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ABSTRACT 

Probleemstelling: 

Het doel is om een gevalideerde vragenlijst te ontwikkelen die gebruikt kan worden bij 

de follow-up van patiënten na allogene HSCT. Het is de bedoeling dat de vragenlijst op 

voorhand wordt ingevuld door de patiënt zodat de arts zich tijdens de consultatie beter 

kan concentreren op de essentiële klachten van de patiënt. 

Methodologie: 

Er wordt eerst gezocht naar bestaande vragenlijsten rond cGVHD of oncologie. Op deze 

manier kon de bestaande vragenlijst uit het Fred Hutchinson Cancer Research Center 

herwerkt worden met vragen uit de reeds bestaande vragenlijsten. De validatie wordt 

uitgevoerd via een inhoudsvalidatie en een constructvalidatie waarbij de convergente 

validiteit wordt gemeten. De betrouwbaarheid wordt onderzocht aan de hand van de 

interne consistentie en de stabiliteit. 

Resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat bij 51.5% uit de steekproef cGVHD werd vastgesteld. Dit 

gebeurde aan de hand van de resultaten uit de vragenlijst en de CRF. De vragenlijst 

bestaat uit 15 thema’s waarvan er negen zijn gevalideerd. Huid en nagels, ogen, mond 

en keel, sinussen, keel en slokdarm, longen, maag en darmen, genitaal en urinair en tot 

slot spieren en skelet. De overige thema’s uit de vragenlijst konden niet gevalideerd 

worden. 

Discussie en Conclusie 

Dit onderzoek geeft aan dat de meerderheid van de thema’s (9/15) uit de vragenlijst kon 

gevalideerd worden. Toch blijkt uit de resultaten dat de informatie die uit de niet 

gevalideerde thema’s naar voor komt, relevant is voor de follow-up van patiënten na een 

allogene HSCT. 
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INLEIDING 

Een allogene hematopoietische stamceltransplantatie (HSCT) is een therapie die binnen 

de hematologie steeds meer wordt toegepast voor verschillende indicaties. Voor veel 

patiënten is deze behandeling veelal de enige kans op curatie. 

Een allogene HSCT is een zeer ingrijpende therapie met een belangrijke kans op een 

aantal ernstige complicaties. De meest voorkomende complicatie bij deze behandeling 

is het ontstaan van chronische Graft versus Host Disease (cGVHD).  

cGVHD is een ernstige complicatie, met een significante impact op de kwaliteit van 

leven van de patiënten. Daarnaast kan ook de behandeling van deze ziekte ernstige 

complicaties met zich meebrengen en bestaat er een grotere kans op vroegtijdige 

mortaliteit.  

De opzet van dit onderzoek bestaat eruit een vragenlijst te ontwikkelen en te valideren 

die na allogene HSCT specifiek peilt naar de symptomen die kunnen in verband worden 

gebracht met cGVHD. Het vroegtijdig opsporen (en behandelen) van cGVHD kan de 

verdere evolutie tot een meer ernstige vorm van cGVHD voorkomen waardoor de kans 

op blijvende letsels verkleint. cGVHD in een vroeg stadium kan zeer discreet 

presenteren waardoor patiënten klachten ervaren die ze niet altijd spontaan zullen 

vermelden. Een vragenlijst die peilt naar deze klachten en symptomen, kan hierbij van 

nut zijn.  

Bovendien is de tijd vaak ontoereikend om als arts of verpleegkundige al deze klachten 

mondeling te bevragen. Door deze vragen op te lijsten en deze vooraf door de patiënt te 

laten invullen, kan de zorgverlener ingaan op de problemen die de patiënt zelf heeft 

aangehaald.  vroegtijdige opsporing van cGVHD mogelijk zijn en kan de zorgverlener 

zich eveneens focussen op klachten die de patiënt zelf ervaart.  

Ook bij de opvolging van patiënten met cGVHD waarbij reeds een therapie werd 

ingesteld, is een goede follow-up van groot belang. De symptomen zijn meestal 

moeilijk te objectiveren.  waardoor een evolutie zien in de symptomen gedurende de 

behandeling ook zeer moeilijk kan zijn. Door de vragenlijst op geregelde tijdstippen 

door de patiënt te laten invullen, kunnen de aandachtspunten die in de follow-up van 

groot belang zijn verder opgevolgd worden. 
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Momenteel bestaan geen (gevalideerde) vragenlijsten die in het Nederlands beschikbaar 

zijn. In het Fred Hutchinson Cancer Research Center (FHCRC) in Seattle, een 

referentiecentrum voor stamceltransplantatie in de Verenigde Staten, wordt op dit 

ogenblik een niet gevalideerde vragenlijst gebruikt.  

Heel vaak komen de patiënten van ver naar het FHCRC voor een geplande check-up, 

voor de diagnose van cGVHD of voor de opvolging ervan. Het is meestal lang geleden 

dat de patiënt werd gezien door het team. 

Deze vragenlijst geeft in functie van cGVHD een overzicht van de mogelijke 

symptomen en onderzoeken die de zorgvrager kan ondervinden of ondergaan na een 

allogene stamceltransplantatie. De lijst zou bijgevolg een adequate weerspiegeling van 

de status van de zorgvrager na een stamceltransplantatie moeten bieden.  

In Seattle wordt de vragenlijst gebruikt als hulpmiddel bij het opvolgen van de patiënten 

na een allogene HSCT. De vragenlijst wordt opgestuurd naar de patiënt en er wordt 

gevraagd om deze ingevuld mee te brengen bij de geplande consultatie. De 

verpleegkundig specialist belt kort voor de geplande consultatie de patiënt op om te 

vragen of er problemen zijn. Op die manier wordt de latere consultatie opgebouwd om 

zo niets over het hoofd te zien en zich meer te concentreren op de probleemgebieden.  

 

Deze vragenlijst werd in 2010 meegebracht door Prof. Dr. T. Kerre, die in het UZ Gent 

medisch verantwoordelijke is van het stamceltransplantatiecentrum. 

In dit onderzoek wordt deze vragenlijst als leidraad genomen voor de ontwikkeling van 

een nieuwe uitgebreide vragenlijst die eveneens peilt naar de lichamelijke, psychische 

en sociale gevolgen die cGVHD met zich kan meebrengen.  

 

Dit onderzoek heeft twee doelstellingen: enerzijds wordt een aangepaste vragenlijst 

gevalideerd om ervoor te zorgen dat de vragenlijst volledig is en dat de vragenlijst 

duidelijke vragen stelt. Anderzijds is het de bedoeling dat er een handig werkinstrument 

wordt gecreëerd voor de arts-specialist, de verpleegkundig specialist en de 

verpleegkundig consulent.  

Een vragenlijst kan een grote meerwaarde bieden in de follow-up van de patiënt na 

allogene HSCT. Door het gebruik van een vragenlijst kan men zich ten eerste meer 

focussen op de problemen die de patiënt aangeeft in de vragenlijst. Verder zou men 
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cGVHD in een vroeger stadium kunnen opsporen doordat men grondig peilt naar de 

vele symptomen die de ziekte kan teweegbrengen. Daarnaast kan men aan de hand van 

de vragenlijst op zoek gaan naar symptomen die vaak gevoelig liggen voor de patiënt en 

deze meer bespreekbaar maken. Tot slot kan men ook de evolutie van de therapie 

opvolgen doordat de klachten die de patiënt ervaart, worden geobjectiveerd via de 

vragenlijst.  

In dit onderzoek wordt eveneens aandacht besteed aan de invloed van cGVHD op de 

kwaliteit van leven. Dit werd tot stand gebracht door inhoud van de vragenlijst niet 

enkel te focussen op de lichamelijke gevolgen van cGVHD maar ook items aan bod te 

laten komen die nauw aansluiten bij de leefwereld van de patiënt. Tot slot kan deze 

vragenlijst eveneens bijdrage leveren als studie instrument aangezien over cGVHD nog 

niet alles is gekend.  

 

Het onderzoek zal in verschillende stappen gebeuren. Vooreerst zal een literatuurstudie 

gebeuren van de reeds bestaande literatuur en vragenlijsten rond dit onderwerp. De 

nieuwe items uit de literatuur en bestaande vragenlijsten worden aan de oorspronkelijke 

vragenlijst uit Seattle toegevoegd. Van deze nieuwe vragenlijst wordt de correctheid en 

volledigheid ervan eerst beoordeeld door verschillende arts-specialisten (hematologen 

en andere orgaanspecialisten ) uit het Universitair Ziekenhuis Gent. Tot slot is het de 

bedoeling om de items rond cGVHD in de vragenlijst te valideren aan de hand van de 

inhoudsvalidatie en constructvalidatie en de vragenlijst te controleren naar 

betrouwbaarheid aan de hand van de stabiliteit en interne consistentie.  

 

Er wordt gekozen voor een duomasterproef omdat het gaat om een multicentrisch 

onderzoek waarbij de vragenlijst zal afgenomen worden bij patiënten afkomstig uit vier 

grote ziekenhuizen. Er wordt vooropgesteld om een totale steekproef van minstens 100 

patiënten te rekruteren uit de vier centra.  

  



4 

 

ZOEKSTRATEGIE 

Het doel van deze masterproef is om een vragenlijst op te stellen en te valideren die 

peilt naar de symptomen van chronisch Graft versus Host Disease (cGVHD). 

Om een beter inzicht te krijgen in de aandoening cGVHD en de symptomen die kunnen 

voorkomen, werd vooraf een grondige literatuurstudie uitgevoerd. Dit gebeurde aan de 

hand van wetenschappelijke literatuur vanuit diverse databanken.  

Voor het opzoeken van de literatuur werden verschillende zoektermen gedefinieerd. De 

gebruikte zoektermen per databank worden hieronder verder toegelicht. Om de 

volledigheid van de klinische manifestaties van cGVHD te kunnen garanderen, werd 

voor bepaalde items een extra specifieke zoekopdracht uitgevoerd.  

 

Onderstaande opsomming geeft een weergave van de inclusie- en exclusiecriteria die in 

dit onderzoek werden gehanteerd. 

 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

Chronic Graft versus Host Disease Acute Graft versus Host Disease 

Allogene HSTC Publicaties voor 2002 

Publicaties vanaf 2002 Anderstalige publicaties  

Engelstalige en Nederlandstalige publicaties  

Volwassenen   

DATABANKEN 

Voor het literatuuronderzoek werd gebruik gemaakt van verschillende databanken 

waaronder Pubmed, Web of Science en  Science Direct. Verder werden eveneens 

publicaties gebruikt die beschikbaar zijn via de internetbibliotheek van de Universiteit 

van Gent. Tot slot werd er ook gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. Hierbij 

werden nieuwe artikels gevonden in de referentielijst.   
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Zoekstrategie 

Databanken: 

Pubmed 

Web of science 

Science direct 

+ Sneeuwbalmethode 

 

 

 
N= 265 

Weggelaten o.b.v. abstract   N = 40 

Weggelaten o.b.v. titel:    N= 143 

Weggelaten o.b.v. full text / kwaliteit  N = 14 

Aantal artikels geïncludeerd: 

 N= 68 
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HOOFDSTUK I: LITERATUURSTUDIE 

1. STAMCELTRANSPLANTATIE 

1.1. HEMATOPOIETISCHE STAMCELLEN 

Alle bloedcellen ontstaan uit gemeenschappelijke voorlopercellen: de hematopoietische 

stamcellen (HSC). Uit de HSC komen zowel de myeloïde als de lymfoïde cellen voort. 

 

                  

Figuur 1: Hematopoiese uit Ezzone (2013) 

 

De myeloïde voorlopercellen zorgen voor de vorming van monocyten, granulocyten 

(neutrofielen, eosinofielen en basofielen), erythrocyten en trombocyten. Monocyten 

differentiëren zich verder in macrofagen die verantwoordelijk zijn voor de fagocytose 

van vreemde cellen en “afval”. Neutrofielen zijn voornamelijk betrokken bij het 

bestrijden van bacteriële infecties terwijl eosinofielen en basofielen betrokken zijn bij 

allergische reacties. De erythrocyten zorgen voor het zuurstoftransport van de longen 

naar de weefsels en omgekeerd, de trombocyten tot slot zijn betrokken bij het 

stollingsproces (Raber-Durlacher, von dem Borne, Stokman & Gortzak, 2009; 

Hoffbrand, Moss & Pettit, 2006). 

Daarnaast zorgt de hematopoietische stamcel voor de aanmaak van de lymfoïde 

voorlopercel (common lymphoid progenitor – CLP). Van daaruit  worden de T-
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lymfocyten en de B-lymfocyten gevormd. De T-lymfocyten zijn verantwoordelijk voor 

de cellulaire immuniteit. De T-lymfocyten worden gevormd in de thymus waar ze 

uitrijpen tot T-helpercellen, cytotoxische T-cellen en T-regulatoire cellen. De T-

helpercel (CD4+) herkennen vreemde stoffen en brengen de immuunrespons op gang. 

De cytotoxisch T-cellen (CD8+) vernietigen de vreemde cellen. De T-suppressorcellen 

remmen de immuunrespons terug af als het vreemde organisme uit het lichaam 

geëlimineerd werd.  

Anderzijds worden de B-lymfocyten gevormd in het beenmerg. Deze zijn 

verantwoordelijk voor de humorale immuniteit. De B-lymfocyt maakt imunoglobulines 

(IgM) aan, op deze manier kan het doelwit herkend worden (Huisman, Mallo, Riel, 

Hulshoff, Van Steijn, 2008; Raber-Durlacher, von dem Borne, Stokman & Gortzak, 

2009; Hoffbrand, Moss & Pettit, 2006). 

1.2. BRONNEN STAMCELTRANSPLANTATIE 

Er zijn drie bronnen waaruit men HSC kan verkrijgen: het beenmerg, het perifere bloed 

en het navelstrengbloed (cord blood).  

Via een beenmergpunctie kunnen de stamcellen uit het beenmerg gehaald worden. Dit is 

mogelijk ter hoogte van het bekken (cristapunctie) of ter hoogte van het sternum 

(sternumpunctie). Deze laatste dient eerder voor diagnostische doeleinden. Voor een 

hematopoietische stamceltransplantatie gebeurt dit via muliple cristapuncties onder 

narcose.  

Daarnaast kunnen stamcellen uit het perifere bloed verkregen worden. Deze 

afnametechniek verloopt via een aferese. In normale omstandigheden circuleren maar 

weinig stamcellen rond in het bloed. Om de aanmaak van de stamcellen te verhogen, 

deze te doen delen en ze vanuit het beenmerg te laten circuleren in het bloed, dient men 

vóór de aferese groeifactoren toe (G-CSF) (Copelan, 2006; Health Council of the 

Netherlands, 2003).  

Tot slot kunnen stamcellen gehaald worden uit navelstrengbloed. Via deze techniek 

heeft men een kleiner absoluut aantal stamcellen. Een voordeel is dat het oogsten zonder 

risico voor de donor gebeurt want het wordt uit de navelstreng (nog verbonden met de 

placenta) afgenomen nadat de baby geboren is (Health Council of the Netherlands, 

2003). 
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1.3. TYPES STAMCELTRANSPLANTATIE 

Een stamceltransplantatie kan gebeuren met stamcellen van de patiënt zelf (autologe 

SCT) of met stamcellen van een donor (allogene SCT). Hierna volgt een korte 

beschrijving van autologe stamceltransplantatie maar in dit onderzoek concentreren we 

ons verder op een allogene stamceltransplantatie. 

1.3.1. AUTOLOGE STAMCELTRANSPLANTATIE 

Een autologe stamceltransplantatie houdt in dat de patiënt zijn lichaamseigen HSC terug 

toegediend krijgt. De stamcellen worden eerst geoogst. Dit gebeurt wanneer er geen 

maligne cellen meer in het beenmerg aanwezig zijn. Om dit  na te gaan, gebeurt er 

steeds een beenmergpunctie vooraf (Hoffbrand et al., 2006). Na de afname worden de 

HSC snel nadien toegediend ofwel pas als de patiënt hervalt. De stamcellen worden 

ingevroren en in de diepvriezer (-80°C) bewaard. Bij langere bewaartijd gebeurt dit in 

vloeibare stikstof (-198°C). Voor de SCT krijgt de patiënt een voorbereidende 

behandeling, conditionering, waarbij er chemotherapie en/of een monoklonaal 

antilichaam en/of radiotherapie wordt toegediend. Deze behandeling dient om de 

maligne hematologische ziekte onder controle te krijgen. Door deze conditionering is 

het beenmerg zodanig onderdrukt dat het niet meer op zichzelf kan recupereren.  

De lichaamseigen stamcellen, nodig om het beenmerg te herstellen, worden na deze 

conditionering ontdooid en  toegediend via een infuus (figuur 2).  

Bij een autologe stamceltransplantatie zijn de stamcellen onmiddellijk beschikbaar. De 

incidentie en ernst van de neveneffecten is lager en er treedt sneller engraftment op. 

Engraftment is de innesteling van de stamcellen het aanmaken van rijpe bloedcellen 

(witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes) (Ezzone & Schmit-Pokorny, 2007 

& Harris, 2010). Typisch wordt het neutrofiele engraftment gebruikt. Dit is vanaf de 

eerste van drie opeenvolgende keren dat er meer dan 500 neutrofielen in het bloed 

aanwezig zijn (Forman & Nakamura, 2011). 
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Figuur 2: autologe stamceltransplantatie uit Porrata, Litzow & Markovic. (2005) 

 

1.3.2. ALLOGENE STAMCELTRANSPLANTATIE 

Bij een allogene stamceltransplantatie worden de HSC van een donor toegediend. De 

patiënt krijgt vooraf een conditionering. Deze is nodig om het eigen immuunsysteem 

zoveel mogelijk te onderdrukken zodat er minder kans op afstoting van het 

donorweefsel optreedt (figuur 3). Daarnaast is de conditionering ook een behandeling 

van de onderliggende ziekte, maar dit is minder van belang bij een allogene 

stamceltransplantatie (Flowers et al., 2002). 

 

Figuur 3: Allogene stamceltransplantatie uit Porrata, Litzow, & Markovic (2005) 

 

 

Na de conditionering worden de HSC, samen met nog andere componenten zoals meer 

uitgerijpte witte bloedcellen, T-cellen en een beperkt aantal rode bloedcellen, 

toegediend (figuur 4). Afhankelijk van de bron van de  HSC (perifeer bloed, beenmerg, 

navelstrengbloed) verschilt de relatieve samenstelling van het product. 
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Figuur 4: componenten die worden toegediend tijdens transplantatie  

 

1.3.2.1. Het vinden van een donor bij allogene stamceltransplantatie 

1.3.2.1.1.  HLA typering 

 

Het is aangetoond dat de HLA match een sleutelrol speelt in het voorspellen van de 

transplantatie gerelateerde morbiditeit en mortaliteit. Het optreden van immuunreacties 

na de transplantatie wordt in grote mate bepaald door het Humaan Leucocyte Antigen 

(HLA) systeem.  

Het HLA is een proteïne die zich aan de oppervlakte van een witte bloedcel bevindt en 

waarvan de genetische code zich op chromosoom zes bevindt. Deze genetische code 

wordt overgedragen door de ouders (figuur 5). We erven één van de moeder en één van 

de vader, deze worden nadien de haplotypes genoemd. We kunnen twee genen 

onderscheiden: klasse I en klasse II: klasse I HLA-modules (HLA A, B, C) komen 

vrijwel op alle cellen voor. Klasse II HLA-modules (HLA DR, DP, DQ) komen voor op 

antigen presenterende cellen (Bray et al, 2008; Petersdorf, 2004 & Lee et al., 2007). Om 

de immuunreacties tot een minimum te herleiden moet de HLA-typering van donor en 

acceptor zo goed mogelijk overeenkomen. (Forman & Nakamura, 2011). 

1.3.2.1.2.  De donor 

 

Bij het zoeken naar de geschikte donor gaat de voorkeur uit naar een familiale donor. 

Doordat HLA genetisch wordt doorgegeven door de moeder en de vader hebben de 
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broers en zussen van de acceptor elk 25% kans op dezelfde HLA-typering. Een HLA-

identieke donor wordt echter in 30% van de gevallen gevonden. 

 

Figuur 5: HLA matching tussen familie  

 

Indien men geen geschikte verwante donor vindt in de familie, gaat men op zoek naar 

een geschikte match met een niet-verwante donor (MUD: matched unrelated donor) in 

de wereldwijde weefselbank (Eapen et al, 2010). Het vinden van een geschikte, niet 

verwante, donor neemt gemiddeld drie maanden in beslag.  

Voor sommige patiënten dringt er zich een urgentie op of is het onmogelijk om een 

geschikte donor te vinden in de donorbank. In deze gevallen kan men gebruik maken 

van een HAPLO-identische donor of van stamcellen uit de navelstreng. Een HAPLO-

identische donor is een familiale donor waarbij de genetische code voor de helft 

identiek is. De risico’s van een transplantatie via een  HAPLO-identische donor of via 

navelstrengbloed zijn groter dus men moet hierbij steeds de risico’s van de ziekte ten 

opzichte van de risico’s van de transplantatie tegen elkaar opwegen.  

Een haplo-identische donor heeft voor de gastheer meer risico’s. Er is meer kans op 

graft failure, meer kans op cGVHD en meer kans op infecties. Een nadeel is het feit dat 

de immuunsupressie zwaarder is.  

Bij het toedienen van navelstrengbloed is het voordeel het een minder striktere HLA 

matching vereist en dat het jongere en meer potente hematopoietische stamcellen bevat. 

Een beperking van deze techniek is dat er slechts een klein volume navelstrengbloed 
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beschikbaar is dat ook een beperkt aantal HSC bevat. Slechts een klein percentage (5%) 

van de mensen die getransplanteerd worden via een niet-verwante donor, worden via 

navelstrengbloed getransplanteerd (Copelan, 2006). 

1.3.2.2. Conditionering bij een allogene stamceltransplantatie 

Conditionering is het voorbereidingsregime dat voorafgaat aan de stamceltransplantatie. 

Dit conditioneringsregime bestaat uit het toedienen van chemotherapie (en/of 

radiotherapie). Deze therapie is zeer toxisch voor het beenmerg en dus ook nefast voor 

de bloedaanmaak. Daarnaast zijn er veel bijwerkingen waardoor de therapie ook als zeer 

belastend wordt ervaren door de patiënt. 

Het antitumoreffect van deze therapie situeert zich in twee domeinen. Ten eerste kunnen 

nog overblijvende maligne cellen gedood worden door deze conditionering. Dit is echter 

niet de essentie bij een allogene stamceltransplantatie. Het antitumoreffect wordt vooral 

tot stand gebracht door het graft- versus tumoreffect. Dit betekent dat de tumorcellen 

worden aangevallen omdat de afweercellen, afkomstig van de donor, de tumorcellen 

van de acceptor als vreemd herkennen en deze bijgevolg vernietigen. De patiënt krijgt 

bij de transplantatie als het ware een nieuw immuunsysteem toegediend (Flowers et al., 

2002; . Tabbara, Zimmerman, Morgan & Nahleh, 2002).  

Het type conditioneringsregime dat wordt gebruikt is afhankelijk van de ziekte en de 

leeftijd van de patiënt. Er bestaan twee soorten conditioneringsregimes. 

1.3.2.2.1. Myelo-ablatieve conditionering 

 

De myelo-ablatieve conditionering (MAC) krijgt meestal de voorkeur als 

voorbereidingsregime. Het regime heeft drie belangrijke doelen: het elimineren van de 

maligne ziekte, de suppressie van het immuunsysteem van de acceptor en het creëren 

van ruimte in het beenmerg om engraftment toe te laten (Tabbara et al., 2002). Dit 

gebeurt meestal aan de hand van een combinatie van chemotherapie en totale 

lichaamsbestraling (Total body irradiation-TBI) waardoor ook de lymfocyten worden 

vernietigd (die zich in de lymfeknopen bevinden) die niet door de chemotherapie 

worden aangevallen. Om de toxiciteit van de bestraling te beperken wordt deze meestal 

gefractioneerd waarbij de dosis per toediening lager is maar meer verspreid wordt over 

verschillende toedieningen. Het klassieke regime is zes toedieningen van telkens 2Gy. 
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De chemotherapie heeft enkele belangrijke bijwerkingen zoals onder andere: nausea, 

braakneigingen, diarree, alopecia en mucositis. De radiotherapie geeft vooral koorts, 

smaakveranderingen, een droge huid en een droge mond (Flowers et al., 2002; Tabbara 

et al., 2002). 

1.3.2.2.2. Niet myelo ablatieve conditionering 

 

De niet-myelo-ablatieve conditionering of reduced intensity conditioning (RIC) wordt 

toegepast bij patiënten waarbij de myelo-ablatieve conditionering niet haalbaar is omdat 

de toestand van de patiënt dit niet toelaat. De keuze voor een niet myelo-ablatieve 

conditionering wordt bepaald door de ernst of de agressiviteit van de ziekte, het risico 

op falen van de transplantatie, de leeftijd en algemene toestand van de patiënt. Het gaat 

hier om een mildere vorm van conditionering waarbij het immuunsysteem niet volledig 

onderdrukt wordt. Deze vorm van conditionering wordt beter verdragen door de patiënt, 

is minder toxisch en geeft minder complicaties. Het nadeel van deze voorbereiding is 

dat er meer kans bestaat op graft failure omdat het immuunsysteem van de acceptor nog 

te actief is. Hierbij zijn er nog teveel en nog te actieve T-cellen van de patiënt aanwezig 

in het lichaam. Deze T-cellen kunnen expanderen en de stamcellen van de donor 

aanvallen (Tabbara et al., 2002). 

