikt voor afname bij bewoners met cognitieve beperkingen. Dit heeft 
met name te maken met het feit dat deze bewoners veelal moeilijk te interviewen zijn.  
Wat betreft de afnametijd van het meetinstrument ligt het gemiddelde op ongeveer 55 minuten per 
persoon. Dit maakt dat het meetinstrument geen te grote belasting vormt voor bewoners. De 
belangscores van het meetinstrument maken het mogelijk onderscheid aan te brengen in het belang dat 
bewoners hechten aan de diverse kwaliteitsaspecten. Ervaringsscores geven aan op welke aspecten de 
kwaliteit van leven van bewoners voldoende is én op welke aspecten van kwaliteit van leven eventuele 
verbeteringen kunnen worden aangebracht. Doordat zowel de belang- als de ervaringsscores per 
kwaliteitsaspect en per domein berekend kunnen worden bieden de scores niet alleen de mogelijkheid 
om instellingen onderling te vergelijken, maar ook om de kwaliteit gericht te verbeteren.  
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4 Aanpassingen in het meetinstrument  
 
 
 
 
 
 
Wanneer de resultaten op de zes criteria (zie hoofdstuk 3) worden gecombineerd, dan blijkt dat 14 van 
de 29 items van het oorspronkelijke meetinstrument aandacht behoeven. In samenwerking met Arcares 
is de vragenlijst derhalve verfijnd. Bij de verfijning zijn zowel items verwijderd, als aangepast of 
toegevoegd. Daarnaast is ook kritisch gekeken naar de indeling van de items onder de domeinen. In dit 
hoofdstuk worden de aanpassingen in de vragenlijst beschreven aan de hand van de vier domeinen.  
 
 

4.1 Lichaam 
 
Het domein ‘lichaam’ komt niet als subschaal in de vragenlijst naar voren. Echter, dat het lichamelijk 
welzijn een belangrijk aspect is van ‘kwaliteit van leven’ komt duidelijk uit de interviews naar voren. 
Vragen over lichamelijk welzijn mogen in de verfijnde vragenlijst dan ook niet ontbreken. De items 
‘ik voel me gezond’ (1) en ‘ik kan leven met mijn lichamelijke beperkingen’ (2a) die in de 
factoranalyse in de restcategorie belandden worden gehandhaafd. Item 2a ondergaat wel een kleine 
tekstuele wijziging in: ‘ik kan omgaan met mijn lichamelijke beperkingen’. Wanneer men kijkt naar de 
belangscores, dan blijkt dat 15% van de bewoners ‘genieten van lichamelijke beweging’ niet zo 
belangrijk vindt. Uit de interviews die met bewoners zijn gehouden blijkt eveneens dat genieten van 
lichamelijke beweging niet op de voorgrond staat. Dit item is derhalve uit de vragenlijst verwijderd.  
Uit de interviews komt naar voren dat het item ‘ik kan goed volgen wat er in de wereld om mij heen 
gebeurt’ (2b), anders door bewoners wordt geïnterpreteerd dan bedoeld. Over dit onderwerp is een 
nieuw item toegevoegd ‘het lukt me om helder na te denken’. 
Het item ‘ik zie er meestal uit zoals ik wil’ (3) werd in de factoranalyse in eerste instantie geplaatst 
onder het domein participatie. Aan de hand van de interviews wordt duidelijk dat dit item het 
onderwerp lichamelijke verzorging niet goed dekt. Bewoners blijken bij de lichamelijke verzorging 
meerdere zaken belangrijk vinden. Daarbij geven de bewoners aan dat het van belang is dat de 
verzorging gebeurt op hun manier en dat zij zelf inspraak hebben in het tijdstip van de lichamelijke 
verzorging. Het item is daarom opnieuw gedefinieerd aan de hand van twee items ‘mijn lichamelijke 
verzorging gebeurt zoals ik dat wil’ en ‘het tijdstip van mijn persoonlijke verzorging kan ik zelf 
bepalen’. 
Het item ‘ik geniet volop van eten en drinken’ (4a) is in eerste instantie buiten de factoranalyse gelaten 
(zie paragraaf 3.5.1). Echter, uit de interviews komt naar voren dat zowel de kwaliteit van de 
maaltijden, als de keuzemogelijkheden omtrent eten en drinken een rol spelen in de kwaliteit van leven 
van bewoners. Derhalve is het oorspronkelijke item gesplitst in twee items: ‘de maaltijden smaken mij 
goed’ en ‘ik kan eten en drinken wanneer ik wil’. 
Bewoners gaven in de interviews aan dat zij, in het kader van hun gezondheid, serieus genomen willen 
worden door arts en verzorgenden. Om dit vast te stellen is het item ‘ik vind dat mijn 
gezondheidsklachten serieus worden genomen’ toegevoegd.         
Het domein lichaam is door deze wijzigingen inhoudelijk uitgebreid. Besloten is het domein in het 
aangepaste meetinstrument te definiëren als lichamelijk welbevinden/gezondheid.  
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4.2 Leefomstandigheden 
 
De interne consistentie van het domein leefomstandigheden is redelijk. Enkele items uit de 
oorspronkelijke domeinen participatie en mentaal welbevinden worden ingedeeld bij dit domein. Het 
betreft de items ‘ik verveel me niet’ (14), ‘ik kan zelf beslissen over de zaken die ik belangrijk vind’ 
(19) en ‘de mensen in mijn omgeving accepteren mij zoals ik ben’ (16c). Uit de interviews blijkt dat 
deze items door vrijwel alle bewoners worden gekoppeld aan de instelling waarin zij verblijven. Deze 
items zijn daarom toegevoegd aan het domein leefomstandigheden.  
Item 10 ‘ik heb geen geldzorgen’ wordt door meer dan 25% van de bewoners niet zo belangrijk 
gevonden. Het is goed mogelijk dat de formulering van de vraag hiervan de oorzaak is. Dit item is 
daarom aangepast in: ‘ik heb voldoende geld om een goed leven te kunnen leiden’. De items ‘ik vind 
mijn woonruimte comfortabel’ (5a) en ‘ik voel me hier thuis’ (5b) worden gehandhaafd. Besloten is de 
items‘de omgeving waarin dit huis staat heeft mij iets te bieden’ (7) en ‘ik voel me hier veilig’ (8) 
eveneens te handhaven, gezien het belang van deze items voor de woonomgeving. Er is besloten in het 
aangepaste meetinstrument dit domein te definiëren als woon/leefsituatie. 
 