1.3.2.3. Indicaties van een allogene stamceltransplantatie 

Onderstaand wordt kort beschreven wat de indicaties zijn voor een allogene 

stamceltransplantatie. Het betreft patiënten met een ernstige hematologische 

aandoening, waarbij het risico om te overlijden aan de transplantatie opweegt tegen de 

kans te overlijden aan de ziekte.  

Een allogene stamceltransplantatie kan zowel bij maligne aandoeningen als bij niet 

maligne aandoeningen gebeuren. Bij volwassenen gaat het in de meerderheid van de 

gevallen om een maligne aandoening (Flowers et al., 2002).  
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1.3.2.3.1. Maligne aandoeningen 

 

 Acute myeloide leukemie  

 Acute lymphoblastaire leukemie  

 Myelodysplastisch syndroom  

 Myeloproliferatieve ziekten  

 Chronische myeloide leukemie  

 Multipel myeloom en andere plasma cell dyscrasieën  

 Hodgkin lymfoom  

 Non-Hodgkin lymfoom  

 Chronische lymfoïde leukemie  

 

 

1.3.2.3.2. Niet-maligne aandoeningen 

Aangeboren Verworven 

 Thalassemie  

 Sikkelcelanamie  

 Fanconi anemie  

 Diamond-Blackfan syndroom  

 Dyskeratosis congenita  

 Shwachman-Diamond syndroom  

 SCID en andere congenitale 

immuundeficiënties  

 Wiskott-Aldrich  

 Osteopetrosis  

 Hemophagocytic lymphohistiocytosis  

 Hurlers syndroom en andere aangeboren 

metabole aandoeningen  

 Aplastische anemie  

 Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie  

 Bepaalde auto-immune ziekten  
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1.4. COMPLICATIES NA ALLOGENE STAMCELTRANSPLANTATIE 

In dit onderzoek wordt de focus gelegd op de langetermijncomplicatie chronische Graft 

versus Host Disease (cGVHD). Maar voor de volledigheid worden kort ook de andere 

complicaties beschreven. 

1.4.1. KORTE TERMIJN COMPLICATIES 

Met complicaties op korte termijn worden de complicaties die optreden in de eerste 100 

dagen na de stamceltransplantatie bedoeld. Daarbij horen dus ook de complicaties die 

ontstaan na het conditioneringsregime. De vroege complicaties die meest frequent 

voorkomen in de literatuur zijn mucositis, infectie en acute Graft versus Host Disease. 

Bevans, Mitchell & Marden (2008) hebben een onderzoek gedaan naar de symptomen 

die de patiënten ondervinden in de eerste 100 dagen na de allogene 

stamceltransplantatie. In deze studie werden er data verzameld van 76 patiënten die 

aangeven dat ze de volgende symptomen ondervonden: een verminderde algemene 

conditie (54%) en moeheid (68% op dag 0, 90% op dag 30 en 81% op dag 100). De 

volgende symptomen worden als zeer stresserend gezien: bezorgdheid (16%), 

slapeloosheid (32%) en veranderingen van de eetlust (22%).  

1.4.1.1. Acute Graft versus Host Disease 

Acute Graft versus Host Disease (aGVHD) ontwikkelt zich klassiek in de eerste 100 

dagen na de transplantatie. Als het nadien voorkomt spreekt men van late aGVHD 

(Forman & Nakamura, 2011). Acute Graft versus Host Disease kan variëren van graad 

één tot graad vier en manifesteert zich vooral in de huid, de lever, de maag en de 

darmen (tabel 1). Het meest frequent manifesteert de aGVHD zich als een 

maculopapulaire rash. De afweercellen die aanwezig zijn in het transplantaat herkennen 

het weefsel van de gastheer als vreemd en vallen dit aan. Dit komt omdat de weefsels 

tijdens de conditionering beschadigd werden. Door beschadigingen in de cel gaat deze 

antigenen presenteren. Cytokines komen vrij en gaan T-cellen van de donor aantrekken. 

De  T-helpercellen gaan op hun beurt terug cytokines stimuleren terwijl de cytotoxe T-

cellen de cellen van de gastheer gaan vernietigen. Daardoor worden er nog meer 
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cytokines aangemaakt en treedt er nog meer vernietiging van het weefsel op (Tabbara et 

al., 2002).  

 

 

Tabel 1: stadia acute Graft versus Host Disease uit Schoordijk (2007) 

 

1.4.2. LANGETERMIJNCOMPLICATIES 

In de literatuur worden verschillende langetermijncomplicaties na allogene 

hematopoietische stamceltransplantatie gerapporteerd. 

In het algemeen kunnen er naast de meest voorkomend complicatie cGVHD nog enkele 

andere complicaties voorkomen. 

Na de allogene HSCT treden vaak infecties op veroorzaakt door bacteriën, schimmels 

en virussen (Copelan, 2004). De patiënt blijft ook lange tijd na de transplantatie zeer 

gevoelig voor infecties. Het kan tot twee jaar duren vooraleer het immuunsysteem 

volledig gerecupereerd is (Afessa, Litzow & Tefferi, 2001). 

Verder ontstaan er ook pulmonaire complicaties, zoals bronchiolitis obliterans, 

eventueel in combinatie met een pneumonie. Bronchiolitis obliterans is een niet 

reversibele obstructieve longaandoening waarbij de bronchioli vernauwd zijn door 

fibrose of onsteking. Deze complicatie komt voor bij 8% van de patiënten. Bij 2% van 

de patiënten gaat deze complicatie ook gepaard met een pneumonie (Wiliams, Chien, 

Gladwin & Pavletic, 2009; Afessa, Litzow & Tefferi, 2001). Een tweede pulmonaire 
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complicatie is het ontstaan van het idiopatische pneumonitissyndroom. Bij 3 tot 4% van 

de patiënten ontstaat er een intersitiële pneumonie met een onbekende oorzaak. 

Vervolgens kunnen er ook endocrinologische en metabole complicaties ontstaan zoals: 

schildklierdysfuncties (25-30%), osteoporose, groeiachterstand (20-85%), gonadale 

dysfuncties en het metaboolsyndroom (34-49%) Tot slot kan er ook chronische 

nierinsufficiëntie ontstaan na een allogene stamceltransplantatie (Copelan, 2004). 

1.5. CHRONISCHE GRAFT VERSUS HOST DISEASE 

Eén van de meest voorkomende complicaties is het ontstaan van chronische Graft-

versus- host disease (cGVHD),  na allogene HCST. Deze complicatie kan zeer 

ingrijpend zijn op het leven en de leefomgeving van de patiënt (Lee & Flowers, 2008).  

Niet alleen de uitgebreidheid en de ernst van de klinische symptomen die gepaard gaan 

met cGVHD maken deze complicatie zo ingrijpend. Ook de negatieve invloed op de 

kwaliteit van leven en de verhoogde kans op mortaliteit bij deze patiëntenpopulatie zijn 

sterk bepalende factoren in hun leven (Greinix et al., 2011). 

1.5.1. PATHOFYSIOLOGIE VAN CHRONISCHE GVHD 

Verschillende experimentele studies hebben geleid tot enkele theorieën die het ontstaan 

van cGVHD deels proberen te verklaren. Nog niet alle actoren die verantwoordelijk zijn 

voor het ontstaan van de ziekte zijn reeds gekend (Hymes, Alousi en Cohen, 2012).  

Deze theorieën zijn:  

  

 

Figuur 6: pathogenese cGVHD, uit: Min (2012) 
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1) DONOR ALLO-REACTIEVE T-CELLEN DIE DE ALLO ANTIGENEN VAN DE PATIËNT 

HERKENNEN 

2) SCHADE AAN DE THYMUS EN DE DEFECTE NEGATIEVE SELECTIE VAN T-CELLEN 

In de thymus worden de T-cellen gevormd. Het al dan  niet overleven van de T-cellen is 

afhankelijk van de positieve of negatieve selectie die voorafgaat. Bij negatieve selectie 

zullen T-cellen die autoantigenen en HLA-moleculen met een hoge affiniteit herkennen 

apoptose ondergaan. Bij positieve selectie zullen T-cellen die antigenen met lage 

affiniteit herkennen verder gaan in het proces. Op deze manier wordt het T-cel 

repertoire opgebouwd. 

Na een allogene stamceltransplantatie moet het T-cel repertoire opnieuw opgebouwd 

worden vanuit de stamcellen van de donor. De thymus van de patiënt werd echter 

beschadigd door de therapie (chemo-radiotherapie), de leeftijd van de patiënt, infectie 

en de medicatie voor aGVHD. Dit heeft als gevolg dat het negatieve selectieproces niet 

meer goed verloopt. Het proces van negatieve selectie gebeurt niet altijd correct 

waardoor antigenen in combinatie met HLA met een hoge affiniteit toch overleven.  

Dit mechanisme zorgt ervoor dat de donorcellen minder tolerant worden tegen het 

lichaam van de patiënt en dat ze weefsels van de patiënt als vreemd blijven herkennen 

en aanvallen (Blazar et al., 2012; Min, 2012). 

3) PRODUCTIE VAN AUTOANTILICHAMEN DOOR AFWIJKENDE B-CELLEN  

Ook de B lymfocyten spelen een rol in het proces. Het exacte onderliggende 

mechanisme is echter nog niet volledig gekend. De afwijkende B-cellen zorgen voor 

een productie van autoantilichamen, deze zorgen er op hun beurt voor dat het gezonde 

weefsel van de patiënt wordt beschadigd (Min, 2012). 

4) DE VORMING VAN FIBRINELAESIES TER HOOGTE VAN DE ORGANEN EN 

WEEFSELS 

cGVHD zorgt voor een afwijkende productie van een cytokine (Transforming growth 

factor β-TGF-β), of bindt aan de platelet derived growth factor (PDGF) receptor die de 

fibroblasten stimuleren om meer collageen te maken. Dit kan leiden tot onder andere 

sclerodermie, longfibrose, levercirrose en nierfibrose (Blazar et al., 2012). De 
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aangetaste organen en weefsels zullen niet enkel van structuur veranderen maar zullen 

uiteindelijk daardoor hun functies niet meer kunnen uitoefenen.  

1.5.2. DIAGNOSESTELLING EN CLASSIFICATIE VAN CHRONISCHE GVHD 

Tot voor kort werd elke diagnose van GVHD die optrad na dag 100 van de 

transplantatie, chronisch genoemd (Vigorito et al., 2009; Filipovich et al., 2005). Door 

nieuwe ontwikkelingen zoals aanpassing van de intensiteit van de conditionering, 

gebruik van perifere stamcellen als stamcelbron en langduriger gebruik van 

immuunsuppressiva is deze definitie praktisch minder bruikbaar. (Filipovich et al., 

2005). 

 

Daarom stelde het National Institutes of Health (NIH) dit uitgangspunt in vraag en werd 

ervoor geopteerd de diagnostische criteria voor cGVHD te herdefiniëren (Huisman, 

Visser & Verdonck, 2010; Filipovich et al., 2005). Daarnaast werd eveneens een nieuw 

scoresysteem in gebruik genomen waarmee de ernst van de cGVHD kan 

gekwantificeerd en geobjectiveerd worden, en waardoor de patiënt beter opgevolgd kan 

worden.  

De nieuwe consensus over het diagnosticeren van cGVHD richt zich niet meer op de 

geforceerde onderverdeling op basis van tijd na de transplantatie waarop de symptomen 

beginnen, maar op de klinische manifestaties (Filipovich et al., 2005).  

 

In het nieuwe classificatievoorstel onderscheidt men nog steeds twee hoofdcategorieën 

van GVHD. De acute Graft-versus-Host-Disease (aGVHD) en de chronische-Graft-

Versus- Host- Disease (cGVHD) waaronder per hoofdcategorie telkens nieuwe 

subvormen werden geformuleerd. 

Onder de hoofdcategorie van aGVHD valt enerzijds de klassieke aGVHD waarbij de 

symptomen optreden voor dag 100. Anderzijds onderscheidt men de late onset aGVHD 

waarbij de symptomen pas na dag 100 ontstaan maar wel typisch zijn voor aGVHD. 

Verder onderscheidt men ook persisterende aGVHD waarbij de symptomen aanwezig 

zijn voor dag 100 maar nog steeds aanwezig blijven na dag 100 (tabel 2). Er bestaat nog 

een vierde vorm van aGVHD: de recurrente aGVHD waarbij de symptomen voor dag 

100 ontstaan maar terug verdwijnen en na dag 100 terug aanwezig zijn. 
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Onder de hoofdcategorie van cGVHD vindt men de klassieke cGVHD en het 

'overlapsyndroom’. Bij het overlapsyndroom kunnen zowel symptomen van aGVHD als 

van cGVHD voorkomen (zie tabel 2) (Vigorito et al., 2009; Filipovich et al., 2005).  

 

Tabel 2 : classificatie acute en chronische GVHD volgens NIH uit: Filipovich et al. (2005) 

 

 

Volgens deze NIH-consensus moet aan drie belangrijke voorwaarden voldaan worden 

vooraleer men kan spreken van klassieke cGVHD: 

1) Afwezigheid van de typische kenmerken van aGVHD (typische aantasting van de 

huid, gastro-intestinale symptomen of leverproblemen). 

2) De aanwezigheid van minstens één diagnostisch klinisch teken van cGVHD of de 

aanwezigheid van ten minste één kenmerkende manifestatie bevestigd door biopsie of 

andere relevante tests. 

3) Uitsluiting van andere mogelijke diagnoses. 

        (Filipovich et al., 2005).   

 

Naast de nieuwe classificatie werd in de NIH-consensus meeting eveneens een nieuw 

scoresysteem voorgesteld.  

Door elk orgaan die door cGVHD is aangetast een aparte score te geven kan men de 

ernst van de cGVHD per orgaan inschatten. Bij dit scoresysteem maakt men gebruik 

van drie stadia van cGVHD: milde, matige of ernstige cGVHD (bijlage 1).  

De globale score en het aantal betrokken organen of gebieden worden in dit geval 

gebruikt voor de beoordeling van de ernst van de cGVHD in zijn totaliteit (Min, 2011). 

Naast de globale score en het aantal betrokken organen of gebieden wordt ook de 

algemene conditie van de patiënt als parameters opgenomen (zie bijlage 1). Het doel 

van deze nieuwe onderverdeling is een betere behandeling voor patiënten met cGVHD 

en een betere inschatting kunnen maken van de prognose, van de opvolging van de 

patiënt en van het effect van de therapie (Min, 2011). 
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1.5.3. INCIDENTIE VAN CHRONISCHE GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE 

Volgens Barton-Burke et al (2008) blijkt dat de incidentie van cGVHD na allogene 

stamceltransplantatie kan variëren van 30 tot 60 procent na allogene HSCT. cGVHD is 

volgens Arai et al. (2011) de meest voorkomende complicatie na allogene 

stamceltransplantatie. Ook gaat ze gepaard met de hoogste mortaliteit en morbiditeit. 

De uitgebreide incidentierange kan men deels verklaren door de diverse factoren die het 

ontstaan van cGVHD kunnen beïnvloeden. De meest bepalende factoren zijn hier de 

leeftijd van de patiënt (>ouderen), de bron van stamcellen (Perifeer bloed > beenmerg) 

en de aard van de conditionering (Myelo-ablatief > non-myelo-ablatief) (Filipovich et 

al.,2005).  

Een tweede mogelijke oorzaak van de uitgebreide range is het feit dat incidentiecijfers 

in verschillende onderzoeken niet vergelijkbaar zijn door het niet gebruiken van 

gestandaardiseerde methodologische richtlijnen, door een grote variatie in het aantal 

observatoren/onderzoekers en tot slot door het gebruik van diverse statistische 

methoden (Filipovich et al., 2005). 

Volgens Lee et al. (2003) is de incidentie van cGVHD de voorbije twee decennia steeds 

toegenomen en zal deze in de toekomst nog verder blijven stijgen. Dit zou te wijten zijn 

aan verschillende factoren, waaronder de oudere leeftijd van de ontvanger en het 

gebruik van perifere stamcellen (zie figuur 7).  

 

 

Figuur 7: percentage cGVHD over de jaren heen uit: Lee, Vogelsang & Flowers, 2003. 
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1.5.4. PRINCIPES BIJ DE BEHANDELING VAN CGVHD 

Het NIH-scoresysteem wordt eveneens gebruikt om de meest geschikte behandeling van 

cGVHD te kiezen. Milde cGVHD wordt initieel behandeld via lokale 

behandelingsmodaliteiten. Indien noodzakelijk gaat men over naar een systemische 

behandeling. Een voorbeeld van een lokale behandeling is het gebruik van lichttherapie 

bij lichenoïde huidletsels. Andere voorbeelden zijn het gebruik van cortisone bevattende 

crèmes of oestroegeencrèmes ter hoogte van de vagina, druppels in de ogen en het 

gebruik van cortisone- of imunosuppressiva bevattende mondspoelingen. 

Een systemische behandeling is de steunpilaar voor de behandeling van patiënten met 

matige of ernstige cGVHD. De systemische behandeling is het opstarten van 

immunosuppressiva. Voor de behandeling van matige en ernstige cGVHD worden 

eveneens lokale, orgaanspecifieke therapieën toegepast, maar dan als aanvulling op de 

systematische behandeling. Verder zijn ondersteunende behandelingen zoals 

voedingsvoorschriften, rust … ook van belang. 

 

Een multidisciplinaire aanpak is van vitaal belang in de behandeling van cGVHD 

aangezien het bij deze complicatie een aantasting betreft van verschillende organen met 

een nefaste invloed op het lichamelijk, psychologisch en sociaal welbevinden van de 

patiënt. Samenwerking met gespecialiseerde artsen van verschillende disciplines is van 

groot belang voor de behandeling van patiënten met orgaanspecifieke complicaties die 

moeilijk te behandelen zijn.  

 

Daarnaast benadrukken de auteurs eveneens het belang van een goede follow-up bij de 

behandeling van cGVHD. Vooreerst moet de respons op de ingestelde behandeling 

systematisch worden geëvalueerd en indien nodig opnieuw aangepast worden aan de 

noden van de specifieke patiënt. Dit kan bijvoorbeeld door bij elke consultatie van de 

patiënt het scoreformulier ('organ scoring system' - bijlage 1), opgesteld door de NIH, in 

te vullen en te vergelijken met vorige consultaties.  

Tot slot geven deze auteurs ook mee dat het opportuun is om tijdens de follow-up van 

de patiënt voldoende aandacht te besteden aan de invloed van cGVHD op de kwaliteit 

van leven (Dignan et al., 2012).  
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1.5.5. KLINISCHE VERSCHIJNSELEN BIJ CGVHD  

cGVHD is een complicatie na allogene stamceltransplantatie waarbij één of meerdere 

organen door verschillende pathologische mechanismen kunnen worden aangetast. De 

meest frequente klinische manifestaties doen zich voor ter hoogte van de huid (74-

81%), de mond (87-89%), gastro-intestinale tractus (40-48%), de lever (35-47%) en de 

ogen (34-47%). cGVHD komt minder frequent voor ter hoogte van de longen (3-14%), 

de slokdarm (1-5%), de vrouwelijke genitale regio (1%) en de gewrichten (7-15%) (Lee 

& Flowers, 2008).  

Onderstaande figuur geeft weer welke organen met welke frequentie worden aangetast 

door cGVHD (tabel 3). 

Tabel 3: Klinische manifestatie cGVHD(frequentie bij diagnose en frequentie ooit, uit: Lee & Flowers (2008) 

 

1.5.5.1. Huid en nagels 

Volgens Lee & Flowers (2008) heeft 74 tot 81 procent van de mensen met cGVHD last 

van aantasting van de huid. Bij aantasting van de huid door cGVHD verandert de 

samenstelling van de huid en resulteert dit in het verlies van de beschermende functie 

als barrière en de functie als warmteregulatie (Dignan et al., 2012).  

Er zijn verschillende vormen van cGVHD waarbij de huid veranderingen ondergaat. 

Vroeg in het beloop van cGVHD overheerst de lichenoïde vorm. Hierbij worden vooral 

periorbitale regio's, de oren, handpalmen en voetzolen aangetast. Onder de lichenoïde 

vorm kunnen tal van symptomen optreden. De meest voorkomende zijn: vlekkerige 

roodheid, veranderingen in pigmentatie, pijnlijke huid, jeuk, huiduitslag en verminderde 
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lichaamsbeharing (Ratanatharathorn, Ayash, Lazarus, Fu & Uberti, 2001; Mitchell, 

Horwitz & Sullivan, 2005).  

 Sclerodermie is één van de verschijnselen die later optreden. Dit is het gevolg van 

aantasting van de dermis en de spierfascia (Lee et al., 2003). Doordat de huid zo strak 

gespannen is, kunnen er wonden ontstaan. Deze wonden kunnen bij besmetting leiden 

tot restrictieve veranderingen
1

, het dunner worden van de huid en haaruitval. 

(Ratanatharathorn et al., 2001; Lee et al., 2003; Filipovich et al.,2005). Het volledige 

overzicht van alle mogelijke kenmerken kunt u terugvinden in tabel 4. 

 

Tabel 4: Sclerodermoïde beeld van cGVHD uit Schoordijk et al. (2007) 

 

 

Ook de vinger- en teennagels kunnen worden aangetast door cGVHD. De nagels 

worden broos en er ontstaan verticale ribbels op waardoor ze erg kwetsbaar zijn en 

makkelijker breken. Problemen met de nagels kunnen blijven bestaan, ook nadat de 

veranderingen ter hoogte van de huid reeds verdwenen zijn (Lee et al., 2003; Filipovich 

et al., 2005).  

1.5.5.2. Ogen 

Patiënten met cGVHD hebben vaak last van klachten ter hoogte van de ogen (Filipovich 

et al., 2005). Uit onderzoek van Lee & Flowers (2008) blijkt dat 34 procent van de 

patiënten met cGVHD met deze klachten te kampen heeft. 

 

Een vaak voorkomend probleem ter hoogte van de ogen is het ontstaan van 

keratoconjuctivitis sicca en conjuctivitis. Keratoconjuctivitis sicca is een fenomeen 

                                                 
1
 Restrictieve veranderingen zoals beperkingen in beweging, ademhalingsproblemen door stijfheid, … 
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waarbij de patiënt last heeft van droge ogen als gevolg van een verminderde 

traanproductie ofwel een wijziging in de traancomponenten (Filipovich et al., 2005). 

Daarnaast kan het eveneens voorkomen dat de patiënt last heeft van het overmatig 

tranen van de ogen (Mitchell, Horwitz & Sullivan, 2005; Filipovich et al., 2005; Lee et 

al., 2003). 

 

Om de mate van aantasting van de ogen door cGVHD te objectiveren, gebruikt men in 

de klinische praktijk vaak de Schirmer's test. Aan de hand van deze test gaat men de 

mate van traanproductie meten door een papieren strip aan te brengen ter hoogte van het 

onderste ooglid (zie figuur 8) (Ratanatharathorn et al., 2001). 

 

Figuur 8: Schirmer's test uit: dryeye.org 

1.5.5.3. Mond, keel en slokdarm 

Uit onderzoek van Lee & Flowers (2008) blijkt dat de meest frequente complicaties ten 

gevolge van cGVHD ontstaan ter hoogte van de mond. Uit cijfers blijkt dat 87 procent 

van de mensen van bij de initiële diagnose van cGVHD mondklachten hebben en dit 

aantal oploopt tot 89 procent bij mensen die ooit cGHVD hebben ontwikkeld (Lee & 

Flowers, 2008) .  

 

Het overgrote deel van de patiënten ervaart initieel klachten van een droge mond 

(xerostomie) en overgevoeligheid aan bepaalde voedingsmiddelen zoals bijvoorbeeld 

bruisende dranken en zure voedingsmiddelen (Mitchell et al., 2005; Lee et al., 2003). 

Volgens Lee et al. (2003) zijn deze klachten te verklaren door de dysfunctie van de 

speekselklieren en veranderingen in het mondslijmvlies.  

 

Sclerotische veranderingen van de mond- en keelmucosa kunnen leiden tot een 

verkleinde mondopening. Daardoor heeft de patiënt moeilijkheden bij het doorslikken 

van droge voedingsmiddelen. Ook het drinken van zure en bruisende dranken is 

hierdoor vaak moeilijk of pijnlijk.  
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De symptomen ter hoogte van de mond kunnen zeer uiteenlopend zijn: pijn in de mond 

en de lippen, roodheid ter hoogte van de mond, wondjes ter hoogte van de mond en 

lippen en ontsteking van mond- en tandslijmvlies (Filipovich et al., 2005; Lee et al., 

2003).  

Tot slot blijkt dat patiënten met cGVHD ook gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van 

infecties ter hoogte van de mond, veroorzaakt door bacteriën, virussen en gisten. (Lee et 

al., 2003).  

1.5.5.4. Sinussen 

Tijdens het literatuuronderzoek werd met verschillende termen vruchteloos gezocht naar 

literatuur over cGVHD en de invloed op de sinussen. Tot op heden is hierover echter 

nog geen literatuur beschikbaar.  

1.5.5.5. Longen 

De longen van de patiënt zijn niet vaak aangetast maar de meest voorkomende 

complicatie ter hoogte van de longen is de ontwikkeling van bronchiolitis obliterans 

(Lee et al., 2003). Bronchiolitis obliterans wordt veroorzaakt door de vorming van 

littekenweefsel in de kleinste luchtwegen (bronchioli). Het is een late, maar zeer 

ernstige manifestatie van cGVHD. De diagnose van bronchiolitis obliterans kan gesteld 

worden door middel van longfunctieonderzoek, biopsie en/of radiologische 

onderzoeken. Het klinische beeld van bronchiolitis obliterans kan zich uiten door 

kortademigheid bij inspanning, hoestbuien en/of een piepende ademhaling. (Filipovich 

et al., 2005; Lee et al., 2003). Dit wordt veroorzaakt door de vernauwing ter hoogte van 

de luchtwegen, veroorzaakt door het littekenweefsel.  

Het overgrote deel van de patiënten heeft geen symptomen ter hoogte van de longen bij 

het ontstaan van cGVHD maar ervaart deze pas in een later stadium (Filipovich et al., 

2005). Dit geeft een mogelijke verklaring voor de cijfers uit het onderzoek van Lee et 

al. (2003), waaruit blijkt dat bij het stellen van de diagnose van cGVHD slechts drie 

procent van de patiënten klachten hebben ter hoogte van het ademhalingsstelsel. Later 

in het proces van cGVHD stijgt dit aantal naar 14 procent.  
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1.5.5.6. Maag en darmen 

Aantasting van het maag- en darmstelsel door cGVHD zijn volgens Lee et al. (2003) 

relatief zeldzaam. Toch hebben 40 tot 48 procent van de patiënten waarbij cGVHD 

werd aangetoond last van extreme vermagering, misselijkheid, pijn en krampen in de 

buik en tot slot diarree (Lee & Flowers, 2008). Volgens Filipovich et al. (2005) & Lee 

et al. (2003) is het niet duidelijk of deze aspecifieke klachten enkel kunnen gelinkt 

worden aan het fenomeen van cGVHD. 

Extreme vermagering bij patiënten met cGVHD zijn volgens Lee et al. (2003) te 

verklaren door verschillende factoren, waaronder een verminderde orale inname door 

een pijnlijke mond, slechte absorptie, een verhoogd energiegebruik in rust. Volgens Lee 

et al. (2003) is een regelmatige opvolging van het gewicht noodzakelijk om tijdig de 

nodige interventies te kunnen doen om extreem gewichtsverlies tegen te gaan. 

Voorbeelden van zo’n interventies zijn het opstarten van hypercalorische voeding, 

sondevoeding of parenterale voeding.  

1.5.5.7. Genitaal en urinair 

1.5.5.7.1. Vrouwen 

Bij vrouwen zijn de vagina en de vulva de genito-urinaire organen die het frequentst 

worden aangetast door cGVHD. De incidentie varieert sterk tussen verschillende 

publicaties. Vaginale cGVHD bijvoorbeeld zou voorkomen bij 2 tot 49 procent van de 

vrouwen met cGVHD (Dignan et al., 2012). Symptomen die bij deze vrouwen het 

vaakst gerapporteerd worden zijn: vaginale droogheid, pijn ter hoogte van de vagina, 

pijn bij het urineren en tot slot pijnlijke menstruatie (Hirsh et al., 2012; Dignan et al., 

2012).  

Een andere genito-urinaire klacht die zowel bij vrouwen als bij mannen voorkomt is 

(nachtelijke) incontinentie (Kirsch, Halter & De Geest, 2012). Volgens Syrjala, Martin 

& Lee (2012) kan men de incontinentie onder meer verklaren door de aantasting van de 

(blaas)spieren door cGVHD.  

Vaak voorkomende klinische veranderingen zijn: aanwezigheid van erythemateuze 

plekjes, roodheid, scheurtjes ter hoogte van de vagina tot zelfs vaginale sluiting of 

verkorting en vernauwing van de vagina door sclerose (Stratton et al., 2007; Dignan et 

al. 2012, Filipovich et al., 2005).  
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Door de klinische veranderingen ten gevolge van cGVHD, de medicamenteuze 

behandeling en de invloed op de kwaliteit van leven treden er vaak veranderingen op in 

het seksueel verlangen en functioneren (Hirsch et al., 2012). Zo ervaren vrouwen meer 

pijn tijdens het seksueel contact en de penetratie (Mitchell et al. 2005; Kirsch et al., 

2012).  

1.5.5.7.2. Mannen 

De aantasting van de urogenitale tractus ten gevolge van cGVHD komt bij mannen 

minder voor dan bij vrouwen. Genitale cGVHD bij de man komt vooral voor ter hoogte 

van de glanspenis en de voorhuid. Daardoor kan de voorhuid niet meer volledig 

teruggetrokken worden en kunnen infecties en littekenvorming ontstaan. Verder kunnen 

er lichenoïde veranderingen ter hoogte van de glans en de huid van de penis ontstaan, 

zoals bijvoorbeeld het dunner worden van de huid, roodheid en het ontstaan van pustels 

en wondjes (Marks et al., 2011). 

Zoals voorheen reeds gezegd hebben net als vrouwen, ook de mannen last van 

(nachtelijke) incontinentie en een brandend gevoel tijdens het plassen (Kirsch, Halter & 

De Geest, 2012).  

Ook het seksueel functioneren bij de man is verstoord. Zo hebben mannen vaak last van 

erectiele dysfunctie, pijn tijdens seksueel contact, pijn bij ejaculatie en een verminderd 

seksueel verlangen (Mitchell et al., 2005).  

1.5.5.8. Spieren en skelet 

Volgens Lee & Flowers (2008) hebben 9 tot 17 procent van de patiënten met cGVHD 

klachten met betrekking tot de spieren en gewrichten. Kenmerkend voor cGVHD is de 

sclerose van de onderliggende huid en het onderhuidse weefsel. Hierdoor kunnen de 

veranderingen in de huid leiden tot pijn in de gewrichten, gewrichtsstijfheid, of zelfs tot 

breuken (Filipovich et al., 2005).  

 

Verder kan cGVHD leiden tot fasciitis, een ontstekingsreactie die verantwoordelijk is 

voor de stijfheid van gewrichten waardoor het bewegen van de gewrichten bemoeilijkt 

wordt. Daarnaast kan deze ontstekingsreactie eveneens zwelling van de gewrichten 

teweegbrengen en bij slechte evolutie zelfs tot contracturen van de gewrichten leiden 

(Lee et al., 2003).  
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cGVHD speelt ook een belangrijke rol in het ontstaan van myositis. Volgens Lee et al. 

(2003) en Filipovich et al. (2005) komen tijdens de ontwikkeling van cGVHD extra 

spierenzymen vrij en kan dit volgens deze auteurs een mogelijke verklaring zijn voor 

het ontstaan hevige spierkrampen. Dit kan echter zeker niet de enige verklaring zijn.  

1.5.5.9. Activiteit en geheugen 

Veel mensen zijn na de allogene hematopoietische stamceltransplantatie vlugger moe 

dan voorheen. Mensen die herstellen na de transplantatie vinden vaak dat de 

vermoeidheid bijzonder moeilijk te verwerken is en beschrijven deze als 'vermoeidheid 

die anders is dan gewone vermoeidheid' (Mitchell et al., 2005).  

 

Vermoeidheid bij patiënten met cGVHD kan verschillende oorzaken hebben. Vooreerst 

zijn de andere therapie voor de transplantatie, de conditionering en de allogene HCST 

op zich en de complicaties ervan zeer belastend voor de patiënt. Daarnaast heeft het 

ontstaan van cGVHD als complicatie en de consequenties gerelateerd aan deze 

complicatie een belangrijke impact in de verstoring van de levenssfeer van de patiënt. 

Verder hebben mensen met cGVHD vaak een verstoord slaappatroon en tot slot is er 

ook het psychische aspect dat met de ziekte gepaard gaat en dat vermoeidheid 

teweegbrengt (Carlson, Smith, Russell, Fibich & Whittaker, 2006).  

 

Als gevolg van deze blijvende vermoeidheid krijgen mensen het gevoel zware 

ledematen te hebben, worden ze minder actief, kunnen ze zich minder concentreren en 

zijn ze tot slot sneller geïrriteerd (Mitchell, s.a.; Herzberg et al., 2010 ). 

1.5.5.10. Beroepsactiviteit 

In het onderzoek van Kirsch et al. (2012) wordt een peiling gedaan naar het 

tewerkstellingspercentage van patiënten vijf jaar na allogene HSCT. In een steekproef 

van 188 patiënten blijken 34,6 % van de patiënten na vijf jaar terug fulltime te werken, 

28,7% werkt nog parttime en 8,5% is huisman/-vrouw. Tot slot blijkt dat 17 % van de 

patiënten uit dit onderzoek geen job meer uitoefent na allogene HSCT. Van 6,3 procent 

van de mensen uit de steekproef van dit onderzoek zijn geen gegevens bekend voor wat 

betreft hun tewerkstelling. 
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Er moet opgemerkt worden dat precieze gegevens over deze aantallen voor de 

stamceltransplantatie in dit onderzoek niet weergegeven zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet 

gekend hoeveel procent van deze steekproef voor het ontstaan van de ziekte of voor de 

stamceltransplantatie geen job had. Indien de onderzoekers deze items hadden 

gepubliceerd was het evidenter geweest om tot een uitspraak te komen over de invloed 

van allogene stamceltransplantatie op de beroepsactiviteit van deze populatie. Toch valt 

op dat een behoorlijk percentage (71,8%) vijf jaar na allogene HSTC nog steeds 

professioneel actief is.  

1.5.5.11. Middelengebruik en voeding  

De voedingsbehoefte bij patiënten met cGVHD varieert naargelang de leeftijd, het 

geslacht, het gewicht, de ernst van de cGVHD en de aanwezigheid van andere ziekten 

en/of complicaties. Het handhaven van de voedingstoestand bij patiënten met cGVHD 

is zeer belangrijk. Uit verschillende studies is gebleken dat patiënten met cGVHD vaak 

in gewicht afnemen. Over hoeveel de patiënten vermageren zijn geen gegevens bekend. 

Wel hebben onderzoekers kunnen aantonen dat het BMI van de patiënten tijdens de 

periode waarin ze de cGVHD doormaken significant lager is. (Dignan et al., 2012).  

Volgens Jacobsohn, Margolis, Doherty, Anders en Vogelsang (2002) blijkt dat bij 

patiënten met cGVHD een body-mass index (BMI) onder de 21,9 een mogelijke 

risicofactor is voor een hogere mortaliteit gerelateerd aan deze complicatie. Uit ditzelfde 

onderzoek blijkt eveneens dat 43 procent van de patiënten met cGVHD ondervoed zijn 

en een BMI hebben van minder dan 21,9. Verder tonen deze onderzoekers ook aan dat 

14 procent van deze patiëntenpopulatie ernstig ondervoed zijn en een BMI hebben van 

minder dan 18,5.  

 

Uit deze gegevens blijkt dat een goede opvolging van de voedingsstatus bij patiënten 

met cGVHD noodzakelijk is. Gegevens over welke voedingsmiddelen men kan 

aanraden bij deze patiëntenpopulatie zijn niet bekend. Wel kan het gebruik van 

voedingssupplementen volgens Jacobsohn et al. (2002) bij bepaalde patiënten een goed 

aanvullend alternatief bieden bij de handhaving van het lichaamsgewicht. 
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Tot slot pleiten deze auteurs ervoor om, indien mogelijk, de orale voedinginname te 

verkiezen boven de parenterale voeding. Toch wordt orale voedselinname vaak 

bemoeilijkt door de aantasting van verschillende organen en weefsels door cGVHD 

(mond, keel, slokdarm, maag, darmen ...).  

1.5.5.12. Allergie  

In de literatuur zijn weinig resultaten bekend over het ontwikkelen van nieuwe 

allergieën na allogene stamceltransplantatie.  

Volgens Edinger, Powrie & Chakraverty (2009) is het wel mogelijk dat door cGVHD 

nieuwe voedselallergieën ontstaan. Dit zou te verklaren zijn door het ontstaan van 

cGVHD ter hoogte van het gastro-intestinale stelsel waardoor een ongewone 

immuunrespons tegen bepaalde voedingsbestanddelen ontstaat.  

De lymfocyten van de donor kunnen ook allergieën veroorzaken. De gastheer kan 

bijgevolg verlost zijn van een bepaalde allergie of een allergie van de donor overnemen 

(Khan, Hallstrand, Geddes, Henderson & Storek, 2009). 

1.5.5.13. Concentratie 

Gegevens over het concentratievermogen en het geheugen zijn in de literatuur nog niet 

beschreven. Er werden verschillende zoektermen in de verschillende databanken 

ingegeven zonder relevante zoekresultaten.  

 

Uit het onderzoek van Lee, Cook, Soiffer & Antin (2002) blijkt wel dat bij de 

ontwikkeling en de validatie van de vragenlijst die peilt naar de ernst van de symptomen 

bij cGVHD het item 'memory loss' initieel was opgenomen in de vragenlijst. Toch 

hebben de onderzoekers dit item na factoranalyse uit de definitieve vragenlijst 

weggelaten.  

1.6. KWALITEIT VAN LEVEN EN CGVHD 

Volgens Lee et al. (2003) is cGVHD geassocieerd met een verminderde kwaliteit van 

leven. Volgens deze auteurs heeft cGVHD vooral een invloed op het psychische en 

algemene toestand van de patiënt.  
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Bovendien worden de patiënten eveneens geconfronteerd met specifieke symptomen 

gerelateerd aan cGVHD zoals bijvoorbeeld roodheid van de huid, pijnlijke mond ... 

(Mitchell et al., 2005). Deze symptomen kunnen een grote impact hebben op het 

dagelijkse leven van de patiënt.  

Een overzicht van alle mogelijke symptomen werd hiervoor reeds beschreven.   

Eveneens de verminderde gezondheidsstatus, seksuele inactiviteit en het niet meer 

kunnen uitvoeren van een job, of zelfs het verliezen van de job zijn gerelateerd aan 

cGVHD en hebben een belangrijke negatieve invloed op de kwaliteit van leven. 

Daarnaast is het eveneens zo dat de behandeling van cGVHD met corticoïden eveneens 

resulteert in een verminderde kwaliteit van leven te wijten aan de significante 

morbiditeit die deze behandeling met zich meebrengt (Lee, 2010).  

Tot slot blijk dat het sociaal en emotioneel functioneren en de tevredenheid van de 

patiënt volgens Lee et al. (2003) gedurende het beloop van cGVHD relatief bewaard 

blijven.   
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HOOFDSTUK II: METHODOLOGIE 

2. FASE 1: LITERATUURSTUDIE 

Na het uitvoeren van de literatuurstudie worden de verschillende gevalideerde 

vragenlijsten in de literatuur bestudeerd. De vragenlijsten werden prioritair behandeld 

naargelang de relevantie voor dit onderzoek. Dit wil zeggen eerst de vragenlijsten die 

specifiek rond het onderwerp chronische Graft versus Host Disease handelen en daarna 

vragenlijsten rond de algemene late effecten na een allogene HSCT. Tot slot 

vragenlijsten die rond kwaliteit van leven bij oncologische patiënten in het algemeen 

handelen. 

Om een overzicht te krijgen over de inhoud van de vragenlijsten wordt er een 

evidentietabel opgesteld. Als basis voor de evidentietabel werden alle items uit 

vragenlijst van het FHCRC opgesomd en vergeleken met de items uit de vragenlijsten 

van de literatuur. Op deze manier kan men nagaan welke items terugkomen in andere 

gevalideerde vragenlijsten. 

2.1. OPLIJSTING VAN DE VERSCHILLENDE SYMPTOMEN. 

Per vragenlijst worden de bestaande items besproken. De eerste vragenlijst waarmee 

wordt vergeleken is de vragenlijst van Lee, Cook, Soiffer & Antin, uit het FHCRC, die 

specifiek peilt naar chronische Graft versus Host Disease (Lee et al., 2002). Voor het 

valideren van deze vragenlijst werd er gestart met een symptomenschaal die 42 items 

bevat. Er werd eerst een factoranalyse uitgevoerd. Dit resulteerde in het verwijderen van 

12 items. Er bleven bijgevolg nog 30 items over die verdeeld werden over zeven 

subschalen: (i) huid,  (ii) ogen en mond, (iii) ademhaling, (iv) eten en vertering, (v) 

psychische en emotionele status, (vi) energie en (vii) spieren en gewrichten. De schaal 

wordt betrouwbaar gevonden met een hoge interne consistentie (α = 0.79-0.85) en een 

goede test-retest score voor alle subschalen, behalve voor psychische status (r = 0.55) en 

ademhaling (r = 0.28). De validiteit wordt berekend aan de hand van de convergente en 
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discriminante validiteit. De zorgvrager kan antwoorden van ‘helemaal niet’ tot ‘uiterst 

veel’ (Lee et al., 2002).  

 

De tweede vragenlijst waarmee wordt vergeleken is de M.D. Anderson Symptom 

Inventory – Chronic GVHD, ontwikkeld door het M.D. Anderson Cancer Center. Dit is 

ook een gevalideerde vragenlijst die specifiek peilt naar symptomen rond chronische 

Graft versus Host Disease. Een eerste deel van de vragenlijst bevraagt de ernst van 

bepaalde symptomen die frequent voorkomen bij chronische Graft versus Host Disease. 

Dit deel bevat 18 items. Het tweede deel van de vragenlijst bevraagt hoe de symptomen 

interfereren met het dagelijkse leven. Dit deel bevat zes items, namelijk: (i) algemene 

activiteit, (ii) gemoedstoestand, (iii) werk, (iv) relaties met anderen, (v) wandelen en 

(vi) levensvreugde. De patiënt kan een score aanduiden tussen nul (niet aanwezig) en 

tien (het ergste wat ingebeeld kan worden) (Anderson, 1999). 

Deze twee vragenlijsten zijn voor dit onderzoek uiterst geschikt omdat ze ook specifiek 

peilen naar symptomen rond chronisch Graft versus Host Disease. 

 

Vervolgens worden er enkele vragenlijsten geanalyseerd die peilen naar algemene 

kwaliteit van leven bij zorgvragers met kanker. 

“The Rotterdam Symptom Checklist (RSCL)” telt 39 items die via een factoranalyse 

onderverdeeld zijn in vier domeinen: (i) fysieke distress (23 items), (ii) activiteitsniveau 

(acht items), (iii) psychologische distress (zeven items) en (iv) algemene schatting van 

het leven (één item). Deze symptomen werden in de vragenlijst opgenomen op basis 

van de analyse van de resultaten van eerdere studies (Bevans et al., 2011). De 

betrouwbaarheid werd berekend via de interne consistentie in verschillende studies en 

bij verschillende populaties. De cronbach’s alpha
2
 van fysieke distress varieert van 0.80 

tot 0.87, bij activiteitsniveau van 0.85-0.94 en bij psychische distress van 0.61 tot 0.95. 

De validiteit werd berekend aan de hand van de constructvaliditeit en de klinische 

validiteit, die voldoende blijkt te zijn (de Haes et al., 1996). 

 

 

                                                 
2
 Chronbach’s alpha is een maat om de interne consistentie van een vragenlijst aan te duiden (zie verder). 

Hoe dichter de score tegen 1 aanleunt hoe beter. 
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De “Short-Form 36 (SF-36)” is een vragenlijst die 36 items bevraagt. Deze items zijn 

onderverdeeld in acht onderwerpen, namelijk: (i) fysiek functioneren, (ii) rol limitaties 

door fysieke gezondheidsproblemen, (iii) lichamelijke pijn, (iv) sociaal functioneren, (v) 

algemene mentale gezondheid, (vi) rol limitaties door emotionele problemen, (vii) 

vitaliteit (energie & moeheid) en (viii) algemene gezondheidsperceptie (Ware & 

Sherbourne, 1992). De validiteit en betrouwbaarheid werd in een review van Ware 

(2000) nagegaan. De interne consistentie is goed met een cronbach’s alpha van meer 

dan 0.80 en de test-retest werd adequaat bevonden. Een inter-rater betrouwbaarheid 

werd niet uitgevoerd. De validiteit werd onder andere bepaald aan de hand van de 

construct- en criteriumvaliditeit. 

 

De “Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G) is een 

kankerspecifieke schaal met 27 items die verdeeld zijn over vier subschalen: (i) fysiek 

welbevinden, (ii) sociaal en familiaal welbevinden, (iii) emotioneel welbevinden en (vi) 

functioneel welbevinden (Fumimoto et al., 2002). Deze vragenlijst maakt deel uit van 

de Functional Assessement of Chronic Ilness Therapie measurement system (FACIT). Er 

kan geantwoord worden met een vijfpuntslikertschaal met antwoorden van ‘helemaal 

niet’ tot ‘veel’ (Bevans et al.., 2006). De vragenlijst wordt betrouwbaar en valide 

bevonden. De cronbach’s alpha voor de interne consistentie bedraagt gemiddeld 0.88 

(Victorson et al., 2008; Fumimoto, Kobayashi & Chang, 2002).  

 

De EORTC QLQ-C30 (versie 3) is een veel gebruikte vragenlijst die peilt naar kwaliteit 

van leven bij oncologische patiënten. De vragenlijst kan worden beantwoord met een 

vierpuntslikertschaal van ‘helemaal niet’ tot ‘veel’. De lijst bevat negen subschalen. Vijf 

subschalen handelen over de functionele staat van de zorgvrager (lichamelijk, rol, 

sociaal, emotioneel en cognitief), drie subschalen handelen over symptomen 

(vermoeidheid, pijn, nausea en braakneigingen) en één subschaal handelt over kwaliteit 

van leven en de algemene gezondheidstoestand. De laatste zes items handelen over de 

symptomen van kanker en de secundaire effecten ten gevolge van de kankertherapie. De 

betrouwbaarheid van de vragenlijst is goed bevonden met voor alle subschalen een 

gemiddelde cronbach’s alpha tussen 0.51 en 0.90 (Ford, Havstad & Kart, 2001 & Mc 

Dowel, 2006). De stabiliteit werd bepaald aan de hand van een test-retest na vier dagen. 
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De Pearson correlatie bevindt zich voor alle subschalen tussen 0.63 en 0.91. Ook de 

validiteit van de vragenlijst werd goed bevonden. 

 

“The sickness impact profile” is een vragenlijst bestaande uit 136 items en verdeeld in 

12 categorieën. Eén aspect handelt over de fysieke kant met drie categorieën: (i) lopen, 

(ii) lichaamsverzorging, beweging en mobiliteit en (iii) verplaatsing. Een tweede aspect 

is de psychosociale kant met vier categorieën: (i) emotioneel gedrag, (ii) sociale 

interacties, (iii) communicatie en (iv) alertheid en intellectueel functioneren. Vervolgens 

zijn er nog vijf onafhankelijke categorieën: (i) slaap en rust, (ii) huishouden, (iii) werk, 

vrije tijd en (iv) eten. De betrouwbaarheid en de validiteit van de vragenlijst is adequaat, 

met voor de volledige vragenlijst een interne consistentie met een cronbach’s alpha van 

0.94 en een test-retest met een Pearson correlatie van 0.92. De Pearson correlatie op de 

test-retest voor de afzonderlijke items was maar matig (r = 0.50). De begripsvaliditeit 

van de vragenlijst is goed. Deze werd berekend door middel van correlaties met andere 

meetinstrumenten en klinische parameters (Edman et al., 2001). 

 

Tot slot wordt de “Symptom distress scale” toegevoegd aan de selectie van de 

vragenlijsten. Dit is een vragenlijst die 13 items bevraagt om de graad van distress in 

combinatie met de volgende tien symptomen te meten: (i) nausea, (ii) veranderde 

eetlust, (iii) slapeloosheid, (iv) pijn, (v) moeheid, (vi) darmproblemen, (vii) 

concentratieproblemen, (viii) zorgen, (iv) ademhaling en (x) hoestbuien. Er wordt 

gebruik gemaakt van een vijfpuntslikertschaal die gaat van ‘geen problemen’ (1) tot ‘het 

maximum aan problemen’ (5). Voor de symptomen pijn en nausea kan de zorgvrager 

ook de frequentie aanduiden (Bevans et al. 2007). 