 

4.3 Participatie 
 
Bij een exploratieve gedwongen 4 factor-analyse komt er een schaal participatie naar voren met een 
redelijke interne consistentie. In deze schaal zijn vier items uit andere domeinen opgenomen: ‘ik kan 
mijn bezoek op een passende wijze ontvangen’ (5c, oorspronkelijk domein leefomstandigheden), ‘ik 
leer nog steeds bij’ (17, oorspronkelijk domein mentaal welbevinden), ‘ik zie er meestal uit zoals ik 
wil’ (3, oorspronkelijk domein lichaam) en ‘ik kan mijn geloof beleven c.q. mijn levensovertuiging 
uitoefenen zoals ik dat wil’(20, oorspronkelijk domein mentaal welbevinden). Item 5c lijkt goed te 
passen onder het domein sociale participatie. Het goed kunnen ontvangen van bezoek is immers een 
voorwaarde voor participatie. De overige items zijn minder goed inpasbaar binnen het domein 
participatie. Het feit dat deze items wel op dit domein worden ondergebracht in een factoranalyse, 
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de items de inhoud van het te meten construct niet goed 
dekken. Besloten is om deze items te handhaven onder de oorspronkelijke domeinen. Deze items 
worden in dit hoofdstuk besproken in paragraaf 4.1 en 4.4.  
Item 13b ‘ik kan met mijn zorgen, angsten en verdriet bij anderen terecht’ wordt door 21% van de 
bewoners niet zo belangrijk gevonden. Uit de interviews blijkt dat bewoners anderen, met name hun 
kinderen, niet altijd lastig willen vallen met hun zorgen. Bewoners blijken hierbij een bewuste keuze 
te maken. Om deze reden is een keuze element toegevoegd aan het item: ‘als ik wil, kan ik met mijn 
zorgen en verdriet bij anderen terecht’.   
Uit de interviews komt naar voren dat het sociale netwerk van bewoners bestaat uit meerdere partijen 
die voor iedere bewoner in meer of mindere mate belangrijk zijn voor de ervaren kwaliteit van leven. 
Contacten met bewoners en verzorgenden zijn vrijwel voor alle bewoners evident, de waarde die 
bewoners hechten aan deze contacten kan wel variëren. Om deze reden is het oorspronkelijke item ‘ik 
heb voldoende contact met familie, vrienden en kennissen’ (11) gesplitst in drie items: ‘ik heb 
voldoende contact met familie’, ‘ik heb goed contact met medebewoners’ en ‘ik heb goed contact met 
verzorgenden’. Het item ‘ik heb plezier in het leven’ (15) lijkt niet goed aan te sluiten bij de 
belevingswereld van bewoners. Dit item komt in de factoranalyse in de restcategorie terecht. Het 
beleven van leuke momenten is echter wel van belang voor bewoners. Besloten is het volgende item 
aan de vragenlijst toe te voegen ‘ik beleef leuke momenten met andere mensen’. 
De items ‘ik ervaar warmte en genegenheid in de contacten met mensen om mij heen’ (13a) en ‘ik kan 
regelmatig iets betekenen voor anderen’ (12) worden ongewijzigd opgenomen in de nieuwe 
vragenlijst. ‘Ik voel me eenzaam’ is toegevoegd als extra item aan dit domein. De naam participatie 
wordt voor het domein gehandhaafd. 
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4.4 Levenskunst/mentaal welbevinden 
 
Wanneer een exploratieve factoranalyse wordt uitgevoerd komt een schaal mentaal welbevinden naar 
voren waarbij de interne consistentie redelijk is. Naast de oorspronkelijke items van het domein 
levenskunst/mentaal welbevinden worden in deze schaal ook een aantal items met betrekking tot de 
autonomie van bewoners geplaatst. Deze items zijn ‘ik kan komen waar ik wil’ (9), ‘ik kan zelf bepalen 
hoe mijn dag eruit ziet’ (6), en ‘ik heb voldoende privacy’ (5d). Vanuit de interviews blijkt dat deze 
vragen door bewoners belangrijk worden gevonden. Deze items worden toegevoegd aan het domein 
mentaal welbevinden. Het item ‘ik heb voldoende privacy’ (5d) wordt door een gedeelte van de 
bewoners niet goed begrepen. Het item is derhalve vervangen door ‘ik kan mij ongestoord 
terugtrekken wanneer ik dat wil’.Het item ‘ik kan komen waar ik wil’ (9) is gesplitst in twee items: ‘ik 
kan komen waar ik wil in huis’ en ‘ik kan komen waar ik wil buitenshuis’. 
Item 16d ‘de mensen in mijn omgeving weten wat voor leven ik heb geleid; ze kennen mij goed’ wordt 
door meer dan 40% van de bewoners niet zo belangrijk gevonden. Het item wordt met name 
geassocieerd met roddelen en sociale controle. Dit item is uit de vragenlijst verwijderd. 
Het item ‘ik leer nog steeds bij’ (17) wordt door meer dan 35% van de bewoners niet zo belangrijk 
gevonden. Uit de interviews komt naar voren dat de bewoners deze vraag voornamelijk interpreteren 
als het volgen van cursussen, terwijl de vraag oorspronkelijk was bedoeld voor het vaststellen van een 
toekomstperspectief van bewoners. Item 17 is daarom uit de vragenlijst verwijderd. Een nieuw item 
over dit onderwerp is toegevoegd ‘ik blijf nieuwe dingen van mezelf ontdekken’. Het item ‘ik kan mijn 
geloof beleven c.q. mijn levensovertuiging uitoefenen zoals ik dat wil’ (20) wordt door 16% van de 
bewoners niet zo belangrijk gevonden. Uit de interviews komt naar voren dat bewoners bij dit item 
met name denken aan geloofsactiviteiten met anderen, zoals het naar de kerk gaan of het bezoek van 
een pastor of dominee. Dit vindt een aantal bewoners minder belangrijk, terwijl zij hun 
levensovertuiging wel degelijk belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven. Dit is wellicht ook de 
reden dat dit item in de factoranalyse wordt geplaatst onder participatie. Het item is daarom opnieuw 
geformuleerd als ‘mijn levensovertuiging of geloof steunt mij’. De items ‘ik ben tevreden met mijzelf, 
zoals ik ben als mens’ en ‘ík kijk tevreden terug op het deel van mijn leven dat achter mij ligt’ worden 
gehandhaafd. De naam ‘mentaal welbevinden’ van het domein wordt eveneens gehandhaafd. 
 
 

4.5 Overige aanpassingen in het meetinstrument 
De pilot-versie van het meetinstrument bestond naast de kwaliteitsaspecten ook uit een aantal open 
vragen. De open vragen aan het begin van de vragenlijst worden gehandhaafd. Daarin wordt gevraagd 
of bewoners momenteel een goed leven hebben, wat bijdraagt en wat afbreuk doet aan hun kwaliteit 
van leven. Deze vragen leveren informatie op over wat bewoners met name van belang vinden in hun 
leven. Aan het eind van de oorspronkelijke vragenlijst konden bewoners een persoonlijke wens 
aangeven en werd aan bewoners gevraagd een rapportcijfer te geven over hun kwaliteit van leven. 
Besloten is deze vragen te verwijderen, omdat zij weinig informatie geven over de kwaliteit van leven 
van de bewoner. Zo komt het rapportcijfer dat bewoners geven niet altijd overeen met de antwoorden 
op de verschillende kwaliteitsaspecten. Aan het eind van de vragenlijst wordt wel aan de bewoners 
gevraagd of zij nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de vragenlijst. Ook bij de 
kwaliteitsaspecten is ruimte voor de interviewers om incidentele opmerkingen van bewoners te 
rapporteren. Daarnaast wordt een aantal achtergrondkenmerken van bewoners vastgesteld. Deze 
achtergrondkenmerken zijn: leeftijd, geslacht, cliëntgroep, situatie partner, de verblijfsduur in de 
zorginstelling en de zorgindicatie. De verfijnde versie van het meetinstrument ‘Zicht op eigen leven’ is 
als bijlage 1 aan dit rapport toegevoegd. 
 
 
 
 

Verantwoorde zorg en kwaliteit van leven: de verfijning van een meetinstrument, NIVEL 2005  31



Tabel 4.1 Domeinen, stellingen en belangvragen van de verfijnde vragenlijst ‘Zicht op eigen leven’ 
 
Domein  Stellingen Belangvragen 
Lichamelijk 
welbevinden/ 
gezondheid 

1. Ik voel me gezond 
 
2. Ik vind dat mijn gezondheidsklachten 

serieus worden genomen 
 
3. Ik kan omgaan met mijn lichamelijke 

beperkingen 
 
4. Het lukt me om helder na te denken 
 
5. Mijn lichamelijke verzorging gebeurt 

zoals ik dat wil 
 
6. Het tijdstip van mijn persoonlijke 

verzorging kan ik zelf bepalen 
 
7. De maaltijden smaken mij goed 
 
8. Ik kan eten en drinken wanneer ik wil 
 

1. Hoe belangrijk is het voor u om u gezond te 
voelen? 

2. Hoe belangrijk is het voor u dat uw 
gezondheidsklachten serieus genomen 
worden? 

3. Hoe belangrijk is het voor u om te kunnen 
omgaan met lichamelijke beperkingen? 

4. Hoe belangrijk is het voor u dat het u lukt 
om helder na te denken? 

5. Hoe belangrijk is het voor u dat uw 
lichamelijke verzorging gebeurt zoals u dat 
wilt? 

6. Hoe belangrijk is het voor u om zelf het 
tijdstip van uw persoonlijke verzorging te 
kunnen bepalen? 

7. Hoe belangrijk is het voor u dat de 
maaltijden goed smaken? 

8. Hoe belangrijk is het voor u dat u kunt eten 
en drinken wanneer u wilt? 

 
Woon/leefsituatie 9. Ik vind mijn woonruimte comfortabel 

 
10. Ik voel me hier thuis 
 
11. De omgeving waarin dit huis staat, heeft 

mij iets te bieden  
12. De mensen in mijn omgeving accepteren 

mij zoals ik ben 
13. Ik voel me hier veilig 
14. Ik kan zelf beslissen over de zaken die ik 

belangrijk vind 
 
15. Ik verveel me niet 
 
16. Ik heb voldoende geld om een goed leven 

te kunnen leiden 
 

9. Hoe belangrijk is comfortabele woonruimte 
voor u? 

10. Hoe belangrijk is het voor u om u thuis te 
voelen? 

11. Hoe belangrijk is het voor u dat de 
omgeving iets te bieden heeft? 

12. Hoe belangrijk is het voor u geaccepteerd te 
worden zoals u bent? 

13. Hoe belangrijk is veiligheid voor u? 
14. Hoe belangrijk is het voor u om zelf te 

kunnen beslissen over de zaken die u 
belangrijk vindt? 