2.1.1. SELECTIE VAN DE RELEVANTE ITEMS 

De originele vragenlijst uit Seattle bevat 162 items. Na de studie van de andere 

vragenlijsten over chronische Graft versus Host Disease en kwaliteit van leven bleek 

dat de oorspronkelijke vragenlijst niet compleet is. Daarom worden er tien vragen 

toegevoegd aan de vragenlijst. Deze vragen worden toegevoegd omdat ze in de andere 

vragenlijsten terugkomen. Vijf vragen komen uit de vragenlijst van Lee et al.,  namelijk: 

(i) is de huid verdikt, (ii) vertoont de huid uitslag, (iii) heeft u gezichtproblemen, (iv) 
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heeft u nood aan zuurstoftherapie en (v) heeft u nood aan aangepast voedsel? Drie 

vragen worden toegevoegd uit de Rotterdamse checklist, namelijk: “heeft u last van (i) 

hoofdpijn, (ii) obstipatie of (iii) concentratieproblemen?”. Tot slot worden er nog twee 

vragen toegevoegd uit de vragenlijst van M.D. Anderson, namelijk: “hebt u last van (i) 

tintelingen of (ii) spierzwakte?”. Op basis van de relevantie voor die onderwerpen 

worden er in samenspraak met een arts-specialist en een verpleegkundig specialist in de 

hematologie 41 vragen weggelaten uit de oorspronkelijke vragenlijst die quasi niet 

voorkomen in de andere vragenlijsten. Deze vragen handelen voornamelijk over 

onderzoeken die de patiënt kan ondergaan of over medicatie wat niet de focus is voor 

dit onderzoek. Verder werden enkele klachten anders geformuleerd.  
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2.1.2. VERWIJDERDE ITEMS 

Huid en nagels 

Hebt u ooit een huidbiopsie gehad? 

Wanneer hebt u een huidbiopsie gehad? (datum invullen) 

Ogen 

Hebt u ooit een traansproductiemeting ondergaan? 

Wanneer hebt u een traanproductiemeting gehad? 

Zijn uw traankanaaltjes ooit geopereerd? 

Bent u ooit gediagnosticeerd met cataract? 

Hebt u ooit een cataractoperatie ondergaan? 

Hebt u een oogonderzoek gehad in de voorbije 6 maand? 

Mond 

Hebt u toegenomen tandbederf? 

Sinus 

Hebt u last van sinusitisklachten? 

Wanneer had u voor het laatst sinusitis? 

Hebt u een CT-sinussen of foto laten nemen? 

Longen 

Hebt u het voorbije jaar een longontsteking gehad? 

Hebt u het voorbije jaar een bronchitis gehad? 

Is er recent een longfunctieonderzoek gebeurd? 

Hebt u recent een CT-longen gehad? 

Hebt u een longbiopsie of longspoeling gehad? 

Maag en darmen 

Hebt u een maag-darmonderzoek via endoscopie gehad? 

Hebt u een leverbiopsie gehad? 

Hebt u een CT, MRI of echo van de lever of de buik gehad? 

Seksualiteit 

Hebt u recent een klinisch onderzoek van de prostaat gehad? 

Hebt u recent een bloedonderzoek met bepaling van PSA gehad? 

Hebt u recent een mammografie gehad? 

Hebt u recent een uitstrijkje gehad? 

Spieren en skelet 

Kan u rechtstaan uit een stoel zonder u af te duwen met uw handen? 

Hebt u iets gebroken? 

Hebt u een indeuking van een wervel gehad? 

Hebt u een botdensitometrie gehad? 

Hebt u osteoporose of osteopenie? 

Hebt u avasculaire necrose van de heupen, de knieën of anderegewrichten 

De onderwerpen: infectie, hospitalisatie, onderzoeken en transfusie werden volledig verwijderd  
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2.2. AANDEEL UIT REEDS GEVALIDEERDE VRAGENLIJSTEN 

Sommige items met betrekking tot cGVHD komen minimaal of niet aan bod in de 

oorspronkelijke vragenlijst uit Seattle. Van daar dat de essentiële ontbrekende topics 

toegevoegd werden via delen uit reeds gevalideerde vragenlijsten rond dit specifieke 

onderwerp. Deze opgenomen topics zijn activiteitsniveau, dyspnoe, genitaal-urinair en 

concentratie. 

2.2.1. ACTIVITEITSNIVEAU  

cGVHD kan een invloed hebben op het activiteitsniveau van de patiënt. Voor het 

evalueren van dit activiteitsniveau wordt er gebruik gemaakt van de “Karnofsky 

performance status”, een elfpuntenschaal (bijlage 2). Afhankelijk van het niveau wordt 

er een score gegeven van nul tot 100. In onze vragenlijst wordt er gebruik gemaakt van 

de verkorte versie van de Karnosky perfomance status. Deze bestaat uit vijf items, 

waarbij de scores nul, één, twee, drie, vier overeenkomen met een Karnovskyscore van 

respectievelijk 90-100%, 70-80%, 50-60%, 30-40% en 10-20% (figuur 9). Met deze 

schaal kan de subjectieve algemene toestand van de patiënt beoordeeld worden. De 

patiënt kan op die manier aangeven of hij in staat is tot normale activiteit (score 100%), 

dan wel of hij hulpbehoevend is (score 10%) (Mohty et al., 2002). De betrouwbaarheid 

wordt getest aan de hand van interne consistentie met een cronbach’s alpha van meer 

dan 0.97. Ook de predictieve en de constructvaliditeit wordt als adequaat beschouwd 

(Mor, Laliberte, Morris, Wiemann., 1984). 

 

Duid aan welk van onderstaande beschrijvingen het best aansluit bij uw activiteitsniveau: 

 Ik ben in staat om zonder beperking alle normale activiteiten uit te voeren (0). 

 Ik ben beperkt in zware lichamelijke activiteiten, maar kan mezelf verplaatsen en ik ben in staat om 

lichte arbeid uit te voeren (1). 

 Ik kan voor mezelf zorgen, maar ben niet in staat tot enig werk gedurende meer dan 50% van de dag 

(2). 

 Ik ben slechts tot beperkte zelfverzorging in staat, ik verblijf meer dan 50% van de dag in bed of op 

een stoel (3). 

 Ik ben volledig hulpbehoevend, ik verblijf de hele dag in bed of op een stoel (4). 

Figuur 9: Karnofsky performance status 
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2.2.1. DYSPNOE 

Twee vragen rond kortademigheid worden vervangen door enkele items uit de 

gevalideerde schaal “Medical research council-dyspnoe”. Er zijn vijf graden mogelijk: 

van quasi geen symptomen (1) tot volledige onbekwaamheid (5). Deze schaal 

beoordeelt niet de kortademigheid op zich, maar wel de impact van de kortademigheid 

op het dagelijkse leven. De betrouwbaarheid van deze vragenlijst werd bepaald door 

middel van de inter-rater betrouwbaarheid die 98% bedraagt (Stenton, 2008). 

2.2.2. GENITAAL-URINAIR 

Binnen het thema “genitaal-urinair” wordt er voor het navragen van incontinentie 

gebruik gemaakt van de reeds gevalideerde vragenlijst “International consultation on 

incontinence questionaire-Short form (ICIQ-UI)”. Deze vragenlijst gaat de ernst van 

incontinentie en de impact op de kwaliteit van leven na (Avery et al., 2002). De lijst 

bestaat uit vier items. De zorgvrager kan antwoorden met een zespuntslikertschaal die 

de frequentie beschrijft van ‘nooit’ tot ‘continu’. De betrouwbaarheid van de vragenlijst 

werd nagegaan via enerzijds de interne consistentie met een cronbach’s alpha van 0.92 

en anderzijds de stabiliteit met een kappawaarde van 0.74. De validiteit wordt bepaald 

door middel van een inhoudsvalidatie en een constructvalidatie waarbij de correlatie 

met andere meetinstrumenten wordt bekeken (Avery et al., 2002). 

2.2.3. CONCENTRATIE 

Tot slot wordt er voor het thema concentratie gebruik gemaakt van enkele vragen uit de 

“Cognitive failure questionnaire”. De selectie van de bruikbare vragen werd gedaan via 

een overleg met een arts-specialist en een verpleegkundig specialist. De vragenlijst 

bevat 25 items rond het falen van het geheugen, de perceptie en de motorische functie. 

De zorgvrager kan scoren met een vijfpuntslikertschaal van nooit (0) tot altijd (5). De 

betrouwbaarheid werd berekend via de interne consistentie met een cronbach’s alpha 

van 0.91. Er werd ook een test-retest uitgevoerd met twee maanden interval. De pearson 

correlatiecoëfficiënt bedroeg 0.82. De validiteit werd bepaald met de constructvaliditeit 

waarbij er een convergente correlatie wordt gezien met verschillende andere 

vragenlijsten (Wallace, Kass & Stanny, 2002). 
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3. FASE 2: BETROUWBAARHEID EN VALIDATIE 

3.1. ONDERZOEKSDESIGN 

3.1.1. OPBOUW 

De vragenlijst waaruit wordt vertrokken na deze eerste fase bestaat uit 141 items. Er 

worden eerst vier algemene vragen gesteld die peilen naar het geslacht, het geboortejaar, 

het opleidingsniveau van de patiënt en de maand en het jaar van de 

stamceltransplantatie. Vervolgens wordt de lijst onderverdeeld in 16 relevante thema’s 

(tabel 4). Negen thema’s gaan over klachten binnen een bepaald orgaan. De zeven 

overige thema’s betreffen niet-fysieke items. Er wordt gevraagd dat de zorgvrager de 

symptomen aangeeft die hij/zij de voorbije maand heeft ondervonden. Deze tijdslimiet 

wordt gekozen omdat we willen peilen naar de huidige symptomen en deze kunnen bij 

hematologische patiënten snel veranderen. Om het geheel overzichtelijk te houden, 

worden de vragen genummerd en wordt de lay-out zo duidelijk mogelijk gemaakt.  

 

Tabel 4 : Thema’s van de vragenlijst 

Activiteitsniveau 

Huid en nagels 

Ogen 

Mond en keel 

Sinussen 

Keel en slokdarm 

Longen 

Maag en darmen 

Genitaal en urinair 

Spieren en skelet 

Activiteit en geheugen 

Beroepsactiviteit 

Middelengebruik en voeding 

Allergie 

Concentratie 
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3.1.2. ANTWOORDMOGELIJKHEDEN 

De meeste vragen kunnen met een vijfpuntslikertschaal beantwoord worden, waarbij de 

patiënt kan aanduiden of hij het symptoom nooit, zelden, soms, vaak of altijd ervaart. 

Bij enkele vragen wordt een figuur bijgevoegd waarop de zorgvrager de plaats van het 

symptoom kan aanduiden (figuur 10). 

Is er een deel van uw huid dat strak, gespannen 

of opgezet aanvoelt? Duid de plaats aan op de 

figuur. 

     

Nooit     Zelden     Soms       Vaak      Altijd 

 

Figuur 10: Antwoordmogelijkheden (voorbeeld vijfpuntslikerschaal). 

 

De likertschaal is een vorm van een gesommeerde schaal waarbij de participant de mate 

van overeenstemming kan aanduiden (Polit & Beck, 2010). 

Bij vragen die peilen naar pijn of misselijkheid wordt gebruik gemaakt van de Visual 

analogue scale (VAS) van pijn. Hierbij wordt bevraagd om de pijn die men gemiddeld 

ervaart aan te duiden op de schaal. De score 0 van de VAS-schaal staat voor ‘geen pijn’, 

terwijl de score 10 de meest onuitstaanbare pijn ooit betekent. Dit wordt ook nog 

expliciet op de vragenlijst vermeld bij iedere vraag, zodat het telkens duidelijk is voor 

de patiënt. De VAS-schaal wordt bij voorkeur gebruikt om subjectieve ervaringen te 

meten zoals pijn (Polit & Beck, 2010) (figuur 11). 

Figuur 11: Antwoordmogelijkheden: VAS. 

 

Bij de overige vragen wordt er gebruik gemaakt van een ja/neen-mogelijkheid of een 

specifieke antwoordsleutel die passend is bij de vraag. 

3.2. VALIDITEIT 

Met de validiteit wordt nagegaan of de vragenlijst het construct meet, met andere 

woorden wat hij verondersteld wordt te meten (Polit & Beck, 2010). Voor het valideren 

van de vragenlijst wordt er in de eerste fase gebruik gemaakt van alle vragen maar bij de 

Hoe pijnlijk is uw mond gemiddeld?                                                 

                     

  0    1    2     3     4    5     6     7     8     9   10 
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eigenlijke expertvalidatie wordt enkel gebruik gemaakt van de vragen die peilen naar 

chronische Graft versus Host Disease. Deze afbakening gebeurt in het kader van de 

masterproef. 

3.2.1. OVERLEG MET ARTS SPECIALISTEN UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT 

De vragenlijst wordt voor de aanvang van de expertvalidatie grondig nagezien door 

verschillende experts uit diverse disciplines van het Universitair Ziekenhuis in Gent die 

praktijkervaring hebben in cGVHD. Deze expertgroep bestaat voornamelijk uit artsen 

die poststamceltransplantatiepatiënten krijgen doorgestuurd. Het betreft een arts 

specialist vanuit onderstaande disciplines: dermatologie, urologie, gynaecologie, 

oftalmologie, pneumologie en endocrinologie. 

3.2.2. FACE VALIDITEIT EN INHOUDSVALIDITEIT 

Met de face-validiteit of indruksvaliditeit wordt de vragenlijst door multicentrische 

experts  ‘op het eerste gezicht’ beoordeeld. De experts kunnen hun eerste indruk 

beschrijven. Er wordt met andere woorden nagegaan of het instrument het juiste 

construct lijkt te beschrijven (Polit & Beck, 2010). Dit wordt verder besproken in ronde 

één. 

Met de inhoudsvaliditeit wordt de dekkingsgraad van de vragenlijst bekeken (Polit & 

Beck, 2010). Het gaat hierbij over de mate waarin de inhoud van de vragenlijst een 

gepaste weerspiegeling is van het onderwerp dat men wil meten (Terwee et al., 2007). 

De inhoudsvalidatie wordt berekend aan de hand van de Delphiprocedure. Deze 

procedure is gebaseerd op de beoordeling van een aantal experts. Nadien wordt de 

validiteit aan de hand van de content validity index (CVI) berekend.  

3.2.2.1. Expertenpanel 

Het panel werd zorgvuldig samengesteld en bestaat uit acht leden. Het gaat om zeven 

arts-specialisten, waaronder vier professoren in de hematologie (gespecialiseerd in 

stamceltransplantatie) en één verpleegkundig specialist hematologie. Bij de tweede 

ronde wordt daar nog een verpleegkundig consulent hematologie aan toegevoegd. De 

experts komen uit verschillende, zowel perifere als universitaire, ziekenhuizen (tabel 5). 
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Tabel 5: Expertpanel 

 

3.2.2.1.1. Ronde één 

In de eerste ronde wordt zowel een elektronische als een papieren versie van de 

vragenlijst opgestuurd naar de verschillende experten. Er wordt gevraagd om de eerste 

indruk van de vragenlijst te beoordelen. Met andere woorden: “is de vragenlijst volledig 

om cGVHD te bevragen?”. Deze fase neemt normaal gezien twee weken in beslag. Om 

de respons rate te verhogen, wordt er tussenin een herinneringsmail gestuurd. De 

opmerkingen die gemaakt worden door de experten worden na overleg met een 

professor en een verpleegkundig specialist hematologie, na het bereiken van consensus, 

aangepast. De eerste ronde van de expertvalidatie heeft in de praktijk een drietal weken 

in beslag genomen.  

3.2.2.1.2.  Ronde twee 

 In de tweede ronde wordt de aangepaste vragenlijst per post naar de experten 

opgestuurd. Er wordt tegelijkertijd een e-mail verstuurd met verduidelijkende 

informatie. In deze fase is het de bedoeling om per item twee criteria te beoordelen. Als 

eerste wordt gevraagd om de relevantie van de vragen onder de loep te nemen. 

Vervolgens dient men na te gaan of de vraag voldoende duidelijk wordt geformuleerd. 

Per item wordt er een vierpuntslikertschaal gebruikt om de relevantie en de 

duidelijkheid  aan te duiden. De experten kunnen telkens kiezen: ‘niet relevant’ of ‘niet 

Centrum Ronde 1 Ronde 2 

UZ Gent Prof. Dr. T. Kerre 

Prof. Dr. L. Noens 

Mevr. M. Quaghebeur 

 

Prof. Dr. T. Kerre 

Prof. Dr. L. Noens 

Mevr. M. Quaghebeur 

Dhr. J. De Munter 

UZ Leuven Prof. Dr. J. Maertens 

Dr. H. Schoemans 

Prof Dr. J. Maertens 

Dr. H. Schoemans 

ZNA Prof. Dr. P. Zachée Prof. Dr. P. Zachée 

AZ Sint- Jan 

Brugge 

Dr. D. Selleslag 

Dr. T. Lodewyck 

Dr. D. Selleslag 

Dr. T. Lodewyck 
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duidelijk’, ‘matig relevant’ of ‘matig duidelijk’, ‘relevant’ of ‘duidelijk’ of ‘zeer 

relevant’ of ‘zeer duidelijk’ (figuur 12). 

Figuur 12 : Antwoordmogelijkheden voor de Delphi procedure 

 

 De resultaten van deze ronde worden geanalyseerd via SPSS 19. De relevantie van de 

items wordt berekend aan de hand van de Content Validity Index (CVI). Om te kunnen 

spreken van een goede inhoudsvalidatie zou er bij benadering een score van 0.80 

moeten zijn (Van Hecke, 2011). In dit geval moeten zeven van de negen experten  

akkoord gaan met de relevantie van het item om een CVI van 0.78 te behalen.  

Als de expert de vraag met ‘relevant’ of ‘zeer relevant’ beantwoord heeft, wordt deze 

vraag als relevant beschouwd voor de berekening. Wanneer de expert de vraag met ‘niet 

relevant’ of ‘matig relevant’ beantwoordt, wordt deze vraag als ‘niet relevant’ aanzien 

voor de berekening. 

Omtrent de duidelijkheid wordt de vraag als duidelijk beschouwd als de expert 

‘duidelijk’ of ‘zeer duidelijk’ scoort. Bij een antwoord met ‘niet of matig duidelijk’ 

wordt de vraag als onduidelijk beschouwd. Indien de vraag door meer dan vier experten 

als ‘onduidelijk’ wordt beoordeeld, wordt deze geherformuleerd. Acht van de negen 

experten hebben de volledige vragenlijst gescreend op duidelijkheid en relevantie. Eén 

expert heeft de vragenlijst doorgenomen en heeft doorgegeven dat hij geen 

opmerkingen had. Deze expert wordt niet meegenomen in de analyse omdat er geen 

individuele score per item wordt gegeven. De score van de CVI wordt dus aangepast 

naar een score van 0.88. Daarvoor moeten zeven van de acht experten met de vraag 

akkoord gaan om de vraag te kunnen behouden. Na deze ronde van de expertvalidatie 

Is er een deel van uw huid dat strak, 

gespannen of opgezet aanvoelt? Duid de 

plaats aan op de figuur. 

                     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

 

Relevantie 

                            

niet relevant      matig relevant     relevant        zeer relevant 

Duidelijkheid 

                            

niet duidelijk   matig duidelijk    duidelijk     zeer duidelijk 
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worden 109 vragen overgehouden. Sommige vragen worden ook herschikt of onder een 

ander thema geplaatst (zie bijlage 3). 

 

Na deze aanpassingen wordt de vragenlijst overlopen door een licentiaat Nederlands op 

eventuele grammaticale fouten en vertalingsfouten.  

 

Vervolgens wordt de lijst nog voorgelegd aan twee patiënten die allebei een 

stamceltransplantatie ondergaan hebben waarvan één persoon ook chronische Graft 

versus Host Disease ontwikkeld heeft. Tenslotte wordt de beoordeling van de 

vragenlijst gefinaliseerd en nogmaals voorgelegd aan twee experten (Prof. Dr. Kerre & 

Mevr. Quaghebeur) voor een laatste nazicht. 

3.2.3. CONSTRUCTVALIDITEIT 

Hierbij wordt nagegaan wat het instrument echt meet. Meet de vragenlijst op een valide 

manier het concept chronische Graft versus Host Disease? Bij de start van deze fase is 

de vragenlijst gereduceerd tot 109 items. 

3.2.3.1.1. Steekproef 

Het steekproefaantal wordt verzameld via convenience sampling. Bij deze methode van 

steekproeftrekking wordt de meest voor de hand liggende populatie geïncludeerd in het 

onderzoek. Hierbij dient er wel rekening gehouden te worden met sampling bias (Polit 

& Beck, 2010). De patiënten worden gerekruteerd over vier verschillende ziekenhuizen 

waaronder twee universitaire ziekenhuizen: het Universitair Ziekenhuis van Leuven 

(UZ Leuven) en van Gent (UZ Gent) en twee niet-universitaire ziekenhuizen: 

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge 

(AZ Sint-Jan Brugge). De patiënten die geïncludeerd worden, zijn volwassenen die een 

allogene stamceltransplantatie ondergaan hebben en die zich nu bevinden in de periode 

van drie maanden tot drie jaar na de stamceltransplantatie. In samenspraak met experten 

op het vlak van hematologie wordt een steekproefaantal van 100 patiënten voorop 

gesteld. Wegens de beperkte omvang en tijd van deze studie is het niet mogelijk om 

meer patiënten te rekruteren, wat kan resulteren in een betrouwbaarheid die minder is 

dan 100%. Ieder centrum heeft vooropgesteld om dertig patiënten te rekruteren. De 
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patiënten die gerekruteerd worden, moeten voldoen aan de inclusiecriteria en moeten 

toestemming verlenen via een informed consent.  

3.2.3.1.2. Instrumenten 

 Iedere vragenlijst wordt voorzien van een identificatienummer tussen 001 en 120 en 

een identificatielabel met de fase van het onderzoek en de naam van het ziekenhuis om 

de anonimiteit van de patiënt te verzekeren. Ditzelfde identificatienummer kan ook 

teruggevonden worden op het informed consent en de Case Report Form (CRF) (zie 

verder). Alle vragenlijsten worden vergezeld van een begeleidende brief, afgegeven per 

centrum. Tegelijkertijd wordt de studie nogmaals mondeling uitgelegd aan de 

onderzoeker en de patiënt en is er mogelijkheid om vragen te stellen. De toestemming 

van het Ethisch comité werd na enkele maanden verkregen (bijlage 5). Dit was een 

lange procedure omdat er toestemming moest zijn van de vier ziekenhuizen. De 

informatieverstrekking en toestemming van de patiënt wordt gedocumenteerd in het 

informed consent dat in tweevoud wordt opgemaakt: één exemplaar voor de patiënt en 

één exemplaar voor de onderzoekers (bijlage 6).Deze fase zal een drietal maanden in 

beslag nemen. 

3.2.3.2. Convergente validiteit 

Hierbij wordt achterhaald of twee instrumenten hetzelfde concept meten, namelijk 

chronische Graft versus Host Disease. De twee vragenlijsten zouden hetzelfde resultaat 

met zich mee moeten brengen. Er moet een hoge correlatie zijn tussen de twee 

meetinstrumenten om van een goede constructvaliditeit te kunnen spreken (Polit & 

Beck, 2010). In dit onderzoek is geopteerd om de vragenlijst te laten controleren met 

een Case Report Form. 

3.2.3.2.1. CRF Checklist 

Het CRF is een checklist waarop de arts enkele bijkomende gegevens over de patiënt 

kan invullen. Eerst worden er enkele algemene gegevens bevraagd, zoals het centrum, 

de naam van de arts, de geboortedatum, het studienummer en de datum van de laatste 

follow-up van de patiënt. De datum van de laatste follow-up valt vaak samen met het 

moment waarop de patiënt de vragenlijst invult. Daarna wordt informatie over de 
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stamceltransplantatie bevraagd, zoals de datum van de transplantatie, informatie over de 

stamcellen en de donor en het type conditionering. Vervolgens worden er data over 

Graft versus Host Disease ingewonnen, zoals eventuele GVHD-profylaxie en het 

voorkomen van acute of chronische GVHD. Als laatste worden ook de status van de 

ziekte en de Karnofskyscore bevraagd (bijlage 7). 

3.2.3.2.2. Praktisch 

In de vier centra wordt de patiënt eerst door de arts geïnformeerd over de studie. Het 

afnemen van de vragenlijst zelf gebeurt in het Universitair Ziekenhuis Gent, het AZ 

Sint-Jan Brugge en ZNA door een studieverpleegkundige of een verpleegkundig 

consulent. Om de twee weken wordt er een e-mail gestuurd met de vraag of alles vlot 

verloopt en of reeds enkele vragenlijsten kunnen worden opgehaald. Dit systeem 

verloopt zeer vlot. In het Universitair Ziekenhuis Leuven worden de vragenlijsten door 

de studenten afgenomen. Dit gebeurt op de dagkliniek waarbij de artsen op voorhand de 

patiënt informeren. Er wordt een lijst overhandigd aan de patiënten die onder de 

inclusiecriteria vallen. De studenten informeren de patiënten nogmaals over de 

doelstellingen van het onderzoek en vragen hun toestemming onder de vorm van een 

informed consent. Uiteindelijk worden er 40 patiënten gerekruteerd in het UZ Leuven, 

19 in het UZ Gent, 30 in het AZ Sint-Jan Brugge en 12 in ZNA. 