15. Hoe belangrijk is het voor u om u niet te 
vervelen? 

16. Hoe belangrijk is het voor u om voldoende 
geld te hebben om een goed leven te kunnen 
leiden? 

 
   
   
   

   
   
   
   
   

32 Verantwoorde zorg en kwaliteit van leven: de verfijning van een meetinstrument, NIVEL 2005 



Tabel 4.1 Vervolg 
 
Domein  Stellingen Belangvragen 
Participatie  17. Ik heb voldoende contact met familie 

 
18. Ik heb goed contact met medebewoners 
 
19. Ik heb goed contact met verzorgenden 
 
20. Ik voel me eenzaam  
 
21. Ik kan regelmatig iets betekenen voor 

anderen 
22. Ik kan mijn bezoek op passende wijze 

ontvangen  
23. Ik ervaar warmte en genegenheid in de 

contacten met mensen om mij heen 
24. Als ik wil, kan ik met mijn zorgen en 

verdriet bij anderen terecht 
 
25. Ik beleef leuke momenten met andere 

mensen 
 

17. Hoe belangrijk is contact met familie voor 
u? 

18. Hoe belangrijk is goed contact met 
medebewoners voor u? 

19. Hoe belangrijk is goed contact met 
verzorgenden voor u? 

20. Hoe belangrijk is het voor u dat u zich niet 
eenzaam voelt. 

21. Hoe belangrijk is het voor u om iets voor 
anderen te kunnen betekenen? 

22. Hoe belangrijk is het voor u om uw bezoek 
op passende wijze te kunnen ontvangen? 

23. Hoe belangrijk zijn warmte en genegenheid 
voor u? 

24. Hoe belangrijk is het voor u om met uw 
zorgen en verdriet bij anderen terecht te 
kunnen? 

25. Hoe belangrijk is het voor u om leuke 
momenten te beleven met andere mensen? 

Mentaal  
welbevinden 

26. Ik kan zelf bepalen hoe mijn dag er uit 
ziet  

27. Ik kan komen waar ik wil in huis  
 
28. Ik kan komen waar ik wil buitenshuis 
 
29. Ik kan mij ongestoord terugtrekken 

wanneer ik dat wil  
30. Ik ben tevreden met mijzelf, zoals ik ben 

als mens 
31. Ik kijk tevreden terug op het deel van 

mijn leven dat achter mij ligt 
 
32. Ik blijf nieuwe dingen van mezelf 

ontdekken 
33. Mijn levensovertuiging of geloof steunt 

mij 

26. Hoe belangrijk is het voor u om zelf te 
kunnen bepalen hoe uw dag er uit ziet? 

27. Hoe belangrijk is het voor u om te kunnen 
komen waar u wilt in huis? 

28. Hoe belangrijk is het voor u om te kunnen 
komen waar u wilt buitenshuis? 

29. Hoe belangrijk is het voor u dat u zich 
ongestoord kunt terugtrekken? 

30. Hoe belangrijk is het voor u om tevreden te 
zijn met uzelf? 

31. Hoe belangrijk is het voor u om tevreden 
terug te kijken op het deel van uw leven dat 
achter u ligt? 

32. Hoe belangrijk is het voor u om nieuwe 
dingen van uzelf te blijven ontdekken? 

33. Hoe belangrijk is het voor u dat uw 
levensovertuiging of geloof u steunt? 
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5 Conclusie en aanbevelingen 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken met betrekking tot de verfijning van het meetinstrument 
over kwaliteit van leven. Tevens wordt een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 
 
 

5.1 Aanpassingen in het meetinstrument  
 
Het beschreven onderzoeksproject had tot doel te komen tot een valide, betrouwbaar en praktisch 
toepasbaar meetinstrument voor het vaststellen van kwaliteit van leven bij bewoners in verpleeg- en 
verzorgingshuizen vanuit bewonersperspectief.  
 
De oorspronkelijke versie van het meetinstrument bestond uit 29 aspecten van kwaliteit van leven. De 
items bestonden telkens uit een stelling om de ervaringen van bewoners vast te stellen en een 
belangvraag om het relatieve belang van het kwaliteitsaspect voor de bewoner in kaart te brengen.  
Het meetinstrument is getoetst in een pilot-onderzoek van Arcares in april-juni 2004. Aan het pilot-
onderzoek werkten 5 zorginstellingen mee: 3 verzorgingshuizen en 2 verpleeghuizen. Het 
meetinstrument is afgenomen bij 197 bewoners. Een groot aantal van deze bewoners heeft eveneens 
meegewerkt aan een interview over verantwoorde zorg en kwaliteit van leven. Het pilot-onderzoek 
wordt in verschillende rapportages beschreven (Brouwer et al., 2004a en 2004b, Van Nispen et al., 
2005). 
Om de pilot-versie van het meetinstrument te toetsen is een aantal criteria opgesteld, waaraan het 
meetinstrument moest voldoen. Deze criteria, die in eerder onderzoek zijn gebruikt (van Nispen et al, 
2002) hebben betrekking op de item non-respons, de overlap tussen items, hoge ervaringsscores, lage 
belangscores, de structuur van de vragenlijst en de inhoud van de items in vergelijking tot de 
resultaten van de kwalitatieve interviews. Aan de hand van deze criteria zijn 14 van de 29 items 
aangepast en is de vragenlijst uitgebreid. Het verfijnde meetinstrument telt in totaal 33 items. Daarbij 
is de indeling in ervaringsstellingen en belangvragen gehandhaafd. Ook de open vragen aan het begin 
van het interview blijven onderdeel van het verfijnde meetinstrument voor het meten van kwaliteit van 
leven. Daarnaast wordt een aantal achtergrondkenmerken van bewoners vastgesteld en is er ruimte 
voor opmerkingen van bewoners.  
 