3.2.3.3. Exploratieve factoranlayse 

Hierbij worden de groepen van gerelateerde items in de vragenlijst herkend. Metingen 

met dezelfde kenmerken worden onderscheiden en geordend terwijl metingen met 

verschillende eigenschappen onderscheiden worden (Polit & Beck, 2010). Voor dit 

onderzoek wordt geen factoranalyse uitgevoerd omdat er onder sommige thema’s te 

weinig items vallen. Een factoranalyse zou met andere woorden geen meerwaarde 

betekenen voor dit onderzoek. 
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3.3. BETROUWBAARHEID 

Betrouwbaarheid is een belangrijk criterium om de kwaliteit van een vragenlijst na te 

gaan. Het gaat na in hoeverre een meetinstrument de kenmerken bevraagt. 

3.3.1. INTERNE CONSISTENTIE 

De interne consistentie gaat na of alle vragen hetzelfde concept meten. Deze interne 

correlatie wordt zowel op itemniveau als op themaniveau berekend. Het is weliswaar 

minder zinvol om de interne consistentie te berekenen voor de gehele vragenlijst dan de 

interne consistentie te berekenen per thema. Dit wordt omschreven via de 

interitemcorrelatie, namelijk cronbach’s alpha. Deze varieert tussen nul en één. Hoe 

dichter de score aanleunt bij +1, hoe beter de interne consistentie is (Polit & Beck, 

2010). In de literatuur wordt een cronbach’s alpha van minimum 0.70 als goed 

beschouwd (Henson, 2001 en  Steiner & Norman, 2008).  

3.3.2. STABILITEIT 

 De stabiliteit van de vragenlijst wordt gemeten aan de hand van de test-retestmethode. 

Het groot aantal items maakt het voor de patiënt wel moeilijk om zich de vragen te 

herinneren. Niet alle patiënten komen in aanmerking want men moet zich namelijk in 

een stabiele fase bevinden (Polit & Beck, 2010). Om ervoor te zorgen dat de patiënt 

zich nog steeds in dezelfde fase bevindt bij het invullen van de tweede vragenlijst en zo 

confounding factors te beperken, wordt er geopteerd om deze al na één of maximum 

twee dagen terug in te vullen. De tweede vragenlijst wordt met de zorgvrager mee naar 

huis gegeven en is voorzien van hetzelfde identificatienummer als de eerste vragenlijst. 

Op deze manier is het mogelijk om de twee vragenlijsten statistisch te vergelijken. 

Om recall bias te voorkomen, worden de vragen in een andere volgorde geplaatst. De 

stabiliteit van de vragenlijst wordt uitgedrukt via een correlatiecoëfficiënt die zich 

tussen 0 en 1 bevindt. Het instrument wordt stabiel bevonden als er een hoge correlatie 

is tussen beide (Polit & Beck, 2010). Uiteindelijk werd er een test-retest gedaan bij 30 

patiënten die voornamelijk uit het UZ Leuven gerekruteerd werden. 
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HOOFDSTUK 3: RESULTATEN 

4. VERWERKING VAN DE STATISTISCHE GEGEVENS 

4.1. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

Uit de analyse van de demografische gegevens wordt besloten dat 102 proefpersonen 

hebben deelgenomen aan dit onderzoek. De 102 proefpersonen zijn afkomstig uit de 

vier verschillende centra, namelijk UZ Gent, UZ Leuven, ZNA Antwerpen en het AZ 

St. Jan Brugge. 

 

De totale steekproef bestaat uit 70 mannelijke patiënten en 32 vrouwelijke patiënten.  

De leeftijd van de patiënten ligt tussen de 20 en de 77 jaar. De gemiddelde leeftijd van 

de patiënten bedraagt 52 jaar (mediaan 53 jaar). Onderstaande figuur (Figuur 13) geeft 

een overzicht van de leeftijdsverdeling op basis van het geslacht.  

 

 

Figuur 13: Boxplot geslacht versus leeftijd 

Uit deze boxplot wordt afgeleid dat de verdeling van de leeftijd in beide groepen 

overeenkomstig is, ongeacht het verschillend aantal deelnemers per geslacht. Toch 
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werden de patiënten uit deze steekproef ad random geselecteerd om selectiebias te 

voorkomen. 

 

Eén van de inclusiecriteria waaraan de patiënten voor dit onderzoek moeten voldoen is 

de tijd na allogene stamceltransplantatie. Voor dit onderzoek werd  geopteerd om enkel 

patiënten te laten deelnemen vanaf minimum drie maanden, tot maximum drie jaar na 

allogene stamceltransplantatie. Uit de analyse van de data blijkt dat het jaar van 

transplantatie varieert van 2007 tot 2012. Onderstaande tabel geeft een weergave van 

het jaar van transplantatie op basis van geslacht.  

 

Tabel 6: transplantatiejaar volgens geslacht 

 

 

Uit deze tabel blijkt dat bij één patiënt de allogene stamceltransplantatie werd 

uitgevoerd in het jaar 2007. Aangezien deze patiënt niet voldoet aan de inclusiecriteria 

van dit onderzoek wordt hij voor verdere analyses niet in rekening gebracht. Zoals de 

tabel verder weergeeft, voldoen alle andere patiënten wel aan dit criterium waardoor er 

gesteld kan worden dat de uiteindelijke steekproef van dit onderzoek bestaat uit 101 

patiënten (69 mannen en 32 vrouwen). 

Onderstaande frequentietabel geeft een nieuw overzicht van het aantal patiënten die 

voldoen aan de inclusiecriteria van dit onderzoek per transplantatiejaar.  
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Tabel 7: aantal patiënten volgens transplantatiejaar 

 

 

In de vragenlijst werd eveneens gepeild naar het opleidingsniveau van de deelnemers in 

dit onderzoek. Onderstaande figuur (figuur 14) geeft een beeld van het opleidingsniveau 

van de patiënten, specifiek per geslacht. Op de figuur wordt gezien dat bij de mannen 

vooral een opleiding werd gevolgd aan de hogeschool of universiteit. Bij de vrouwen 

werd hun opleiding vooral beëindigd na het hoger middelbaar.  

 

Figuur 14: opleidingsniveau op basis van geslacht 

Het merendeel van de mannen heeft een opleiding gevolgd aan een 

hogeschool/universiteit (34,8%) of hoger middelbaar (29%). De vrouwen daarentegen 

hebben voornamelijk hun studies afgesloten in het hoger middelbaar (35,5%) en het 

lager middelbaar (25,8%). Deze vraag werd door één patiënt niet ingevuld. 
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Tabel 8: Opleidingsniveau_geslacht 

 

 

Aanvullend op vorige gegevens werd eveneens gepeild naar de beroepsstatus van de 

deelnemers in het onderzoek, en dit zowel voor de stamceltransplantatie als na de 

stamceltransplantatie. Uit deze cijfers blijkt dat 64% van de patiënten voor de 

stamceltransplantatie nog actief was als student, werknemer of als zelfstandige. 

Bij de analyse van de cijfers van dezelfde steekproef maar dan na de 

stamceltransplantatie wordt gezien dat nog slechts 15,8% procent van de deelnemers 

actief blijkt te zijn. Het aantal mensen die in ziekteverlof zijn, stijgt van 6% voor de 

stamceltransplantatie tot 48,5% na de stamceltransplantatie. Deze cijfers geven aan dat 

slechts een klein deel van de mensen na stamceltransplantatie hun beroep verder kan 

uitvoeren zoals voorheen.  
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Tabel 9: beroepsstatus (a) voor Tx (b) na Tx 

 

De gegevens zoals hierboven weergegeven beschrijven de beroepsstatus van de 

volledige steekproef. Over in welke mate patiënten met cGVHD al dan niet aan het 

werk blijven wordt in volgende tabel weergegeven. 

Onderstaande tabel is een weergave van de beroepsactiviteit van de patiënten na 

stamceltransplantatie. In de analyses werd ervoor geopteerd om een onderscheid te 

maken tussen de patiënten met en zonder cGVHD. Dit gebeurde op basis van hetgeen 

de arts heeft ingevuld op de CRF.  

Het bovenste deel van onderstaande tabel is een weergave de beroepsstatus van de 

patiënten waarbij geen cGVHD werd vastgesteld. Bij 49 participanten uit de totale 

steekproef (= 48,5%) werd geen cGVHD vastgesteld. De resultaten met betrekking tot 

de beroepsstatus van deze patiënten geven aan dat bij 43% van de patiënten die een 

allogene HSCT hebben ondergaan maar geen cGVHD werd vastgesteld, op ziekteverlof 
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zijn. Daarnaast valt het ook op dat binnen deze groep een groot aantal patiënten 

gepensioneerd zijn (39%). 

 

Tabel 10: beroepsactiviteit versus cGVHD 

 

Het onderste deel van bovenstaande tabel is een weergave van de beroepsstatus van de 

patiënten na allogene HSCT maar waarbij wel cGVHD werd vastgesteld. Vooreerst 

geven deze resultaten weer dat bij 52 patiënten (51,5%) uit de totale steekproef na 

allogene HSCT, cGVHD werd vastgesteld. Verder geven deze resultaten aan dat 54% 

van de patiënten na allogene HSCT waarbij cGVHD werd vastgesteld in ziekteverlof 

zijn. Eveneens in deze groep zijn een groot aantal patiënten gepensioneerd (27%). 

In wat volgt worden deze gegevens specifiek geanalyseerd per transplantatiejaar. Op 

deze manier kan men uitspraken doen over de werkhervatting na allogene HSCT op 

basis van de tijd na transplantatie.  
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Analyse van het transplantatiejaar 2009 

Tabel 11: beroepsstatus voor transplantatie (2009) 

 

Deze analyse toont aan dat in het jaar 2009, zes mensen vanuit de steekproef werden 

getransplanteerd. Voor de transplantatie waren vier patiënten nog aan het werk waren en 

twee patiënten waren reeds op pensioen.  

Tabel 12: beroepsstatus na transplantatie (2009) 

 

 

Uit de gegevens van na de transplantatie blijkt dat slechts één patiënt hiervan nog aan 

het werk is. Van de overige patiënten die vooraf nog aan het werk waren, is één patiënt 

hiervan na de transplantatie op pensioen gegaan. De overige patiënten (n=2) zijn in 

ziekteverlof.  

Analyse van het transplantatiejaar 2010 

Tabel 13: beroepsstatus voor transplantatie (2010) 

 

 

Uit deze analyse blijkt dat in het jaar 2010 in totaal 24 patiënten werden 

getransplanteerd. Van deze patiënten blijkt dat voor de transplantatie 15 patiënten nog 
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actief hun beroep uitoefenden, waaronder drie op zelfstandige basis. Zeven patiënten 

zijn reeds gepensioneerd en één patiënt is werkzoekende. 

Tabel 14: beroepsstatus na transplantatie (2010) 

 

Na de stamceltransplantatie blijkt dat slechts drie patiënten in het beroepsleven actief 

zijn. Alle patiënten die voorheen nog actief waren zijn na de stamceltransplantatie op 

ziekteverlof. De overige patiënten (gepensioneerd en werkzoekende) blijven dezelfde 

status behouden na de stamceltransplantatie.  

Analyse van het transplantatiejaar 2011 

 

Tabel 15: beroepsstatus voor transplantatie (2011) 

 

 

Uit de analyse van het transplantatiejaar 2011 wordt waargenomen dat in deze 

steekproef 53 patiënten in 2011 werden getransplanteerd. De tabel geeft aan dat voor de 

stamceltransplantatie 36 ofwel 69,2% van de patiënten een beroep uitoefen ofwel 

student zijn. Elf patiënten waren reeds voor de stamceltransplantatie gepensioneerd en 

twee patiënten werkzoekend. Drie patiënten waren voor de stamceltransplantatie reeds 
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op ziekteverlof. Eén patiënt heeft deze vraag niet beantwoord. Dit wordt beschouwd als 

een missing value.  

 Tabel 16: beroepsstatus na transplantatie (2011)  

 

 

Net zoals bij vorige analyses wordt er een grote verschuiving van patiënten gezien die 

voor de transplantatie nog een beroep uitvoeren of student zijn. Het aantal patiënten die 

nog een beroep uitoefent of student is, reduceert naar 10 ofwel 18,9 %. Opvallend bij 

deze analyse is de stijging van 9,4% bij het aantal mensen die gepensioneerd zijn na de 

stamceltransplantatie. 

 

Analyse van het transplantatiejaar 2012 

 

Tabel 17: beroepsstatus voor transplantatie (2012) 

 

 

Uit de analyse van het transplantatiejaar 2012 wordt gezien dat in deze steekproef in dit 

jaar 18 mensen werden getransplanteerd. Negen patiënten ofwel 50% zijn nog actief in 

het beroepsleven of als student. Zeven patiënten zijn gepensioneerd en twee patiënten 

zijn reeds voor de stamceltransplantatie in ziekteverlof.  
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Tabel 18: beroepsstatus na transplantatie (2012) 

 

 

Net zoals bij vorige analyses wordt gezien dat dezelfde trend zich voordoet. Namelijk, 

het aantal patiënten die voor de stamceltransplantatie nog actief zijn reduceert na de 

stamceltransplantatie. Slechts twee patiënten of 11,1 % van de mensen die voorheen nog 

actief waren blijven actief in het beroepsleven of als student. Alle overige patiënten zijn 

na de stamceltransplantatie met ziekteverlof. Het aantal mensen die op pensioen zijn 

blijft identiek.  

Dit betekent dat ongeacht het jaar van transplantatie het aantal patiënten die opnieuw 

het werk hervatten na de stamceltransplantatie zeer miniem blijft.  

Het overgrote deel van de patiënten zijn voor de stamceltransplantatie nog actief ofwel 

als werknemer, of als zelfstandige of student. Het overige deel van de patiënten zijn 

vooraf reeds op pensioen.  

Van het aandeel patiënten die voor de transplantatie nog actief was, wordt telkens een 

grote verschuiving gezien na stamceltransplantatie. Het overgrote deel van de patiënten 

gaat ofwel met ziekteverlof ofwel met pensioen. Slechts een klein aandeel blijft actief.  

4.2. FREQUENTIEANALYSE  

De vragenlijst wordt opgebouwd uit verschillende thema’s. Uit frequentieanalyses van 

deze verschillende thema’s komen zeer interessante gegevens naar voor. Ook al zijn 

deze frequenties niet het hoofddoel van onze masterproef, toch is het boeiend om mee te 

geven. Uit deze vragenlijst die werd afgenomen bij 101 patiënten blijkt dat er 51,5% 

van de patiënten chronische graft versus host heeft ontwikkeld. Daarvan heeft 71,2% 

chronische Graft versus Host Disease ontwikkeld ter hoogte van de huid of de nagels, 

40,2% ter hoogte van de ogen, 54% ter hoogte van de mond of keel, 14% ter hoogte van 

de sinussen, 55% ter hoogte van de keel en slokdarm, 21% ter hoogte van de longen, 
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40% ter hoogte van de maag en darmen, 14% ter hoogte van het urogenitaal stelsel en 

tot slot 23% ter hoogte van de spieren en het skelet.  

 

Naast de gegevens met betrekking tot cGVHD werd eveneens een analyse uitgevoerd 

naar het rookgedrag van deze patiëntenpopulatie. Uit deze analyse blijkt dat voor de 

stamceltransplantatie 63 % van de patiënten uit deze steekproef ooit hebben gerookt. 

Opvallend blijkt wel dat het aantal rokers na het vaststellen van hun ziekte behoorlijk in 

aantal is afgenomen. Uit deze analyse ziet men dat nog 11% van de patiënten rookt na 

de stamceltransplantatie.  

 

Tijdens het afnemen van de vragenlijsten merkten de studenten op dat het thema urinair 

en genitaal niet altijd werd ingevuld door de patiënten. Daarom wordt dit thema extra 

uitgelicht. Uit de analyse blijkt dat er voor de eerste vraag 0% missings zijn. Deze eerste 

vraag is een algemene vraag die urinaire klachten bevraagd. Uit de analyse van de 

vragen blijkt dat er algemeen minder missings zijn bij de mannen (32% missings) dan 

bij de vrouwen (78,1% missings). 

4.3. INTERNE CONSISTENTIE 

Aangezien de vragenlijst opgebouwd is uit verschillende categorieën met subvragen is 

het belangrijk om de interne betrouwbaarheid per item te gaan bepalen. De interne 

betrouwbaarheid of interne consistentie van een vragenlijst bepaalt in welke mate de 

verschillende vragen hetzelfde kenmerk of categorie bevragen.  

De grootheid die de interne consistentie van een vragenlijst weergeeft is de cronbach's 

alpha. Volgens Polit en Beck (2009) kan een chronbach's alpha vanaf 0.7 als 

streefwaarde worden aanvaard om de verschillende items of subvragen samen te laten 

voorkomen in een vragenlijst.  

Per item (of orgaan) wordt telkens de chronbach's alpha apart uitgerekend en verder 

besproken.  

4.3.1. HUID EN NAGELS 

Zoals de tabel hieronder weergeeft bestaat de categorie 'huid en nagels' uit 12 

verschillende items. De cronbach's alpha van dit item bedraagt 0,874. Dit impliceert dat 
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alle vragen onder dit item hetzelfde kenmerk bevragen, namelijk vragen met betrekking 

tot de huid en nagels.  

Tabel 19: Cronbach's alpha - huid en nagels 

 

4.3.2. OGEN 

De cronbach's alpha van het item 'ogen' bedraagt 0,801. Dit item wordt bevraagd aan de 

hand van zeven subvragen. Er kan besloten worden dat alle vragen onder dit item 

hetzelfde kenmerk bevragen.  

Tabel 20: Cronbach's alpha - ogen 

  

4.3.3. MOND EN KEEL 

Onder het item 'mond en keel' werden 12 subvragen geformuleerd. De cronbach's alpha 

van dit item bedraagt 0,907. Alle subvragen kunnen worden opgenomen in de 

vragenlijst aangezien de cronbach's alpha impliceert dat de subvragen hetzelfde 

construct bevragen. 

Tabel 21:Cronbach's alpha - mond 
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4.3.4. SINUSSEN 

Onder het item sinussen werden drie subvragen geformuleerd om dit item te bevragen. 

De analyse resulteert in een cronbach's alpha van 0,766. Deze waarde ligt boven de 

aanvaardbare waarde waaruit er kan worden besloten dat de drie subvragen hetzelfde 

construct bevragen. 

Tabel 22: Cronbach's alpha - sinussen 

 

 

4.3.5. KEEL EN SLOKDARM 

Het item keel en slokdarm bestaat uit zes vragen. De cronbach's alpha van deze 

categorie bedraagt 0,899. Dit resultaat betekent dat de vragen samen een goede 

weergave zijn van het item 'keel en slokdarm'. 

Tabel 23: Cronbach's alpha - keel en slokdarm 

 

4.3.6. LONGEN 

Onder het item 'longen' zijn acht subvragen geformuleerd. De cronbach's alpha van deze 

categorie bedraagt 0,742. Deze waarde ligt binnen de aanvaardbare grenzen die 

aangeven dat de verschillende vragen een goede weergave zijn van de categorie 

'longen'.  
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Tabel 24: Cronbach's alpha - longen 

 

4.3.7. MAAG EN DARMEN 

Het item 'maag en darmen' bestaat uit 15 items. Uit het resultaat van de cronbach's alpha 

(=0,126) kan er besloten worden dat dit resultaat niet binnen de aanvaardbare grenzen 

ligt. De tweede tabel leert ons in de kolom 'Cronbach's alpha if item deleted' het nieuwe 

resultaat van de cronbach's alpha indien deze vraag niet in de analyse zou opgenomen 

zijn.  

Tabel 25: Cronbach's alpha - maag en darmen 
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In de bovenstaande tabel wordt gezien dat vooral de items 8.2 a/b en c een negatieve 

invloed hebben op het resultaat van de cronbach's alpha. Deze vragen peilen naar het 

huidige gewicht van de patiënt en het aantal kilogram dat ze vermagerd of toegenomen 

zijn. Aangezien het antwoord op de vraag naar het gewicht een groot verschil is met de 

manier van vraagstelling in de overige vragen (vijfpuntlikertschaal) kan er verondersteld 

worden dat dit mogelijk een negatieve invloed heeft gehad op het resultaat van de eerst 

analyse. Ook andere vragen 8.2 b en c, die peilen naar het aantal kilogram dat de patiënt 

toegenomen of vermagerd is, worden beantwoord met hogere getallen. 

 

Om het nieuwe resultaat van cronbach's alpha te berekenen dient een nieuwe analyse te 

gebeuren waarin deze items niet worden opgenomen. 

 

Het resultaat van deze nieuwe analyse, waarbij de items zijn weggelaten, geeft als 

resultaat een cronbach's alpha van 0,783. Dit nieuwe resultaat ligt binnen de 

aanvaardbare grenzen van een goede cronbach's alpha.  

 

Tabel 26: Cronbach's alpha - maag en darmen (2) 

 

Bij het analyseren van onderstaande tabel wordt in de kolom 'Cronbach's Alpha if item 

Deleted'  gezien dat de overige items onder deze categorie weinig invloed hebben op 

veranderingen van het resultaat van de cronbach's alpha. Dit impliceert dat de 

weggelaten items niet thuishoorden onder de categorie 'maag en darmen'.  
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Tabel 27 Cronbach’s alpha (deleted items) - maag en darmen 

 

 

Omwille van het feit dat in de wetenschappelijke literatuur vaak wordt gesproken over 

wijzigingen in het gewicht van patiënten na allogene HSCT kunnen deze gegevens niet 

zomaar uit de analyse worden weggenomen zonder ze verder te bespreken.  

In wat volgt, worden verdere analyses besproken die specifiek focussen op de 

wijzigingen van het gewicht van de patiënten. 

 

                

Figuur 15: Gewicht Mannen                                                             Figuur 16: Gewicht Vrouwen 

 

Bovenstaande tabellen geven de frequentiematen weer met betrekking tot het gewicht 

specifiek per geslacht. Dit betekent dat wanneer alle patiënten per geslacht in de 



66 

 

analyses opgenomen worden bij beide geslachten een daling in het gewicht optreedt. Bij 

de mannen is dit gemiddeld -2,750 kg (mediaan = -3,000 kg) en bij de vrouwen is dit 

gemiddeld -1,344 kg (mediaan = -1,000 kg). 

Er wordt gesteld dat deze resultaten een gemiddeld beeld vormen van de veranderingen 

in het gewicht.  

 

Figuur 17: boxplot op basis van geslacht 

Het dient vermeld te worden dat voor deze gegevens rekening moet worden gehouden 

met een behoorlijke range. Bij de analyse van de mannelijke gewichtsveranderingen 

bedraagt de range 37 kg en bij de vrouwen bedraagt dit 21 kg.  

Bovenstaande figuur (figuur 17) vormt een weergave van de verdeling van de 

gewichtsveranderingen en dit per geslacht. Zoals hierboven al werd vermeld, wordt 

gezien dat in de groep van de mannelijke deelnemers gemiddeld meer gewicht werd 

verloren dan bij de vrouwen. Verder wordt op deze figuur eveneens gezien dat er zich 

een extreme waarde voordoet in de groep van de mannelijke deelnemers. Deze man gaf 

aan dat hij 25 kg vermagerd was na de allogene HSCT.  
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Omwille hiervan lijkt het ons nuttig te gaan kijken naar de veranderingen in het gewicht 

maar dan specifiek per jaar van transplantatie. De resultaten van deze analyses worden 

hieronder weergegeven. Het dient vermeld te worden dat dit gaat om zowel mannen als 

vrouwen samen.  

 

Figuur 18: transplantatie 2009 

In totaal werden 6 deelnemers van dit onderzoek in 2009 getransplanteerd. Na de 

allogene HSCT wordt gezien dat deze patiënten nu gemiddeld 0,833 kg zijn vermagerd 

(mediaan = -0,500 kg). 

 

Figuur 19: transplantatiejaar 2010 

In het jaar 2010 werden zoals in de tabel weergegeven 24 deelnemers getransplanteerd. 

Bij deze groep patiënten wordt een vermagering van gemiddeld 1,208 kg gezien 

(mediaan = -1,000 kg).  

 

Figuur 20: transplantatiejaar 2011 
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Zoals bovenstaande tabel weergeeft werden in het jaar 2011 in totaal 53 patiënten 

getransplanteerd. Bij deze groep deelnemers wordt een gemiddelde vermagering van 

2,170 kg gezien (mediaan = -2,000 kg).  

 

Figuur 21: transplantatiejaar 2012 

In het jaar 2012 werden 18 deelnemers uit dit onderzoek getransplanteerd. De 

gemiddelde vermagering bij deze patiënten bedraagt gemiddeld -4,778 kg (mediaan = - 

4,500 kg). 