De vier domeinen uit het oorspronkelijke meetinstrument zijn in dit rapport opnieuw ingevuld. Het 
domein lichamelijk welbevinden/gezondheid meet de ervaren gezondheid van bewoners en de wijze 
waarop zij omgaan met hun lichamelijke en cognitieve beperkingen. Daarnaast vraagt dit domein naar 
de lichamelijke verzorging van bewoners, het eten en drinken en de mate waarin hun 
gezondheidsklachten serieus worden genomen.  
Het domein woon/leefsituatie is uitgebreid met enkele items, uit de oorspronkelijke domeinen 
participatie en mentaal welbevinden. Het domein vraagt naar de mate waarin bewoners hun 
woonomgeving comfortabel vinden en de mate waarin bewoners zich thuis en veilig voelen.  
Daarnaast wordt gevraagd naar activiteitendeelname van bewoners, hun dagindeling en in hoeverre zij 
worden geaccepteerd door andere bewoners.  
Ook het domein participatie is uitgebreid. De sociale contacten van bewoners zijn gesplitst naar 
contacten met familieleden, waaronder kinderen, contacten met bewoners en vezorgenden. Ook wordt 
in dit domein gevraagd naar de steun die bewoners ondervinden, de wijze waarop zij bezoek kunnen 
ontvangen, sociale rollen van bewoners en gevoelens van eenzaamheid. 
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In het domein mentaal welbevinden is tevens een aantal items over autonomie opgenomen. Deze items 
vragen naar de  mogelijkheden van bewoners om te gaan en staan waar zij willen, hun dagindeling en 
hun ervaren privacy. In dit domein worden bewoners eveneens gevraagd naar hun 
toekomstperspectief, hun levensovertuiging en de wijze waarop zij terugkijken op hun leven.     
      
 

5.2 Validiteit, betrouwbaarheid en praktische toepasbaarheid 
 
Validiteit 
De items en de daarbij horende domeinen uit de pilot-versie van het meetinstrument zijn geformuleerd 
op basis van een literatuurstudie en consensusbijeenkomsten met respectievelijk deskundigen uit de 
praktijk, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en wetenschappers die zich bezighouden met 
kwaliteit van leven. De relevantie van de items wordt bevestigd doordat slechts enkele items van het 
meetinstrument door bewoners minder belangrijk worden gevonden. Het feit dat tussen geen van de 
items een hoge correlatie (>.70) wordt gevonden geeft aan dat de items ieder een ander aspect van 
hetzelfde construct ‘kwaliteit van leven’ meten. De verklaarde variantie van de pilot-versie van het 
meetinstrument is 38%. Door middel van secundaire analyses, in combinatie met de kwalitatieve 
gegevens uit de interviews, is de inhoud van de vragenlijst in dit rapport nog verder aangescherpt. Zo 
is een aantal items verplaatst naar een ander domein, omdat ze daar beter lijken te passen. Op basis 
van dezelfde criteria is tevens een aantal items verwijderd, toegevoegd dan wel aangepast.  
 
Betrouwbaarheid 
De interne consistentie van het meetinstrument is voldoende met een alpha-coëfficiënt van .77. Uit het 
meetinstrument is tevens een aantal subschalen te berekenen die domeinen van kwaliteit van leven 
weergeven. Dit zijn de domeinen woon/leefsituatie, participatie en mentaal welbevinden. De 
betrouwbaarheid van deze domeinen is redelijk. Het domein lichamelijk welbevinden/gezondheid  
komt niet als subschaal in het meetinstrument naar voren.  
Omdat de inhoud van het meetinstrument uitvoerig is aangepast, is het noodzakelijk de 
betrouwbaarheid van de onderliggende domeinen opnieuw te toetsen. Met name de interne consistentie 
van het domein lichamelijk welbevinden/gezondheid dient opnieuw te worden vastgesteld.   
 
Praktische toepasbaarheid 
Met betrekking tot de praktische bruikbaarheid van het meetinstrument blijkt dat het meetinstrument 
geschikt is voor afname bij verschillende groepen bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen, zoals 
ouderen die langdurig in het verpleeghuis zijn opgenomen, ouderen die tijdelijk ter revalidatie in het 
verpleeghuis verblijven, ouderen die in een verzorgingshuis verblijven en ouderen die extramurale 
zorg ontvangen vanuit het verzorgingshuis en verblijven in een aanleunflat. Het meetinstrument lijkt 
minder geschikt te zijn voor het meten van kwaliteit van leven van bewoners die hinder ondervinden 
van cognitieve beperkingen. De vragenlijst wordt mondeling afgenomen door interviewers, en duurt 
gemiddeld één uur per bewoner. De vragenlijst vormt derhalve een niet te grote belasting voor 
bewoners.  
Het meetinstrument is voldoende betrouwbaar en het is mogelijk een totaalscore of subschalen van 
domeinen van kwaliteit van leven vast te stellen. Het biedt hierdoor de mogelijkheid dat instellingen 
zich op een eenduidige wijze met elkaar kunnen vergelijken op een beperkt aantal aspecten.  
 
Voor geen van de ervaringsstellingen geldt dat meer dan 95% van de bewoners het eens is met de 
stelling. Dit geeft aan dat het meetinstrument voldoende ruimte biedt voor mogelijke verbeteracties in 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Het meetinstrument geeft daarnaast voldoende inzicht in aspecten van 
kwaliteit van leven die door bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen voldoende worden gevonden.  

36 Verantwoorde zorg en kwaliteit van leven: de verfijning van een meetinstrument, NIVEL 2005 



5.3 Aanbevelingen 
 
Het verfijnde meetinstrument ‘Zicht op eigen leven’ is een voldoende betrouwbaar en valide 
meetinstrument, dat praktisch toepasbaar is in verpleeg- en verzorgingshuizen. In deze rapportage is 
het oorspronkelijke meetinstrument verfijnd. Op basis van deze verfijning kan een aantal 
aanbevelingen worden gedaan. 
 
Bij de verfijning van de vragenlijst is een aantal items verwijderd, aangepast, dan wel toegevoegd, met 
als doel de validiteit, betrouwbaarheid en praktische toepasbaarheid van het meetinstrument te 
optimaliseren. Het verdient de aanbeveling om het definitieve meetinstrument nogmaals te toetsen, om 
aan de hand daarvan zowel de validiteit als de betrouwbaarheid van de verschillende domeinen 
definitief vast te stellen. Het NIVEL is onlangs gestart met een toetsing van het verfijnde 
meetinstrument. 
 
Aan het pilot-onderzoek hebben vijf interviewers meegewerkt die niet evenredig waren verspreid over 
de verschillende zorginstellingen. Hierdoor kan een mogelijke vertekening van interviewers moeilijk 
worden vastgesteld. Om meer inzicht te krijgen in een mogelijke ‘vertekening’ van de resultaten door 
de interpretatie van de interviewers, wordt in een vervolgonderzoek aanbevolen dat een deel van de 
vragenlijst worden gescoord door meerdere interviewers bij dezelfde bewoners. Aan de hand hiervan 
kan een mogelijke interviewer-bias worden vastgesteld. 
 
Het meetinstrument blijkt geschikt te zijn voor bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen die geen 
hinder ondervinden van (ernstige) cognitieve beperkingen. Echter, een groot deel van bewoners in 
verpleeg- en verzorgingshuizen ondervinden ernstige problemen in hun cognitief functioneren door 
bijvoorbeeld psychogeriatrische problemen. Het is belangrijk ook voor deze bewoners kwaliteit van 
leven vast te stellen. Het NIVEL is derhalve in opdracht van Arcares gestart met het in kaart brengen 
van meetinstrumenten voor het meten van kwaliteit van leven bij psychogeriatrische bewoners. Het 
blijft echter onduidelijk bij welke cognitieve/psychogeriatrische problemen het verfijnde 
meetinstrument kan worden gebruikt. In toekomstig onderzoek moet hieraan aandacht worden besteed. 
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Bijlage 1 
 
 
Verfijnde vragenlijst  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zicht op eigen leven  
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Openingsvragen
• doorvragen indien de cliënt enkel met ja of nee antwoord.
• letterlijk de antwoorden noteren.
• bij voorkeur al tijdens het interview invullen onder welke domeinen de antwoorden van de cliënt vallen.

1. Heeft u momenteel een goed leven?

2. Wat draagt voor u bij aan een goed leven?

3. Wat maakt het leven minder goed?

Vragenlijst
Zicht op Eigen Leven

Lichamelijk welbevinden/gezondheid

Woon-/leefsituatie

Participatie

Mentaal welbevinden

Lichamelijk welbevinden/gezondheid

Woon-/leefsituatie

Participatie

Mentaal welbevinden

Lichamelijk welbevinden/gezondheid

Woon-/leefsituatie

Participatie

Mentaal welbevinden

Vragenlijst Zicht op Eigen Leven • Meetinstrument voor de kwaliteit van leven •versie 1 • juni © 2005

Introductie
De interviewer stelt zich voor. De interviewer benadrukt dat hij/zij niet vanuit de instelling komt, maar van buitenaf.

Ik wil vandaag met u een gesprek voeren over wat u belangrijk vindt in het leven. Aan de hand van een aantal stellingen wil ik met
u praten over uw lichamelijke gezondheid, uw leefomstandigheden, uw contacten met anderen en de manier waarop u in het leven
staat als persoon.

Het gesprek zal ongeveer een uur duren.

Uiteraard zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen er zorg voor dragen dat de resultaten nooit herleidbaar
zullen zijn tot de personen die de vragen hebben beantwoord.

De gegevens worden gebruikt om te onderzoeken hoe de mensen hier hun kwaliteit van leven ervaren, zodat de organisatie kan
analyseren of er onderwerpen zijn waaraan meer aandacht besteed moet worden.

Datum interview - -

Instellingscode Cliëntcode  
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5 helemaal eens 
4  eens 
3  eens noch oneens
2  oneens 
1  helemaal oneens

3 heel belangrijk
2 belangrijk  
1 niet zo belangrijk  – 2 – ve

rs
ie

 1 
• ©

 ju
ni

 20
05

Lichamelijk welbevinden / gezondheidI

De eerste stellingen gaan over uw lichamelijk welzijn. Dit betreft onder andere uw gezondheid, lichamelijke verzorging
en de mate waarin u kunt genieten van de maaltijden.

1.
Ik voel me gezond. toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

2.
Ik vind dat mijn
gezondheidsklachten
serieus worden genomen.

toelichting

3.
Ik kan omgaan met mijn
lichamelijke beperkingen.

toelichting

4.
Het lukt me om helder 
na te denken.

toelichting

5.
Mijn lichamelijke
verzorging gebeurt 
zoals ik dat wil.

toelichting

6.
Het tijdstip van mijn
persoonlijke verzorging
kan ik zelf bepalen.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

Hoe belangrijk 
is het voor u 

dat uw
gezondheids-

klachten serieus
genomen
worden?

Hoe belangrijk 
is het voor u 

om u gezond te
voelen?

Hoe belangrijk 
is het voor u 

om te kunnen
omgaan met
lichamelijke

beperkingen? 

Hoe belangrijk 
is het voor u 

dat het u lukt
om helder na te

denken?