4.3.8. GENITAAL EN URINAIR 

4.3.8.1. Mannen 

Het item urinair en genitaal bestaat uit zes subvragen. Het resultaat van de cronbach's 

alpha bedraagt 0,793. Dit resultaat ligt binnen de grenzen van een goed resultaat. Dit 

betekent dat alle vragen binnen dit item een representatieve weergave zijn van wat ze 

horen te meten, namelijk urinaire en/of genitale problemen bij de man. 

Tabel 28: Cronbach's alpha – urinair mannen 
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4.3.8.2. Vrouwen 

Het item 'urinair en genitaal' bij de vrouwen bestaat uit vier subvragen. Het resultaat van 

de cronbach's alpha is 0,813. Dit betekent dat de vier subvragen een goede weergave 

zijn van het item 'urinair en genitaal'. 

Tabel 29: Cronbach's alpha – urinair vrouwen 

 

4.3.9. SPIEREN EN SKELET 

De analyse van de subvragen onder het item 'spieren en skelet' resulteert in een 

cronbach's alpha van 0,932. Hieruit wordt besloten dat de 14 subvragen samen hetzelfde 

concept bevragen en een goede weergave zijn van het item 'spieren en skelet'.  

Tabel 30: Cronbach's alpha – spieren en skelet 
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Bovenstaande tabel geeft een weergave van de verandering in de cronbach’s alpha 

indien bepaalde items weggelaten zouden worden. Dit betekent dat het weglaten van 

bepaalde items weinig invloed heeft op veranderingen in het resultaat van de cronbach's 

alpha. 

4.3.10. ACTIVITEIT EN GEHEUGEN 

De analyse van de vier subvragen onder het item 'geheugen' resulteert in een cronbach's 

alpha van 0,841. Dit resultaat ligt binnen de aanvaardbare grenzen van een goed 

resultaat. 

Tabel 31: Cronbach's alpha -Geheugen 

 

4.3.11. BEROEPSACTIVITEIT 

Bij de berekening van de cronbach's alpha wordt er een negatieve waarde bekomen (= -

0,215). Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor dit resultaat.  

Eén van de mogelijke oorzaken kan zijn dat de gegevens weinig tot geen betrekking 

hebben op het concept 'beroepsactiviteit' maar allemaal een verschillend concept meten.  

Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat wanneer men hoog scoort op één bepaald 

item, men laag scoort op de andere items, waardoor onderling weinig verband bestaat 

tussen de verschillende vragen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer één of meerdere 

vragen omgekeerd gecodeerd werden. Bij nazicht van de vragenlijst wordt gezien dat dit 

bij deze vragenlijst niet het geval was. 

De laatste en meest waarschijnlijke oorzaak is de manier van vraagstelling. Onder het 

item 'beroepsactiviteit' wordt bijvoorbeeld gevraagd naar het beroep van de patiënt voor 

en na de stamceltransplantatie en wordt hieraan een codering gegeven. De interne 

consistentie wordt berekend aan de hand van onderlinge correlaties,wat wil zeggen dat, 

wanneer men hoog scoort op het ene item, men ook hoog moet scoren op de andere 

items om een goede cronbach's alpha te bekomen. De subvragen onder dit item werden 

niet geformuleerd om hieruit later een oorzakelijk verband te kunnen besluiten. 
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Tabel 32: Cronbach's alpha - Beroepsactiviteit 

 

4.3.12. MIDDELENGEBRUIK EN VOEDING 

Bij de analyse van het item 'middelengebruik en voeding' werden oorspronkelijk 12 

items in de analyse opgenomen. De subvragen met betrekking tot het gebruik van drugs 

en bijvoeding werden door het statistisch programma zelf uit de analyse verwijderd 

aangezien de antwoorden van de respondenten geen invloed hebben op het resultaat van 

de cronbach's alpha. Op de vraag naar druggebruik werd slechts één keer 'ja' 

geantwoord en bij de vraag naar het gebruik van bijvoeding blijkt dat slechts drie 

patiënten bijvoeding gebruiken. Omwille van deze reden werden deze subvragen uit de 

analyse verwijderd en als missing values opgenomen.  

Voor de uiteindelijke analyse werd verdergegaan met de tien overige items. Het 

resultaat van de cronbach's alpha bedraagt 0,16. Uit dit resultaat wordt besloten dat er 

weinig samenhang is tussen de subvragen die dit item bevragen. Als dit in de vragenlijst 

zelf nagegaan wordt, zijn er inderdaad items geformuleerd die betrekking hebben op 

zeer uiteenlopende aspecten. In de vragenlijst zijn zowel items opgenomen die peilen 

naar de voedingsgewoonten als naar het gebruik van verslavende middelen zoals 

alcohol, drugs en sigaretten.  

Tabel 33: Cronbach's alpha – middelengebruik en voeding 
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4.3.13. ALLERGIE 

Het resultaat van deze analyse levert een crohnbach's alpha op van 0,733. Initieel kan 

men besluiten dat de subvragen onder dit item hetzelfde concept bevragen. Toch vraagt 

dit resultaat enige interpretatie aangezien slechts twee vragen onder dit item werden 

geformuleerd. Indien één item verwijderd wordt, blijft slechts één item over waardoor 

een cronbach's alpha van 1 wordt bekomen. Idealiter zouden onder dit item meer 

subvragen geformuleerd moeten worden om een betere interpretatie te kunnen geven 

aan het resultaat van de cronbach's alpha.  

Tabel 34: Cronbach's alpha - allergie 

 

4.3.14. CONCENTRATIE 

Het resultaat van de cronbach's alpha bij de analyse van het item 'geheugen' bedraagt 

0,785. Dit resultaat ligt binnen de aanvaardbare grenzen van een goed resultaat. Dit 

impliceert dat de subvragen een goede weergave vormen van het concept 'geheugen'. 

Tabel 35: Cronbach's alpha - Geheugen 
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4.4. TEST-HERTEST BETROUWBAARHEID 

Om de test-hertestbetrouwbaarheid van de vragenlijst te onderzoeken werd aan een 

aantal patiënten gevraagd dezelfde vragenlijst later opnieuw in te vullen. De vragenlijst 

die voor de tweede keer werd ingevuld was samengesteld uit dezelfde vragen maar deze 

werden in een andere volgorde geplaatst.  

De test-hertestbetrouwbaarheid geeft aan in welke mate het meetinstrument bij 

herhaaldelijke metingen zijn stabiliteit blijft behouden. De test-hertestbetrouwbaarheid 

gebeurt aan de hand van de interpretatie van de 'intra class correlation coëfficiënt' (= 

ICC) die wordt bepaald aan de hand van de twee metingen bij eenzelfde patiënt op een 

verschillend tijdstip. 

De ICC is gedefinieerd als het deel van de ware variatie ten opzichte van de totale 

variatie. Verschillen tussen metingen kunnen dus het gevolg zijn van echte verschillen 

tussen personen, of binnen personen bij herhaalde metingen, ofwel van ruis. Die laatste 

verschillen zijn toe te schrijven aan onvolkomenheden in het meetinstrument of in de 

test zelf of aan de beoordelaar. Bij een perfect instrument zijn alle verschillen ‘echt’, en 

is de ICC dus 1. Bij een minder goed instrument zijn alle verschillen ruis, en is de ICC 

0. Hoe lager de ICC, hoe meer variatie de methode van beoordeling veroorzaakt heeft 

en dus hoe slechter de overeenstemming tussen beoordelingen.  

Voor de interpretatie van de ICC zijn in de literatuur enkele standaardwaarden 

vooropgesteld die aangeven in welke mate een instrument al dan niet betrouwbaar is.  

Een waarde kleiner dan 0,40 is slecht, een waarde tussen de 0,40 en 0,75 is middelmatig 

tot goed en tot slot is een waarde boven de 0,75 excellent (Polit & Beck, 2005). 

4.4.1. HUID EN NAGELS 

Voor de interpretatie van het resultaat van de 'intraclass correlation coefficient' wordt er 

gekeken naar de kolom 'average measures'. Er wordt gezien dat de ICC 0,777 bedraagt 

en dat dit resultaat sterk significant is (p<0.001). Dit betekent dat voor deze items de 

patiënten op eenzelfde manier de vragenlijst hebben ingevuld.  
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Tabel 36: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Huid 

 

4.4.2. OGEN 

Bij de analyse van test-hertestbetrouwbaarheid van het item 'ogen' is het resultaat van de 

ICC 0,768. Dit resultaat is sterk significant (p<0.001). Dit impliceert dat de patiënten bij 

de tweede meting de vragenlijst op dezelfde manier hebben beantwoord.  

 

Tabel 37: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Ogen 

 

4.4.3. MOND EN KEEL 

De analyse van het item 'mond en keel' heeft als eindresultaat een ICC van 0,907. Dit 

resultaat is sterk significant (p<0.001). 

Tabel 38: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Mond 

 

4.4.4. KEEL EN SLOKDARM 

Uit de analyse van het item 'keel en slokdarm' wordt  als eindresultaat een ICC van 

0,816 bekomen. Dit is opnieuw een zeer goed resultaat dat aangeeft dat beide 

vragenlijsten op dezelfde wijze door de patiënten werden ingevuld. Het resultaat van de 

ICC is sterk significant (p<0,001). 
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Tabel 39: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Keel & Slokdarm 

 

4.4.5. LONGEN 

Zoals voorheen aangegeven wordt een ICC tussen de 0,40 en 0,75 beschouwd als een 

middelmatig tot goed resultaat. Aangezien de ICC dicht bij de waarde van 0,75 ligt 

betekent dit een goed resultaat van deze analyse. Dit resultaat is opnieuw sterk 

significant (p< 0,001). 

Tabel 40: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Longen 

 

4.4.6. MAAG EN DARMEN 

De betrouwbaarheidsanalyse van het item 'maag en darmen' geeft als resultaat een ICC 

van 0,879 en wordt als sterk significant aangegeven (p<0.001). Dit houdt in dat voor dit 

item de patiënten de vragenlijst tijdens de verschillende meetmomenten op dezelfde 

manier hebben ingevuld.  

Tabel 41: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Maag & Darmen 
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4.4.7. GENITAAL EN URINAIR 

4.4.7.1. Mannen 

Het resultaat van de betrouwbaarheidsanalyse resulteert in een ICC van 0,660 met een 

significantie van p= 0.004. Dit kan als een middelmatig tot goed resultaat beschouwd 

worden.  

Een mogelijke oorzaak is het grote aantal missing values bij dit item. Bij evaluatie van 

de ingevulde vragenlijsten bleek dat veel mannelijke patiënten deze rubriek onvolledig 

of helemaal niet hebben ingevuld. 

Tabel 42: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Genitaal-Urinair (mannen) 

 

4.4.7.2. Vrouwen 

Het resultaat van de betrouwbaarheidsanalyse bij het item 'urinair en genitaal' bij de 

vrouwen levert een ICC op van 0,964. Dit resultaat is sterk significant p< 0,001. Dit 

houdt in dat de vragen bij dit item op beide vragenlijsten op een gelijkaardige manier 

werden beantwoord.  

Het is opvallend dat het resultaat van de ICC bij dit item beduidend hoger is bij de 

vrouwen dan bij de mannen.  

Tabel 43: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Genitaal-Urinair (vrouwen) 

 

4.4.8. SPIEREN EN SKELET 

De betrouwbaarheidsanalyse van het item 'spieren en skelet' geeft als eindresultaat een 

ICC van 0,803. Dit resultaat is opnieuw sterk significant (p<0,001). Dit impliceert dat 

de vragenlijsten op beide meetmomenten op dezelfde manier werden beantwoord.  
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Tabel 44: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Spieren en skelet 

 

4.4.9. ACTIVITEIT EN GEHEUGEN 

De betrouwbaarheidsanalyse van het item 'geheugen' geeft als resultaat een ICC van 

0,310. Deze waarde voldoet niet aan de aanvaardbare grenzen en wordt aanzien als een 

'slecht' resultaat. Dit kan afgeleid worden uit het feit dat het resultaat van de ICC niet 

significant lijkt te zijn (p=0,176).  

Dit houdt in dat voor het item 'geheugen' de deelnemers van dit onderzoek de 

vragenlijsten tijdens de twee meetmomenten op een verschillende manier hebben 

ingevuld.  

Tabel 45: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Geheugen 

 

4.4.10.  BEROEPSACTIVITEIT 

De betrouwbaarheidsanalyse van het item 'beroepsactiviteit' geeft als eindresultaat een 

ICC van 0,718. Dit is een significant resultaat (p= 0,017). Deze 

betrouwbaarheidsanalyse impliceert dat de ICC binnen de aanvaardbare grenzen ligt van 

een goed resultaat. Dit wil zeggen dat de vragenlijsten op beide meetmomenten op 

eenzelfde manier beantwoord werden.  

Tabel 46: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Beroepsstatus 
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4.4.11.  MIDDELENGEBRUIK EN VOEDING 

Omwille van het feit dat bij dit item de vragen op geheel verschillende manieren werden 

geformuleerd kan voor het item 'middelengebruik en voeding' geen ICC berekend 

worden. Toch zijn er verschillende vragen die bruikbare informatie leveren voor het 

multidisciplinair team die deze patiënten opvolgen na allogene HSCT.  

4.4.12.  ALLERGIE 

De betrouwbaarheidsanalyse van het item 'allergie' geeft een ICC van 0 als 

eindresultaat. Dit betekent dat voor dit item op beide meetmomenten de vragenlijst op 

een verschillende manier werd beantwoord. Dit resultaat vraagt enige interpretatie 

aangezien bij dit item slechts twee vragen zijn opgenomen. Dit wil zeggen dat wanneer 

één deelnemer een verschillend antwoord op beide vragenlijsten dit een grote invloed 

zal hebben op het resultaat van de ICC.  

Tabel 47: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Allergie 

 

4.4.13.  CONCENTRATIE 

De betrouwbaarheidsanalyse van het item 'concentratie' geeft als eindresultaat een ICC 

van 0,981. Dit resultaat is sterk significant (p<0,001). Dit houdt in dat de vragenlijsten 

op beide meetmomenten op dezelfde manier werden ingevuld. 

Tabel 48: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Concentratie 
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4.5. CONSTRUCTVALIDITEIT 

Aan de hand van de constructvaliditeit is het de bedoeling om na te gaan in welke mate 

de antwoorden van de patiënten overeenkomen met het oordeel van de arts. Met deze 

analyses wordt de uiteindelijke doelstelling van dit onderzoek nagegaan, namelijk gaan 

kijken of deze vragenlijst al dan niet als valide beschouwd kan worden.  

De constructvaliditeit wordt in dit onderzoek bepaald aan de hand van de logistische 

regressieanalyse. Aan de hand van deze analyse wordt nagegaan in welke mate een 

hogere score bij de patiënt (hoe hoger de score, hoe meer last de patiënt ervaart) deze 

gegevens een goede voorspeller zijn voor het oordeel van de arts. Er werd geopteerd 

voor deze analyse omdat die als uitgangspunt voor dit onderzoek uitgaat van het 

vaststellen van associaties tussen de uitkomstvariabelen (oordeel arts) en de predictoren 

(oordeel patiënt). Omwille van statistische overwegingen werd ervoor geopteerd de 

analyse uit te voeren per afzonderlijk item in de vragenlijst. Het is de bedoeling om het 

overzicht over de verschillende analyses te behouden, maar ook de invloed van sterk 

bepalende predictoren uit verschillende items te beperken.  

Voor deze analyse is het de bedoeling dat er bij de output in het statistisch 

verwerkingsprogramma wordt gekeken naar twee tabellen. Enerzijds het resultaat van 

de Hosmer en Lemeshow Test, die nagaat in welke mate rekening gehouden moet 

worden met multicollineariteit. Het resultaat van deze test dient niet significant te zijn 

vooraleer men kan verdergaan met de interpretatie van de logistische regressieanalyse. 

 

Daarnaast wordt in de output het uiteindelijke resultaat van de logistische 

regressieanalyse verkregen. Dit geeft aan of de vragenlijst een goede voorspeller is voor 

het opsporen van cGVHD. In deze tabel is het belangrijk rekening te houden met twee 

waarden. Enerzijds wordt gekeken of '1' binnen het 95% confidentie-interval (CI) ligt 

Indien dit niet het geval is, betekent dit dat het item een goede predictor is voor de 

aanwezigheid van cGVHD. Tot slot wordt gekeken naar de mate van significantie. 

In wat volgt worden alle analyses per thema verder besproken.  
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4.5.1. HUID EN NAGELS 

Tabel 49: Constructvalidatie – Huid en Nagels 

 

 

Bij de analyse van het eerste item in de vragenlijst wordt er gezien dat het resultaat van 

de Hosmer en Lemeshow Test niet significant is (p= 0,148). Hieruit wordt besloten dat 

er in deze analyse geen rekening moeten worden gehouden met de problematiek van 

multicollineariteit.  

In dit geval kan er worden verdergegaan met de interpretatie van de logistische 

regressieanalyse.. In de tabel Variables in the Equation wordt nagegaan in welke mate 

de vragen onder het item 'Huid en nagels' een goede voorspeller zijn voor het oordeel 

van de arts. In de rij naast SUMhuid wordt gezien dat het getal '1' buiten het 95% CI ligt 

(CI 1,032 - 1,146) en het resultaat van deze analyse kan beschouwd worden als sterk 

significant (p= 0,002). Dit houdt in dat de vragen onder het item 'Huid en nagels' een 

goede voorspeller zijn voor aantasting van de huid door cGVHD.   

4.5.2. OGEN 

Tabel 50: Constructvalidatie – Ogen 
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Bij de analyse van het item 'Ogen' wordt waargenomen dat het resultaat van de Hosmer 

en Lemeshow Test niet significant is (p= 0,459). Dit resultaat impliceert dat er in deze 

analyse geen rekening dient gehouden te worden met de problematiek van 

multicollineariteit.  

In dit geval kunnen we verdergaan met de interpretatie van de logistische 

regressieanalyse.. In de tabel 'Variables in the Equation' wordt nagegaan in welke mate 

de vragen onder het item 'Ogen' een goede voorspeller zijn voor het oordeel van de arts. 

In de rij naast SUMogen wordt gezien dat het getal '1' buiten het 95% CI ligt ( CI 1,037 

- 1,225) en het resultaat van deze analyse kan worden beschouwd als significant 

(p=0,005). Dit houdt in dat de vragen onder het item ‘Ogen' een goede voorspeller zijn 

voor aantasting van de ogen door cGVHD.  

4.5.3. MOND EN KEEL 

Tabel 51: Constructvalidatie – Mond en Keel 

 

 

 

 

Het resultaat van de Hosmer en Lemeshow Test geeft aan dat er in deze analyse geen 

problemen zijn met multicollineariteit (p=0,228).  

Uit de resultaten in de tabel 'Variables in the Equation' wordt besloten dat de vragen 

onder het item 'Mond en keel' een goede voorspeller zijn voor de aantasting van 

cGVHD aangezien '1' buiten het 95% CI valt (CI 1,008 - 1,217) en dit eveneens 

significant blijkt te zijn (p= 0,033) 
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4.5.4. SINUSSEN 

Tabel 52: Constructvalidatie – Sinussen 

 

 

 

 

Bij de analyse van de vragen onder het item 'Sinussen' wordt gezien dat het resultaat van 

de Hosmer en Lemeshow Test niet significant is (p= 0,608). Dit impliceert dat er in deze 

analyse geen rekening moeten worden gehouden met de problematiek van 

multicollineariteit.  

In dit geval kan er verdergegaan worden met de interpretatie van de logistische 

regressieanalyse.. In de tabel Variables in the Equation wordt nagegaan in welke mate 

de vragen onder het item 'Sinussen' een goede voorspeller zijn voor het oordeel van de 

arts. In de rij naast SUMsinus wordt gezien dat het getal '1' buiten het 95% CI ligt (CI 

1,104 - 2,936) en het resultaat van deze analyse kan worden beschouwd als sterk 

significant (p=0,002). Dit betekent dat de vragen onder het item 'Sinussen' een goede 

voorspeller zijn voor aantasting van de sinussen bij patiënten met cGVHD.  

4.5.5. KEEL EN SLOKDARM 

Tabel 53: Constructvalidatie – Keel en Slokdarm 
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Uit het resultaat van de Hosmer en Lemeshow Test wordt besloten dat er in deze analyse 

geen problemen worden verwacht met multicollineariteit (p=0,232).  

Uit de gegevens in de  tabel 'Variables in the Equation' wordt vastgesteld dat de vragen 

onder het item 'Keel en slokdarm' een goede voorspeller zijn voor de aantasting van 

cGVHD aangezien '1' buiten het 95% CI valt (CI 1,012 - 1,357) en dit eveneens 

significant blijkt te zijn (p= 0,034) 

4.5.6. LONGEN 

Tabel 54: Constructvalidatie – Longen 

 

 

 

De Hosmer en Lemeshow Test uitgevoerd bij de vragen onder het item 'longen' geeft 

een niet-significant resultaat (p= 0,324). Dit betekent dat er in deze analyse geen 

rekening moet  worden gehouden met de problematiek van multicollineariteit.  

In dit geval wordt er verdergegaan met de interpretatie van de logistische 

regressieanalyse. In de tabel Variables in the Equation wordt er nagegaan in welke mate 

de vragen onder het item 'Longen' een goede voorspeller zijn voor het oordeel van de 

arts. In de rij naast SUMlongen wordt  gezien dat het getal '1' buiten het 95% CI ligt (CI 

1,003 - 1,372) en het resultaat van deze analyse kan worden beschouwd als sterk 

significant (p=0,002). Dit betekent dat de vragen onder het item 'Longen' een goede 

voorspeller zijn voor aantasting van de longen door cGVHD.  

4.5.7. MAAG EN DARMEN 

Tabel 55: Constructvalidatie – Maag en Darmen 
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Het resultaat van de Hosmer en Lemeshow Test geeft aan dat er in deze analyse geen 

problemen verwacht worden met multicollineariteit (p=0,507).  

Uit de resultaten in de tabel 'Variables in the Equation' wordt besloten dat de vragen 

onder het item 'Maag en darmen' een goede voorspeller zijn voor de aantasting van 

cGVHD aangezien '1' buiten het 95% CI valt (CI 1,037 - 1,183) en dit eveneens 

significant blijkt te zijn (p= 0,002). 

Dit impliceert dat de vragen onder het item 'Maag en darmen' een goede voorspeller zijn 

voor aantasting van de maag en/of darmen door cGVHD. 

4.5.8. GENITAAL EN URINAIR 

4.5.8.1. Mannen 

Tabel 56: Constructvalidatie – Genitaal Urinair (mannen) 

 

 

 

De Hosmer en Lemeshow Test uitgevoerd bij de vragen onder het item 'Genitaal en 

urninair' bij de mannelijke participanten geeft een niet-significant resultaat (p= 0,508). 

Dit betekent dat er in deze analyse geen rekening moet worden gehouden met de 

problematiek van multicollineariteit.  

In dit geval kan er verdergegaan worden met de interpretatie van de logistische regressie 

analyse. In de tabel Variables in the Equation wordt er nagegaan in welke mate de 

vragen onder het item 'Genitaal en urinair' een goede voorspeller zijn voor het oordeel 

van de arts. In de rij naast SUMgenitaal_man wordt gezien dat het getal '1' buiten het 

95% CI ligt (CI 1,033 - 1,343) en het resultaat van deze analyse kan beschouwd worden 
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als sterk significant (p=0,014). De resultaten van deze analyse geven aan dat de vragen 

onder het item 'Genitaal en urinair' een goede voorspeller zijn voor aantasting van de 

urinaire en/of genitale tractus door cGVHD bij de man.   

4.5.8.2. Vrouwen 

Tabel 57: Constructvalidatie – Genitaal Urinair (vrouwen) 

 

 

 

De Hosmer en Lemeshow Test uitgevoerd bij de vragen onder het item 'genitaal en 

urninair' bij de vrouwelijke participanten geeft een niet significant resultaat (p= 0,471). 

Dit impliceert dat er in deze analyse geen rekening moet worden gehouden met de 

problematiek van multicollineariteit.  

In dit geval wordt er verdergegaan met de interpretatie van de logistische 

regressieanalyse. In de tabel Variables in the Equation wordt er nagegaan in welke mate 

de vragen onder het item 'Genitaal en urinair' een goede voorspeller zijn voor het 

oordeel van de arts. In de rij naast SUMgenitaal_vrouw wordt er gezien dat het getal '1' 

buiten het 95% CI ligt (CI 1,014 - 1,248) en het resultaat van deze analyse kan worden 

beschouwd als sterk significant (p=0,026). Dit betekent dat de vragen onder het item 

'Genitaal en urinair' een goede voorspeller zijn voor aantasting van de urinaire en/of 

genitale tractus door cGVHD bij de vrouwelijke deelnemers in dit onderzoek.  

4.5.9. SPIEREN EN SKELET 

Tabel 58: Constructvalidatie – Spieren en skelet 

 



86 

 

 

 

Het resultaat van de Hosmer en Lemeshow Test geeft aan dat er in deze analyse geen 

problemen verwacht worden met multicollineariteit (p=0,311).  

Uit de resultaten in de tabel 'Variables in the Equation' wordt er besloten dat de vragen 

onder het item 'Spieren en skelet' een goede voorspeller zijn voor de aantasting van 

cGVHD aangezien '1' buiten het 95% CI valt (CI 1,013 - 1,155) en dit eveneens 

significant blijkt te zijn (p= 0,020). 

Dit houdt in dat de vragen onder het item 'Spieren en skelet' een goede voorspeller zijn 

voor aantasting van de spieren en/of het skelet door cGVHD. 

4.5.10. ACTIVITEIT EN GEHEUGEN 

Dit item werd door geen enkele expert aangeduid in de CRF's. Hierdoor kunnen er met 

dit item geen verdere analyses gedaan worden. Dit wordt verder besproken in de 

discussie van dit onderdeel. 

4.5.11. CONCENTRATIE 

Dit item werd door geen enkele expert aangeduid in de CRF's. Hierdoor kunnen er met 

dit item geen verdere analyses gedaan worden. Dit wordt verder besproken in de 

discussie van dit onderdeel. 
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HOOFDSTUK 4: DISCUSSIE EN 

CONCLUSIE 

Allogene HSCT is een behandeling die voor een aantal patiënten met een ernstige 

hematologische aandoening soms de enige kans op genezing biedt. Omwille van de 

intensiteit van de behandeling en de gevolgen hiervan op het immuunsysteem en andere 

organen krijgen deze patiënten vaak te kampen met lichamelijke, psychische en sociale 

complicaties.  

Daarom is het heel belangrijk bij de zorg voor deze patiënten voldoende aandacht te 

besteden aan een goede follow-up.  

Een van de meest voorkomende complicaties na allogene HSCT is het ontstaan van 

cGVHD. Patiënten waarbij cGVHD optreedt, kunnen verschillende ernstige symptomen 

ondervinden. Deze symptomen zijn vaak zeer ingrijpend op de levenskwaliteit van de 

patiënt en op hun leefomgeving (Lee & Flowers, 2008).  

Bovendien zou volgens Lee, Vogelsang en Flowers (2003) de incidentie van cGVHD de 

voorbije twee decennia steeds zijn toegenomen. Deze onderzoekers verwachten dat het 

aantal patiënten met cGVHD in de toekomst nog verder zal stijgen door de invloed van 

verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de toename van het aantal 

stamceltransplantaties en de hogere leeftijd waarop een allogene HSCT wordt toegepast. 

 

Het doel van dit onderzoek richt zich op het ontwerpen van een gevalideerde vragenlijst 

voor patiënten met cGVHD. Deze vragenlijst moet zowel rekening houden met de 

somatische en de mentale maar eveneens de sociale gevolgen die cGVHD met zich kan 

meebrengen.  

Door de vragenlijst op geregelde tijdstippen opnieuw te laten invullen zal het in de 

toekomst mogelijk zijn om de patiënt beter op te volgen. De verschillende vragenlijsten 

die door de patiënt werden ingevuld kunnen dan met elkaar worden vergeleken.  
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Uit literatuuronderzoek blijkt dat in het verleden reeds verschillende vragenlijsten voor 

cGVHD werden ontwikkeld en sommige daarvan werden gevalideerd. Deze 

vragenlijsten spitsen zich echter meestal toe op een beperkt deelaspect van cGVHD. Zo 

blijkt uit het literatuuronderzoek dat de aandacht bij bestaande vragenlijsten 

voornamelijk is gericht op de lichamelijke gevolgen van de ziekte.  

Vooral omwille van dit laatste feit werd in dit onderzoek geopteerd voor het 

ontwikkelen van een meer uitgebreide vragenlijst, met bijzondere aandacht voor alle 

aspecten die cGVHD met zich meebrengt. Hierdoor wordt het mogelijk om als 

verpleegkundige de patiënt op een holistische manier te benaderen, één van de 

kernconcepten in de zorg voor patiënten. 

Uiteindelijk werden verschillende nieuwe elementen aan de vragenlijst toegevoegd. Dit 

leverde ons als eindresultaat een nieuwe en meer uitgebreide vragenlijst op. Om een 

duidelijke structuur in de vragenlijst te handhaven, werd extra aandacht besteed aan de 

opbouw, via onderverdeling in verschillende items en een overzichtelijke lay-out, wat 

resulteerde in een gebruiksvriendelijke vragenlijst.  

Bovendien is het niet de bedoeling dat de vragenlijst frequent aan de patiënt wordt 

voorgelegd. In normale omstandigheden zal de vragenlijst ten vroegste pas na drie 

maanden terug aan de patiënt worden voorgelegd. Hierdoor zal de patiënt de vragenlijst 

maximaal vier keer per jaar invullen.  

Naar de toekomst toe kan het een aanbeveling zijn om gedurende de follow-up alle 

patiënten de vragenlijst op dezelfde tijdstippen na transplantatie te laten invullen. Een 

voorbeeld hiervan kan zijn om het eerste jaar na de allogene HSCT de vragenlijst om de 

drie maanden door de patiënt te laten invullen, het tweede jaar om de zes maanden en 

vanaf drie jaar na allogene HSCT één keer per jaar. Deze manier van werken is geen 

vast voorschrift maar wel de manier waarop de follow-up van de patiënten in het UZ 

van Gent op dit ogenblik verloopt. Deze manier van follow-up wordt zowel door de 

artsen, verpleegkundigen als door de patiënten als positief ervaren.  

Vervolgens brengt het hanteren van een vragenlijst de mogelijkheid om door de 

herhaaldelijke metingen ervan, als zorgverlener de evolutie van de symptomen, maar 
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ook de ernst ervan na te gaan. Hierdoor kan tijdig en op een gepaste manier op bepaalde 

problemen geanticipeerd worden.  

Tot slot hopen wij met deze vragenlijst bepaalde gevolgen die voor de patiënt moeilijk 

bespreekbaar zijn, zoals bijvoorbeeld problemen op vlak van seksualiteit, genitaal en/of 

urinair gebied, beter bespreekbaar te maken om ook de invloed van deze problematiek 

beter in kaart te kunnen brengen.   

4.6. TERUGKOPPELING NAAR DE LITERATUUR  

4.6.1. INCLUSIE - EN EXCLUSIECRITERIA VAN HET LITERATUURONDERZOEK 

Om een duidelijk afgebakend literatuuronderzoek te kunnen opbouwen worden vooraf 

enkele inclusie- en exclusiecriteria opgesteld. Deze inclusie- en exclusiecriteria zijn 

noodzakelijk om de veelheid aan informatie te kunnen filteren tijdens het 

literatuuronderzoek. Ze leiden echter soms tot een verlies aan informatie. Een voorbeeld 

hiervan is dat binnen het departement geneeskunde en gezondheidswetenschappen van 

de Universiteit van Gent voor het gebruik van wetenschappelijke publicaties als 

basisregel geldt dat deze, omwille van de relevantie, maximum tien jaar oud mogen zijn.  

Tijdens het literatuuronderzoek werden evenwel publicaties gevonden die langer dan 

tien jaar geleden werden gepubliceerd maar die toch bruikbare informatie konden 

leveren voor dit onderzoek. Omdat deze basisregel geldt binnen de opleiding, hebben 

wij ervoor geopteerd deze toch na te leven. Hierdoor werden bovenvermelde oudere 

publicaties uiteindelijk niet geïncludeerd, waardoor naar onze mening toch een stuk aan 

informatie verloren is gegaan. Men kan zich de vraag stellen of het in de toekomst niet 

mogelijk is om voor bepaalde publicaties een uitzondering te maken, mits hiervoor een 

geldige verklaring kan worden geformuleerd.  

Een tweede beperking tijdens het literatuuronderzoek was het niet kunnen consulteren 

van de volledige publicatie, ondanks een veelbelovend abstract. Zoals reeds voorheen 

vermeld, is cGVHD een item waar tot op heden vaak over gepubliceerd wordt in de 
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literatuur. De nieuwste publicaties zijn hierdoor vaak niet vrij te consulteren via 

bepaalde databanken. De meerderheid van de publicaties met een interessant abstract 

werden uiteindelijk via de promotor van dit onderzoek verkregen. 

Ten slotte was het niet altijd evident om op basis van de titel en het abstract af te leiden 

of een wetenschappelijke publicatie al dan niet in aanmerking kwam voor dit 

onderzoek. Tal van onderzoeken beschrijven zowel de acute als de chronische vorm van 

GVHD, zonder dat dit altijd duidelijk blijkt uit de titel of het abstract. Wanneer dit zich 

voordeed, werd de volledige publicatie doorgenomen en daarna op basis van de inhoud 

beslist of dit geïncludeerd kon worden.  

Om het aantal publicaties met betrekking tot aGVHD zoveel mogelijk te beperken werd 

in de zoekopdracht telkens specifiek het begrip cGVHD geformuleerd. Naarmate het 

onderzoek vorderde, werden de zoektermen verder gespecificeerd zoals wordt 

beschreven in de zoeksstrategie van dit werk.  

4.6.2. HET ONBEKENDE VAN CGVHD 

Er wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan cGVHD, maar toch lijkt nog steeds 

niet alles gekend over deze ziekte (Hymes, Alousi & Cohen, 2012). Een belangrijk 

voorbeeld hiervan is de pathogenese van cGVHD.  

In de literatuur worden verschillende losstaande fenomenen beschreven die mee aan de 

basis liggen van het ontstaan van cGVHD, maar het volledig pathologisch mechanisme 

dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van de ziekte is nog niet voor 100 procent 

bekend.  

Door het ontwikkelen van de vragenlijst is het mogelijk dat er nieuwe inzichten aan bod 

komen die een bijdrage kunnen leveren aan het verhelderen van de pathogenese van 

cGVHD.  

Zoals voorheen reeds besproken, kunnen door cGVHD verschillende organen worden 

aangetast. Welke organen er juist zullen worden aangetast bij het ontstaan van de ziekte 

en bij de verdere evolutie staat vooraf niet bekend. Omwille van deze onbekende factor 



91 

 

kan een vragenlijst een nuttig meetinstrument zijn om de symptomen specifiek per 

patiënt in kaart te brengen en om na te gaan of er nieuwe symptomen ontwikkeld 

werden. Tot slot kan de vragenlijst ook een meerwaarde bieden bij het evalueren van de 

behandeling van cGVHD.  

4.6.3. KENMERKEN EN CLASSIFICATIE VAN CGVHD 

De grens tussen acute en chronische GVHD blijkt in de praktijk niet altijd even 

duidelijk. In de literatuur werden door het NIH reeds sterk verbeterde criteria 

beschreven om tot een bepaalde subclassificatie te komen.  

Initieel baseerde men het verschil tussen aGVHD en cGVHD voornamelijk op de tijd 

van de symptomen na de stamceltransplantatie. Zo sprak men vanaf 100 dagen na 

allogene HSCT sowieso van cGVHD (Vigorito et al., 2009; Filipovich et al., 2005).  

Het classificatiesysteem van het NIH dat men vandaag hanteert, beschrijft veel betere en 

fijnere classificatiecriteria. Bovendien wordt in dit nieuwe classificatiesysteem bij de 

diagnosestelling van cGVHD de tijd na stamceltransplantatie niet meer aanzien als een 

mijlpaal om de diagnose van cGVHD te bevestigen.  

Ondanks de specifiekere criteria blijkt dat het voor de arts vaak nog altijd niet evident is 

de diagnose van cGVHD te bevestigen. Dit kan men eveneens vermoeden aan de hand 

van de twee nieuwe vormen van GVHD die onlangs aan de NIH-classificatie werden 

toegevoegd. Daarbij komen zowel kenmerken van aGVHD als van cGVHD samen 

voor.  

Late onset aGVHD bijvoorbeeld kan eenvoudigweg gezien worden als acute GVHD 

maar dan GVHD die pas later dan 100 dagen na de transplantatie optreedt. Een tweede 

voorbeeld is het overlap syndroom waarbij zowel kenmerken van acute als van 

chronische GVHD samen voorkomen.  

Het is duidelijk dat het voor de arts vaak niet evident is om de GVHD van een bepaalde 

patiënt correct te classificeren.   
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Uit de literatuur blijkt dat het klinisch oordeel van de arts, samen met de specifieke 

symptomen van de patiënt, vaak de belangrijkste evidentie zijn om de diagnose van 

cGVHD te bevestigen (Filipovich et al., 2005). Men kan zich afvragen of het hierdoor 

niet vaker zal voorvallen dat patiënten aan een verkeerde classificatie worden 

toegewezen indien uit de kliniek niet duidelijk blijkt tot welke subclassificatie de patiënt 

behoort. Dit betekent dat, indien deze situatie zich voordoet, het mogelijk is dat bij 

bepaalde patiënten de symptomen kunnen miskend worden, waardoor vroegtijdig 

anticiperen vaak niet meer mogelijk zal zijn. Door het hanteren van sluitende criteria 

zou men dit probleem in de toekomst kunnen verhelpen. De vraag is echter in welke 

mate dit mogelijk is gezien de complexiteit van dit onderwerp.  

4.6.4. INCIDENTIE VAN CGVHD 

Volgens Barton-Burke et al. (2008) blijkt dat de incidentie van cGVHD na allogene 

stamceltransplantatie kan variëren van 30 tot 60 procent. 

cGVHD wordt in de literatuur naar voor geschoven als de meest voorkomende 

complicatie met de hoogste kans op mortaliteit. De diversiteit aan incidentie- en 

mortaliteitscijfers die terugkomen in de literatuur kan men deels verklaren door de 

verschillende factoren die het ontstaan van cGVHD kunnen beïnvloeden.  

Zoals voorheen reeds beschreven spelen voornamelijk de bron van de stamcellen 

(perifeer bloed, beenmerg of navelstrengbloed), de intensiteit van conditionering en de 

leeftijd van de patiënt hierbij een belangrijke rol.  

Met uitzondering van de leeftijd van de participanten, werd in dit onderzoek niet 

gevraagd naar de beïnvloedende factoren. In later onderzoek kan het een aanbeveling 

zijn om eveneens te peilen naar de herkomst van de stamcellen en naar welke vorm van 

conditionering aan de SCT is voorafgegaan. Deze gegevens kunnen eventueel verkregen 

worden via de CRF, die wordt ingevuld door de arts. Als deze gegevens bekend zijn, 

kunnen verdere conclusies genomen worden over de invloed van deze factoren op het 

ontstaan van cGVHD na allogene HSCT. Deze gegevens kunnen puur informatief 
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worden bevraagd maar ze zullen verder geen bijdrage leveren aan de validatie van de 

vragenlijst. Aangezien het in dit onderzoek gaat om de validatie van de vragenlijst 

wordt hieraan verder geen aandacht besteed.  

Een tweede mogelijke verklaring voor deze uitgebreide incidentierange kan men 

terugvinden in de diversiteit van de gebruikte publicaties. De doelstelling van het 

literatuuronderzoek bestond erin vooraf een beschrijving te formuleren over de 

verschillende facetten van cGVHD. Hiervoor werden verschillende publicaties uit 

verschillende landen geconsulteerd, met steeds verschillende onderzoekers, 

verschillende onderzoeksdesigns, een grote diversiteit aan steekproefaantallen en vaak 

ook andere doelstellingen. Deze factoren kunnen echter wel een invloed hebben op het 

feit dat incidentiecijfers in de literatuur zeer uiteenlopend zijn.  

 

In dit onderzoek heeft uit de totale onderzoekspopulatie bijna 52 procent (51,5%) 

cGVHD ontwikkeld na de allogene HSCT. Er kan gesteld worden dat de 

incidentiecijfers binnen de grenzen liggen van wat in de literatuur wordt teruggevonden.  

Omwille van de aard van dit onderzoek, onder de vorm van een masterscriptie, werd 

geopteerd voor een transversaal onderzoek waarin bij alle patiënten op hetzelfde tijdstip 

een meting werd uitgevoerd.  

Hierbij dient wel vermeld te worden dat het in dit onderzoek gaat om een meting op één 

bepaald moment bij eenzelfde patiënt. Op dit ogenblik zal de patiënt dus al dan niet 

symptomen vertonen van cGVHD. 

De beperkte rekruteringsperiode heeft als gevolg dat enkel de patiënten die in deze 

periode op consultatie zijn geweest bij de arts, in de steekproef zijn geïncludeerd. Een 

patiënt die in dit onderzoek tijdens deze momentopname geen cGVHD heeft, kan bij 

een volgende bezoek aan de arts wel symptomen vertonen die wijzen op cGVHD.  

Indien men in de toekomst dergelijk onderzoek zou uitvoeren onder de vorm van een 

longitudinaal onderzoek, brengt dit de onderzoeker in de mogelijkheid om conclusies te 

formuleren over het tijdstip van het ontstaan van de cGVHD, de incidentie, de evolutie 

en de mortaliteit ten gevolge van cGVHD. Dit kan eventueel door alle patiënten na 
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allogene HSCT te gaan observeren tijdens een bepaalde periode na de 

stamceltransplantatie. De vraagt blijft echter hoelang men de patiënt dient te observeren 

want cGVHD na allogene stamceltransplantatie kan na drie jaar nog steeds optreden. 

Het doel van dit onderzoek was echter niet om de incidentie van cGVHD te bestuderen. 

Gegevens met betrekking tot het ontstaan en de evolutie van cGVHD kunnen een 

meerwaarde bieden omwille van het grote belang van een goede follow-up bij deze 

patiëntenpopulatie. Door de ontwikkeling van de nieuwe vragenlijst willen we hieraan 

een bijdrage leveren.  

Er dient ook vermeld te worden dat in dit onderzoek het grootste aantal patiënten 

werden getransplanteerd in het jaar 2011-2012. Het grootste deel van de 

patiëntenpopulatie zal zich dus bevinden in de meest kritieke periode waarop cGVHD 

kan ontstaan.  

Aangezien de kans op het ontwikkelen van cGVHD afneemt naarmate de tijd na de 

transplantatie verloopt, lijkt het logisch dat binnen deze beperkte steekproef het 

incidentiecijfer binnen de grenzen valt van wat men in de literatuur kan terugvinden.  

 

Het kan tot slot in de toekomst een meerwaarde zijn om in de CRF van de arts eveneens 

te peilen naar de ernst van de graad van cGVHD. Op die manier zou kunnen worden 

nagekeken of er een verband bestaat tussen de interpretatie van de ernst van de 

symptomen door de patiënt en de graad van cGVHD aangegeven door de arts.  

4.6.5. SYMPTOMEN IN DE PRAKTIJK VERTAALD NAAR DE LITERATUUR 

4.6.5.1. Huid en nagels 

Uit analyse van de vragenlijsten blijkt dat 71,2 % van de patiënten met cGVHD last 

heeft van aantasting van de huid en nagels. Uit literatuuronderzoek blijkt volgens Lee en 

Flowers (2008) dat, bij het begin van de ziekte, 74% van de mensen last hebben van de 

huid en dat dit aantal stijgt naar 81% bij verder verloop van de ziekte.  

We kunnen stellen dat de resultaten uit huidig onderzoek sterk aanleunen met de cijfers 

die terug te vinden zijn in de literatuur. Het feit dat het resultaat uit dit onderzoek toch 
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wat lager is, kunnen we toeschrijven aan een onbekende factor in het verloop van de 

ziekte. Het is vooraf nooit duidelijk welke organen door cGVHD zullen worden 

aangetast.  

4.6.5.2. Ogen 

Uit analyse van de vragenlijsten blijkt dat 40,2 % van de patiënten in dit onderzoek last 

hebben van aantasting van de ogen.  

Volgens Lee en Flowers (2008) heeft 34% van de patiënten met cGVHD last van 

aantasting van de ogen. We kunnen opnieuw stellen dat de resultaten uit dit onderzoek 

nauw aansluiten bij de gegevens die terug te vinden zijn in de literatuur. Een sluitende 

verklaring voor het kleine verschil is hier moeilijk te formuleren aangezien geen 

gegevens beschikbaar zijn over de participanten in de review van Lee en Flowers 

(2008). 

4.6.5.3. Mond en keel 

Uit de literatuurreview van Lee en Flowers (2008) blijkt dat, bij het vaststellen van 

cGVHD, 87% van de patiënten last heeft van aantasting van de mond en dit naar verder 

verloop van de ziekte nog zou stijgen tot 89%. Ook het onderzoek van Treister, Duncan, 

Cutler & Lehmann (2012), dat zich specifiek richt op onderzoek naar aantasting van de 

mond door cGVHD, beschrijft prevalentiecijfers van 80%. 

Uit de cijfers van dit onderzoek blijkt dat slechts bij 54% van de mensen met cGVHD 

aantasting van de mond door cGVHD werd geconstateerd. We kunnen stellen dat de 

cijfers uit de literatuur moeilijk te vergelijken zijn met de gegevens uit dit onderzoek.  

Aangezien het overgrote deel van de literatuur cijfers publiceert van meer dan 80% 

moeten we concluderen dat in deze onderzoekspopulatie aantasting van de mond door 

cGVHD beduidend minder voorkomt. Een sluitende verklaring voor dit fenomeen kan 

op dit ogenblik echter niet geformuleerd worden. Het verschil is mogelijk te wijten aan 

de formulering van de titelitems in de vragenlijst. Enkele items verder in de vragenlijst 

komt het item 'keel en slokdarm' voor.  

Het feit dat de 'keel' een tweede keer voorkomt in eenzelfde vragenlijst kan voor de 

patiënt verwarrend overkomen. Dit zal verder besproken worden bij het item 'keel en 

slokdarm' (1.1.5.5). 
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4.6.5.4. Sinussen 

Uit dit onderzoek blijkt dat, volgens de artsen, 14% van de mensen met cGVHD last 

heeft van aantasting van de sinussen. Cijfers uit de literatuur zijn echter op dit ogenblik 

niet beschikbaar.  

We kunnen wel stellen dat, in vergelijking met de prevalentiecijfers van de overige 

besproken organen uit de vragenlijst, deze beduidend lager liggen.  

Deze items werden door de verschillende experts als relevant beschouwd en werden 

omwille hiervan aan de vragenlijst toegevoegd. De vragen onder dit item gaan na of de 

patiënt last heeft van neusloop, van meer verkoudheden, ... 

Men kan zich de vraag stellen of de vragen die onder dit item werden geformuleerd 

misschien minder ernstig zijn in vergelijking met de andere symptomen en hierdoor 

minder worden waargenomen. Of men kan denken dat de patiënt hier minder aandacht 

aan besteed.  

Een verkoudheid is een fenomeen dat wel vaker voorkomt en dat niet specifiek in relatie 

staat met cGVHD op zich, maar wel met een verminderde immuniteit van de patiënt, die 

het gevolg is van cGVHD. Anderzijds kan het neusslijmvlies ook aangetast worden 

door cGVHD. 

Of deze vragen in de toekomst nog dienen te worden opgenomen staat op dit ogenblik 

ter discussie. Specifiek onderzoek omtrent aantasting van de sinussen door cGVHD kan 

hier een aanbeveling zijn.  

4.6.5.5. Keel en slokdarm 

Uit het onderzoek van Lee en Flowers (2008) blijkt dat slechts één tot vijf procent van 

de patiënten last had van aantasting van de slokdarm door cGVHD. De resultaten uit dit 

onderzoek geven aan dat bij 55% van de mensen met cGVHD de keel en/of slokdarm 

werd aangetast door cGVHD. Het is duidelijk dat deze cijfers beduidend verschillen van 

wat men in de literatuur kan terugvinden.  

We kunnen stellen dat de cijfers uit de literatuur aangeven dat het voorkomen van 

problemen ter hoogte van de slokdarm eerder te verwaarlozen is. Dit onderzoek 

daarentegen geeft aan dat problemen ter hoogte van de keel en/of slokdarm zeer 

frequent voorkomen. Ook uit onderzoek van Ratanatharathorn et al. (2001) blijkt dat 
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problemen ter hoogte van de slokdarm, door aantasting van cGVHD, vaak zeer ernstig 

en ingrijpend zijn en dat men hieraan toch voldoende aandacht dient te besteden.  

Het blijft opvallend dat op dit ogenblik voor de items 'mond en keel' en 'keel en 

slokdarm' de cijfers uit dit onderzoek behoorlijk verschillen van wat men in de literatuur 

kan terugvinden.  

Een mogelijke oorzaak hiervan is de veelheid aan vragen onder deze items en het feit 

dat bepaalde vragen vaak nauw bij elkaar aansluiten. In deze vragenlijst zijn dit 

bijvoorbeeld de items ‘mond en keel’, ‘keel en slokdarm’ en tot slot ‘maag en darmen’. 

Bovendien is het voor de patiënt misschien niet altijd even duidelijk vanwaar de 

oorspronkelijke symptomen afkomstig zijn.  

Een groter onderscheid maken tussen deze items, of het samenvoegen van deze items 

kan voor de patiënt misschien meer duidelijkheid brengen in de opbouw van de 

vragenlijst en kan de interpretatie gemakkelijker maken. Het kan een goed idee zijn om 

in de toekomst aan het begin van de vragenlijst een korte inhoud weer te geven zodat 

voor de patiënt duidelijk wordt wat hem te wachten staat. 