Hoe belangrijk 
is het voor u dat
uw lichamelijke

verzorging
gebeurt zoals u

dat wilt?

Hoe belangrijk 
is het voor u om
zelf het tijdstip

van uw
persoonlijke

verzorging te
kunnen bepalen?
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7.
De maaltijden smaken mij
goed.

toelichting

8.
Ik kan eten en drinken
wanneer ik wil.

toelichting

Woon- / leefsituatieII

De volgende stellingen gaan over uw leefomstandigheden. Daarbij kunt u denken aan uw woonruimte, uw omgeving
en of u zich hier veilig en thuis voelt.

9.
Ik vind mijn woonruimte
comfortabel.

toelichting

10.
Ik voel me hier thuis. toelichting

11.
De omgeving waarin dit huis
staat, heeft mij iets te bieden.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5 helemaal eens 
4  eens 
3  eens noch oneens
2  oneens 
1  helemaal oneens

3 heel belangrijk
2 belangrijk  
1 niet zo belangrijk  – 3 –

Hoe belangrijk 
is het voor u dat

u kunt eten en
drinken

wanneer u wilt?

Hoe belangrijk 
is het voor u dat

de maaltijden
goed smaken?

Hoe belangrijk 
is comfortabele

woonruimte
voor u?

Hoe belangrijk 
is het voor u 

om u thuis te
voelen?

Hoe belangrijk 
is het voor u dat

de omgeving
iets te bieden

heeft?

ve
rs

ie
 1 

• ©
 ju

ni
 20

05
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5 helemaal eens 
4  eens 
3  eens noch oneens
2  oneens 
1  helemaal oneens

3 heel belangrijk
2 belangrijk  
1 niet zo belangrijk  – 4 – ve

rs
ie

 1 
• ©

 ju
ni

 20
05

12.
De mensen in mijn omgeving
accepteren mij zoals ik ben.

toelichting

13.
Ik voel me hier veilig. toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

14.
Ik kan zelf beslissen over de
zaken die ik belangrijk vind.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

15.
Ik verveel me niet. toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

16.
Ik heb voldoende geld om
een goed leven te kunnen
leiden.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

Hoe belangrijk 
is het voor u

geaccepteerd te
worden zoals

u bent?

Hoe belangrijk 
is veiligheid

voor u?

Hoe belangrijk is
het voor u om
zelf te kunnen

beslissen over de
zaken die u

belangrijk vindt?

Hoe belangrijk 
is het voor u 
om u niet te

vervelen?

Hoe belangrijk is
het voor u om

voldoende geld te
hebben om een

goed leven te
kunnen leiden?
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ParticipatieIII

De volgende stellingen gaan over uw contacten met anderen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de contacten met
familie of medebewoners, maar ook aan wat u voor anderen kunt betekenen.

17.
Ik heb voldoende contact
met familie.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

Hoe belangrijk
is contact met

familie voor u?

18.
Ik heb goed contact
met medebewoners.

toelichting

19.
Ik heb goed contact
met verzorgenden.

toelichting

20.
Ik voel me niet eenzaam. toelichting

21.
Ik kan regelmatig iets
betekenen voor anderen.

toelichting

22.
Ik kan mijn bezoek op
passende wijze ontvangen.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

5 helemaal eens 
4  eens 
3  eens noch oneens
2  oneens 
1  helemaal oneens

3 heel belangrijk
2 belangrijk  
1 niet zo belangrijk  – 5 – ve

rs
ie

 1 
• ©

 ju
ni

 20
05

Hoe belangrijk
is goed contact

met
medebewoners

voor u?

Hoe belangrijk
is goed 

contact met
verzorgenden

voor u?

Hoe belangrijk 
is het voor u dat

u zich niet
eenzaam voelt?

Hoe belangrijk 
is het voor u om

uw bezoek op
passende wijze

te kunnen
ontvangen?

Hoe belangrijk 
is het voor u om

iets voor
anderen te

kunnen
betekenen?
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5 helemaal eens 
4  eens 
3  eens noch oneens
2  oneens 
1  helemaal oneens

3 heel belangrijk
2 belangrijk  
1 niet zo belangrijk  – 6 – ve

rs
ie

 1 
• ©

 ju
ni

 20
05

23.
Ik ervaar warmte en
genegenheid in de contacten
met mensen om mij heen.

toelichting

24.
Als ik wil, kan ik met
mijn zorgen en verdriet bij
anderen terecht.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

25.
Ik beleef leuke momenten
met andere mensen.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

Mentaal welbevindenIV

De volgende stellingen gaan over de wijze waarop u in het leven staat. De vragen gaan bijvoorbeeld over uzelf als
persoon en hoe u uw leven leidt.

26.
Ik kan zelf bepalen hoe 
mijn dag er uit ziet.

toelichting

27.
Ik kan komen waar ik wil
in huis.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

Hoe belangrijk
zijn warmte en

genegenheid
voor u?

Hoe belangrijk
is het voor u om
met uw zorgen

en verdriet bij
anderen terecht

te kunnen?

Hoe belangrijk 
is het voor u 

om leuke
momenten te

beleven met
andere mensen?

Hoe belangrijk
is het voor u om

zelf te kunnen
bepalen hoe uw

dag er uit ziet?

Hoe belangrijk 
is het voor u om

te kunnen
komen waar u

wilt in huis?
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5 helemaal eens 
4  eens 
3  eens noch oneens
2  oneens 
1  helemaal oneens

3 heel belangrijk
2 belangrijk  
1 niet zo belangrijk  – 7 – ve

rs
ie

 1 
• ©

 ju
ni

 20
05

28.
Ik kan komen waar ik wil
buitenshuis.

toelichting

29.
Ik kan mij ongestoord
terugtrekken wanneer ik
dat wil.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

5
4
3
2
1

3

2

1

30.
Ik ben tevreden met mijzelf,
zoals ik ben als mens.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

31.
Ik kijk tevreden terug op
het deel van mijn leven dat
achter mij ligt.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

32.
Ik blijf nieuwe dingen
van mezelf ontdekken.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

33.
Mijn levensovertuiging of 
geloof steunt mij.

toelichting

5
4
3
2
1

3

2

1

Hoe belangrijk
is het voor u om

te kunnen
komen waar

u wilt
buitenshuis?

Hoe belangrijk is
het voor u dat u
zich ongestoord

kunt terug-
trekken?

Hoe belangrijk
is het voor u om
tevreden te zijn

met uzelf?

Hoe belangrijk is
het voor u om

tevreden terug te
kijken op het deel
van uw leven dat

achter u ligt?

Hoe belangrijk
is het voor u om

nieuwe dingen
van uzelf te

blijven
ontdekken?

Hoe belangrijk
is het voor u dat

uw levens-
overtuiging of

geloof u steunt?
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– 8 –

Afronding

Dit waren de laatste vragen van het interview.
Heeft u nog op- of aanmerkingen naar aanleiding van dit gesprek? Dan wil ik deze graag noteren.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoe lang duurde het interview: ….... minuten

Opmerkingen van bewoner:

Noteren na afname door de interviewer:

geslacht Cliëntgroep Zorgindicatie

man intramuraal verzorgingshuis huishoudelijke verzorging

vrouw extramuraal verzorgingshuis (aan/inleun) persoonlijke verzorging (bv. wassen)

intramuraal verpleeghuis (somatiek) verpleging (bv. medicijnen, wondverzorging)

kortdurend verblijf (reactivering) dagbehandeling PG 

paramedische zorg (bv. fysiotherapie)

Leeftijd Situatie partner Tijd in huidige woning

---------- alleenstaand minder dan 6 maanden

met partner, samenwonend 6 tot 12 maanden

met partner, gescheiden wonend tussen 1 en 2 jaar

langer dan 2 jaar
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Bijlage 2 
 
Scheefheid per item op belang-, ervarings- en combinatie-scores
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Scheefheid per item op belang-, ervarings- en combinatie-scores1 

Item Belangscores Ervaringsscores Combinatie-scores 
1 X   
2a   X 
2b  X X 
3  X X 
4a    
4b    
5a X   
5b X  X 
5c   X 
5d  X X 
6 X   
7    
8 X X X 
9 X   
10  X X 
11 X X X 
12    
13a X  X 
13b    
14 X X X 
15 X   
16a  X X 
16b X X X 
16c  X X 
16d   X 
17    
18    
19 X X X 
20  X X 
Totaal 12 12 17 

1 Bij ‘skewness’ >  1   is sprake van een scheve verdeling , aangegeven met ‘X’ in de tabel. 
 
 
 

 





 

Bijlage 3 
 
 
Significante correlaties (p<.05) tussen de ervaringsscores 
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Significante correlaties (p<.05) tussen de ervaringsscores1,2

 

 

 K1 K2a K2b K3 K4a K4b K5a K5b K5c K5d K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13a K13b K14 K15 K16a K16b K16c K16d K17 K18 K19 K20 
K1                              
K2a X                              
K2b  X                            
K3 X X X                            
K4a X X  X                            
K4b X X  X X                           
K5a   X                           
K5b  X X  X  X                       
K5c                             X X X X X
K5d                             X X X X X X
K6                              X X X X X X X
K7                              X X X X
K8                             X X X X X X
K9                             X X X X X
K10    X   X  X X                     
K11                            X X X X X X X 
K12                            X X X X X X X
K13a                           X X X X X X X X X
K13b                              X X X X X
K14                              X X X X X X X X X X X X X X X X
K15                           X X X X X X X X X X X X
K16a                            X X X X X X X
K16b                            X X X X X X X X
K16c                          X X X X X X X X X X X X X
K16d                            X X X X X X X X X X
K17                            X X X X
K18                             X X X X X X X X
K19                              X X X X X X X X X X X
K20                              X X X X X X
1 Spearman’s rho correlaties voor: k2a, k2b, k3, k5b, k5c, k5d, k8, k10, k11, k13a, k14, k16a, k16b, k16c, k18, k19, k20 i.v.m scheve verdeling (>|1|); overige items Pearson correlaties 
2 Geen van de significante relatie is groter dan .70  
 



(vervolg) Significante correlaties (p<.05) tussen de belangscores1,2

 K1 K2a K2b K3 K4a K4b K5a K5b K5c K5d K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13a K13b K14 K15 K16a K16b K16c K16d K17 K18 K19 K20 
K1                              
K2a X                               
K2b                               
K3  X X                           
K4a   X X                            
K4b  X X X                            
K5a                             X X X X
K5b  X X   X X                        
K5c X                            X X X X X
K5d   X                            
K6   X   X X  X X                    
K7   X        X                    
K8                           X X X X X X 
K9                            X X X X X X X X 
K10   X                            
K11 X X                            X X X
K12                           X X X X X X X
K13a X                           X X X X X X X X X
K13b                              X X X X
K14                           X X X X X X X X X
K15 X X                        X X X X X X X X X X X X
K16a X X                          X X X X X X X X X X
K16b                          X X X X X X X X X X X X X
K16c X                          X X X X X X X X X X X X X
K16d                              X X X X X X X
K17                           X X X X X X X X X X X X X X X
K18                             X X X X X X
K19                              X X X X X X X X X X X X X X X
K20 X                             X X X X X X X X X
1 Spearman’s rho correlaties voor: k1, k5a, k5b, k6, k8, k9, k11, k13a, k14, k15a, k16b, k19 i.v.m scheve verdeling (>|1|); overige items Pearson correlaties 
2 Geen van de significante relatie is groter dan .70 
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