Het moet gezegd worden dat bovenstaande feiten geen sluitende verklaring vormen 

voor het grote verschil tussen de cijfers in de literatuur en het huidig onderzoek.  

Tot slot kan het verschil tussen beide cijfers eveneens te wijten zijn aan een 

toevalsfactor. Het gaat in deze steekproef om een beperkt deel van de totale populatie. 

Het is mogelijk dat in deze steekproef de patiënten met cGVHD toevallig veel last 

hebben van aantasting van de mond en keel. Een grotere steekproef in volgend 

onderzoek zou hierover meer inzicht kunnen brengen.  

4.6.5.6. Longen 

Aantasting van de longen door cGVHD brengt voor de patiënt vaak ernstige gevolgen 

met zich mee. Cijfers uit de literatuur tonen aan dat bij het ontstaan van de ziekte slechts 

3% van de patiënten last heeft van aantasting van de longen of problemen ter hoogte 

van de longen. Dit cijfer stijgt tot zelf 15% naarmate de ziekte vordert.  

De cijfers uit dit onderzoek nemen een gelijkaardige trend aan. Uit analyse van de 

CRF's blijkt dat in dit onderzoek bij de patiënten met cGVHD zo'n 21% last heeft van 

aantasting van de longen. Men kan besluiten dat de cijfers uit dit onderzoek zeer nauw 

aansluiten bij die uit de literatuur.  
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Het begrip ‘aantasting’ behoeft echter enige nuance. Het betekent namelijk niet 

specifiek dat er iets werd vastgesteld bij de patiënt. In de vragenlijst werden eveneens 

neutrale vragen opgenomen, zoals de vraag naar kortademigheid bij inspanning en 

dergelijke. Deze symptomen kunnen wel wijzen op een aantasting van de longen door 

cGVHD maar toch is hiervoor nog verder onderzoek noodzakelijk. Dit gebeurt dan aan 

de hand van technische onderzoeken zoals bijvoorbeeld radiologie.  

4.6.5.7. Maag en darmen 

Uit het onderzoek van Lee en Flowers (2008) blijkt dat 40 tot 48% van de patiënten 

waarbij cGVHD werd vastgesteld last heeft van aantasting van de gastro-intestinale 

tractus. De gegevens uit dit onderzoek nemen dezelfde trend aan. 

In dit onderzoek werd bij 40% van de patiënten aantasting ter hoogte van de maag en 

darmen vastgesteld. Toch is enige nuance hierbij zeker noodzakelijk. In het onderzoek 

van Lee en Flowers (2008) werd de lever niet meegenomen bij de gastro-intestinale 

tractus maar werd hij volledig apart besproken. In welke mate het splitsen van deze 

items een bijdrage kan leveren aan dergelijk onderzoek is tot op heden niet duidelijk.  

4.6.5.8. Genitaal en urinair 

Uit de analyse van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat 14% van de mensen met 

cGVHD last heeft van aantasting van het urinair en/of genitaal stelsel. Het onderzoek 

van Lee en Flowers (2008), waarop we ons hoofdzakelijk baseren, geeft aan dat bij het 

begin van de ziekte slechts vier procent er last van heeft maar dat dit aantal stijgt naar 

10% naarmate de ziekte vordert. De resultaten uit dit onderzoek sluiten dus nauw aan 

bij de cijfers uit de wetenschappelijke literatuur.  

Zoals reeds aangegeven werden bij dit item extreem veel missing values opgemerkt. Uit 

de analyse van de vragen blijkt dat er algemeen minder missings zijn bij de mannen (32 

missings) dan bij de vrouwen (78,1% missings). 

Een mogelijke oorzaak voor dit feit kan men mogelijk terugvinden in de 

bespreekbaarheid van dit item. Voor veel mensen is en blijft dit een intiem onderwerp 

dat moeilijk bespreekbaar is.  

In de praktijk kan dit probleem deels aangepakt worden in het verpleegkundig 

spreekuur. De patiënt vult de vragenlijst in en brengt die mee naar het verpleegkundig 
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spreekuur. De verpleegkundig specialist analyseert de vragenlijst en bespreekt die met 

de patiënt. Opmerkelijke zaken worden eveneens besproken met de behandelende arts 

zodat multidisciplinair naar een oplossing kan worden gezocht. Deze manier van 

werken wordt reeds toegepast in het UZ van Gent en wordt tot op heden positief 

onthaald.  

Naar de toekomst toe kan het voor de artsen een aanwijzing zijn om wat meer aandacht 

te besteden aan dit onderwerp omdat blijkt dat er toch heel wat mensen mee worden 

geconfronteerd.  

4.6.5.9. Spieren en skelet 

In het onderzoek van Lee en Flowers (2008) worden de items ‘spieren’ en ‘skelet’ 

onafhankelijk van elkaar geanalyseerd. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat bij 

het ontstaan van de ziekte negen procent van de patiënten last heeft van aantasting van 

de spieren en/of het skelet door cGVHD en dat dit cijfer verder stijgt naar 17% 

naargelang de ziekte evolueert. Bovendien geven de cijfers van Lee en Flowers (2008) 

aan dat 15% hiervan wordt ingenomen door gewrichtsproblemen en slechts twee 

procent door spierproblemen.  

De literatuur geeft dus aan dat het vooral de gewrichten zijn die leiden onder de 

aantasting van cGVHD.  

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat 23% van de patiënten met cGVHD last 

heeft van pijn ter hoogte van de spieren en/of het skelet. In dit onderzoek werden de 

items ‘spieren’ en ‘skelet’ onder één item geformuleerd in de vragenlijst. Conclusies 

binnen dit onderzoek over de aantasting van ofwel de spieren ofwel het skelet 

afzonderlijk zijn dus niet mogelijk. Er blijkt echter geen echte evidentie om in de 

toekomst deze items apart te gaan bevragen. We kunnen dus besluiten dat de cijfers uit 

dit onderzoek nauw aansluiten bij de cijfers die we terugvinden in de literatuur.  

4.6.5.10. Beroepsactiviteit na HSCT 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het aantal patiënten dat na allogene HSCT 

op ziekteverlof is, stijgt met 27% in vergelijking met vóór de behandeling. In het 

onderzoek van Kirsch et al. (2012) blijkt dat bij eenzelfde onderzoekspopulatie slechts 
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17% na HSCT met ziekteverlof is. Er dient hierbij wel vermeld te worden dat dit gaat 

om een meting vijf jaar na HSCT.  

In de huidige praktijk zijn de patiënten verplicht om één jaar of soms zelfs langer, na de 

allogene HSCT thuis te blijven en hun beroepsactiviteit volledig te staken. Een 

vergelijking tussen beide cijfers kunnen we dus niet maken aangezien het in beide 

onderzoeken gaat om een verschillende periode na allogene HSCT.  

Bovendien is in dit onderzoek het overgrote deel van de patiënten (70%) in het jaar 

2011 of 2012 getransplanteerd. Bijgevolg bevinden de patiënten zich nog in de periode 

waarin ze verplicht zijn thuis te blijven.  

Het is aangeraden om in de toekomst verder onderzoek te doen naar de beroepsactiviteit 

en de werkhervatting na allogene HSCT. Tot op heden bestaan hierover slechts weinig 

publicaties of zijn de resultaten niet vergelijkbaar met deze studie omwille van de 

diversiteit in de onderzoeksmethode of de onderzoekspopulatie.  

4.6.6. WEINIG BESPROKEN ITEMS 

Uit de analyses van de CRF die werden ingevuld door de verschillende behandelende 

artsen blijkt dat geen enkele patiënt last heeft van veranderingen wat betreft: 'Geheugen 

en activiteit', 'Beroepsactiviteit', 'Middelengebruik en voeding', 'Allergie' en tot slot 

'Concentratie'.  

Als we bijvoorbeeld kijken naar de resultaten van 'Beroepsactiviteit' zien we dat het 

overgrote deel van de patiënten zijn beroep niet meer verder kan uitoefenen na de 

stamceltransplantatie.  

We kunnen ons echter de vraag stellen in welke mate het team een bijdrage kan leveren 

in het zoeken naar een oplossing voor deze problemen.  Er zijn experts uit verschillende 

andere disciplines die meer ervaring hebben op deze gebieden, zoals een psycholoog of 

een sociaal verpleegkundige.  

De arts is in hoofdzaak de spilfiguur in de behandeling van de somatische klachten van 

de patiënt. Toch krijgen patiënten ook vaak te kampen met sociale en psychische 

complicaties ten gevolge van de ziekte waaraan men als arts of verpleegkundige 

evenzeer aandacht dient te besteden. 

Daarom kan het naar de toekomst heel belangrijk zijn om het belang van een 

multidisciplinair team verder te benadrukken en verder te ontwikkelen om deze 
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patiënten een zo optimaal mogelijke zorg te kunnen aanbieden met aandacht voor de 

mens in zijn totaliteit.  

Door in de toekomst de items vooraf op de CRF te definiëren zullen deze niet uit het 

oog verloren worden en zullen ze zo waarschijnlijk meer aangegeven worden door de 

arts. We kunnen ons hierbij echter wel de vraag stellen of, door de verschillende items 

aan de CRF toe te voegen, het invullen ervan niet te arbeidsintensief zal zijn voor de 

artsen. Voor bepaalde artsen was een beperkte CRF een belangrijke voorwaarde om 

deel te nemen aan het onderzoek.  

4.7. METHODOLOGISCHE OVERWEGINGEN 

4.7.1. STEEKPROEF EN STEEKPROEFGROOTTE  

Om dit onderzoek tot stand te brengen werden enkele methodologische en statistische 

keuzes gemaakt die hier verder toegelicht en bediscussieerd zullen worden.  

Om vooraf een idee te hebben van het aantal proefpersonen dat nodig is om in een 

studie een minimaal relevant verschil aan te tonen is het noodzakelijk vooraf een 

poweranalyse uit te voeren. Een onderschatting van de steekproefgrootte kan ertoe 

leiden dat het resultaat van de vragenlijst niet gedetecteerd wordt, waardoor de kans 

bestaat op het maken van foute conclusies en het maken van een statistische type I- 

en/of type II-fout.  

In dit onderzoek werd de grootte van de steekproef via de poweranalyse berekend op 

190 proefpersonen. Zoals voorheen reeds beschreven bestaat de steekproefgrootte in dit 

onderzoek uit 101 proefpersonen. Hiermee werd duidelijk niet voldaan aan de 

voorwaarden van de poweranalyse. We willen dit hieronder nuanceren aan de hand van 

wat hieronder wordt toegelicht.  

Omwille van het feit dat het gaat om een masterscriptie die in een bepaalde tijd dient 

afgewerkt te worden is het niet mogelijk om in deze korte tijd een dergelijk hoog aantal 

proefpersonen te rekruteren. Bovendien is een allogene HSCT een niet zo frequent 
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voorkomende behandeling. Om toch zoveel mogelijk proefpersonen te kunnen 

rekruteren werd ervoor geopteerd om samen te werken met verschillende centra.  

Door de specifieke inclusiecriteria waaraan de proefpersonen dienen te voldoen werden 

vaak patiënten uitgesloten omwille van diverse redenen. In dit onderzoek werden enkel 

patiënten in de onderzoekspopulatie opgenomen vanaf drie maanden tot maximaal drie 

jaar na allogene HSCT. Omwille hiervan zijn de patiënten waarbij cGVHD werd 

vastgesteld na een periode van drie jaar achter de HSCT niet opgenomen in dit 

onderzoek. Dit werd zo gesteld omdat 99% van de gevallen van cGVHD zich voordoen 

in deze periode. Dit  vernauwt natuurlijk de groep patiënten die in aanmerking komen. 

Een tweede probleem waarmee we als onderzoekers vaak geconfronteerd werden, was 

de taalbarrière tussen onderzoeker en patiënt. De vragenlijst werd slechts afgenomen bij 

patiënten die Nederlands spreken. Gezien de vragenlijst enkel in het Nederlands 

beschikbaar was, werden patiënten die geen Nederlands spreken en/of begrijpen 

automatisch uitgesloten. In bepaalde centra zoals bijvoorbeeld Antwerpen konden, 

omwille van deze reden, bepaalde patiënten niet aan dit onderzoek deelnemen. Over 

hoeveel patiënten dit uiteindelijk ging, zijn op dit ogenblik geen gegevens beschikbaar.  

Om de noodzaak aan anderstalige vragenlijsten te onderzoeken kan in de toekomst 

hiernaar gepeild worden. Op deze manier krijgen ook deze mensen de kans hun 

symptomen en complicaties te uiten en bespreekbaar te maken. Als deze vragenlijst in 

de toekomst zal gebruikt worden als leidraad voor de consultatie bij de arts of 

verpleegkundig specialist zal een vertaling zeker noodzakelijk zijn wil men iedere 

patiënt op eenzelfde manier behandelen.  

4.7.2. DELPHI-PROCEDURE 

De nieuwe vragenlijst werd ontwikkeld vanuit verschillende bronnen. Er werd zowel 

informatie verkregen uit wetenschappelijke literatuur, uit andere reeds bestaande 

vragenlijsten alsook informatie van experts uit verschillende disciplines.  
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Bij deze laatste bron gaat het echter wel om informatie verkregen door mensen met 

expertise in hun specifiek onderzoekgebied, experts die vaak patiënten zien met 

cGVHD omwille van de specifieke problemen waarmee ze vaak te kampen hebben.   

De informatie die werd aangebracht door de experts uit verschillende disciplines werd 

mits voldoende wetenschappelijke onderbouwing door het delphipanel tijdens de 

delphiprocedure goedgekeurd en aan de vragenlijst toegevoegd.  

De vragen onder het item 'sinussen' werden als enige in de vragenlijst toegevoegd 

zonder wetenschappelijke evidentie maar werden specifiek aangebracht door een arts 

met expertise in de behandeling van patiënten na stamceltransplantatie.  

De vragen onder dit item werden door alle experts als relevant bevonden en omwille 

hiervan toch aan de vragenlijst toegevoegd.  

Het gebrek aan wetenschappelijke evidentie kunnen we echter wel weerleggen aan de 

hand van de samenstelling van het delphipanel. Dit bestaat uit negen onafhankelijke 

experts die allen zeer nauw betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met 

cGVHD. Het panel bestaat uit negen mensen uit de verschillende centra en uit 

verschillende disciplines maar toch allemaal met specifieke ervaring in het werken met 

mensen na stamceltransplantatie.  

De items werden pas aan de vragenlijst toegevoegd indien zeven van de negen experts 

in het delphipanel dit item al relevant beschouwden.  

Een mogelijke oorzaak voor het gebrek aan wetenschappelijke evidentie is het feit dat 

tot op heden nog geen sluitende verklaring kan worden geformuleerd voor de klachten 

ter hoogte van de sinussen. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat over aantasting van 

de sinussen door cGVHD voorlopig nog geen onderzoek werd uitgevoerd.  

 

De relevantie van de items werd berekend door middel van de Content Validity Index. 

Om te kunnen spreken van een goede inhoudsvaliditeit zou de score van de CVI bij 

benadering 0.80 moeten zijn (Van Hecke, 2011). In dit onderzoek moeten zeven van de 

negen experts de items als relevant beoordelen om een CVI van 0,78 te behalen. Met 
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deze waarde voldoen we in dit onderzoek aan de voorwaarden die worden 

vooropgesteld in de wetenschappelijke literatuur.  

4.7.3. SAMPLING METHODE 

Er werd gebruik gemaakt van een convenience sampling. Doordat het hier gaat om een 

non-probability sampling of een sampling waarbij er niet gerandomiseerd werd, is er 

kans op sampling bias. Het is bij deze vorm van steekproeftrekking moeilijker om de 

resultaten te generaliseren naar de volledige populatie. Aangezien de 

onderzoekspopulatie beperkt is in grootte (n=101 in test en n= 30 in retest) moeten de 

resultaten met voorzichtigheid benaderd worden. Er dient verder onderzoek gedaan te 

worden in een grotere populatie om nog meer validerende en meer betrouwbare 

resultaten te hebben. Hiervoor dient het aantal deelnemende patiënten te voldoen aan 

het aantal berekend via de poweranalyse.  

Bij het afnemen van het vragenlijst is er een kans op response set bias. Er werd 

geprobeerd om die response set bias zoveel mogelijk te vermijden. Hierbij heeft de 

respondent de neiging om te antwoorden op een manier waarop men denkt dat de 

vraagsteller een antwoord verwacht. De respondent heeft dus de neiging om niet eerlijk 

op de vraag te antwoorden om de vraagsteller te behagen met z’n antwoord. 

4.7.4. ONDERZOEKSDESIGN 

Het afnemen van de vragenlijst gebeurde op twee verschillende manieren.  

Oorspronkelijk was het de bedoeling om op de dag van de consultatie aan iedere patiënt 

een vragenlijst af te geven samen met een informed consent. De patiënt zou de 

vragenlijst invullen voor de consultatie bij de arts en zou deze dan terugbezorgen 

wanneer hij/ zij bij de arts werd gevraagd.  
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Omwille van praktische redenen was deze manier van werken niet mogelijk in het 

Universitair Ziekenhuis van Leuven. Hier werden alle vragenlijsten door de studenten 

aan de patiënten bezorgd, met wat extra uitleg over de manier van vraagstelling. 

Strikt gezien werd deze laatste groep bevoordeeld omwille van het feit dat ze extra 

uitleg kregen en daarenboven nog extra vragen konden stellen bij onduidelijkheden. 

Toch heeft deze manier van werken ons als onderzoeker verschillende zaken 

bijgebracht.  

Bij de analyse van de vragenlijsten die werden afgenomen in het UZ van Leuven viel 

het op dat de vragenlijsten vollediger werden ingevuld. Bij de analyse van de 

vragenlijsten uit de andere centra viel het op dat er beduidend meer missing values 

aanwezig waren. In de andere centra werden meer zaken foutief ingevuld. Zo werd 

bijvoorbeeld het deel voor de vrouwelijke participanten onder het item 'genitaal en 

urinair' in de verschillende centra ingevuld door sommige mannelijke participanten. 

Daarom maken wij de aanbeveling om in de toekomst de vragenlijst de eerste keer 

samen met de patiënt te overlopen en indien mogelijk en gewenst door de patiënt, deze 

samen in te vullen. Hierbij kan men zich wel de vraag stellen of de patiënt in het bijzijn 

van een zorgverlener nog steeds de vragenlijst op een eerlijke manier zal invullen. Deze 

manier van werken zal arbeidsintensiever zijn, maar zal, zoals de trend zich nu 

voordoet, waarschijnlijk resulteren in minder missing values. Deze manier van werken 

wordt tegenwoordig reeds toegepast in het UZ van Gent.  

Het afnemen van een vragenlijst blijft een subjectief gegeven. De patiënt vult de 

vragenlijst in naar eigen gevoel. Dit gevoel kan echter helemaal anders zijn dan hetgeen 

de arts observeert of denkt. Indien bepaalde symptomen zich voordoen bij de patiënt is 

het vooral de manier waarop de patiënt deze ervaart die bepaalt op welke manier de 

vragenlijst wordt ingevuld. Bovendien worden in de vragenlijst eveneens zaken 

bevraagd die op zich niet zichtbaar zijn maar die enkel de patiënt zelf ervaart en beleeft. 

Een duidelijk voorbeeld hiervan is de vraag die peilt naar 'moeheid' van de patiënt.  

Verder kunnen er ook vragen gesteld worden bij de uitgebreidheid van de vragenlijst. 

Bij het onderdeel 'genitaal en urinair' viel het op dat bepaalde participanten het deel 
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hebben ingevuld dat niet overeen komt met het echte geslacht van de patiënt. Hierbij 

kan de vraag gesteld worden of de oorzaak hiervan te wijten is aan het feit dat dit 

onduidelijk werd geformuleerd of aan het feit dat de participant zijn aandacht verloor 

naar het einde van de vragenlijst toe.  

Voor patiënten, die vaak al verzwakt zijn na de allogene HSCT of door cGVHD, is het 

vaak vermoeiend om zich gedurende enige tijd te concentreren. Dit kan echter leiden tot 

een belangrijk verlies aan informatie.  

Door de vragenlijst als arts of verpleegkundige de eerste keer samen met de patiënt te 

overlopen en in te vullen kan men de patiënt bijstaan waar nodig en kan men eveneens 

rekening houden met de gezondheidstoestand van de patiënt. 

Een andere mogelijke optie die in de toekomst geëvalueerd kan worden, is het 

ontwerpen van een kortere versie van de vragenlijst. Hierbij moet men zich echter 

opnieuw de vraag stellen of hierdoor belangrijke informatie niet verloren zal gaan. De 

optie die op dit ogenblik in het UZ van Gent wordt overwogen is om de vragenlijst 

elektronisch aan de patiënt aan te bieden. De vragenlijst zou zo ontworpen worden dat, 

wanneer voor de patiënt bepaalde zaken helemaal niet van toepassing zijn, ze 

automatisch worden doorverwezen naar de volgende nieuwe vraag. Op die manier 

wordt de patiënt als het ware automatisch begeleid en zullen er waarschijnlijk minder 

missing values zijn.  

4.7.5. VALIDATIE 

Andere reeds gevalideerde vragenlijsten rond cGVHD bevragen enkel fysieke aspecten 

(Lee & Flowers, 2008) terwijl de psychosociale en algemene aspecten minstens even 

relevant zijn voor de patiënt.  

In dit onderzoek werd enkel het deel rond chronische graft versus host ziekte 

opgenomen in de constructvalidatie. Om zoveel mogelijk informatie te kunnen 

verzamelen was het noodzakelijk om in de vragenlijst deze verschillende manieren van 

vraagstelling te hanteren. Omwille van statistische redenen is het hierdoor niet mogelijk 
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om een constructvalidatie uit te voeren op de laatste en algemene onderwerpen 

(activiteit en geheugen, middelengebruik en voeding en concentratie). Dit heeft 

voornamelijk te maken met de manier waarop de vragen onder deze items werden 

geformuleerd. Bepaalde vragen onder deze items kunnen niet op dezelfde manier 

geformuleerd worden gezien de informatie die men als onderzoeker wil verkrijgen. 

Daarnaast kunnen deze items ook niet door de arts aangegeven worden in het CRF 

aangezien slechts de aangetaste organen worden bevraagd. 

De somatische gevolgen die cGVHD met zich meebrengt, werden hoofdzakelijk 

bevraagd aan de hand van een vijfpuntLikertschaal . Dit onderzoek wil zich echter 

onderscheiden van de bestaande vragenlijsten door eveneens aandacht te besteden aan 

de psychische en sociale gevolgen die cGVHD met zich meebrengt, en dit binnen 

eenzelfde vragenlijst. Om deze informatie te kunnen verzamelen was het noodzakelijk 

om bepaalde vragen op een andere manier te gaan formuleren, zoals bij de items 

'beroepsactiviteit' en 'middelengebruik en voeding'. Toch hebben de vragen die onder 

deze items werden geformuleerd ons belangrijke relevante informatie opgeleverd.  

Zo kan de arts bijvoorbeeld bij grote wijzigingen in het gewicht van de patiënt een 

oordeel vormen over het voedingspatroon van de patiënt, wat eveneens bevraagd werd 

in de vragenlijst.  

Zo valt het bijvoorbeeld ook op dat het overgrote deel van de patiënten in dit onderzoek 

vroeger ooit heeft gerookt, maar bij het vaststellen van de diagnose hiermee is gestopt. 

Indien deze items niet bevraagd werden, was het onmogelijk hierover uitspraken te doen 

bij de resultaten van dit onderzoek. Bovendien kunnen deze items eveneens van belang 

zijn bij het opsporen of vroegtijdig herkennen van longcomplicaties. 

 

Onder het item 'maag en darmen' leverde het eerste resultaat van de statistische analyse 

bij de interne consistentie een slecht resultaat (0,126) op voor de cronbach's alpha. Uit 

deze analyse bleek dat manier van vraagstelling, die peilde naar de wijzigingen in het 

gewicht, hiervan de belangrijkste oorzaak was. Daarom werden deze gegevens uit 

verdere analyses weggelaten. Toch blijkt uit de publicatie van Jacobsohn et al. (2002) 
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en uit de praktijk dat de voedingsstatus bij patiënten met cGVHD een belangrijke rol 

speelt in de kans op mortaliteit.  

De resultaten van dit onderzoek tonen een belangrijk gewichtsverlies bij patiënten met 

cGVHD na allogene HSCT. Deze gegevens werden daarom echter niet uit de vragenlijst 

weerhouden maar verder weergegeven aan de hand van beschrijvende statistische 

methodes.  

Het zou aangeraden zijn om in de toekomst de vragen die niet aan de hand van een 

Likertschaal kunnen worden bevraagd te gaan groeperen zodat ook deze informatie niet 

verloren gaat en er toch een duidelijke structuur in de vragenlijst wordt behouden. 

Hierdoor zou het eveneens evidenter zijn om de resterende vragen statistisch te gaan 

verwerken.  

4.7.6. KENMERKEN VAN DE PARTICIPANTEN 

Zoals reeds voorheen gezegd hebben 101 patiënten deelgenomen aan dit onderzoek. Er 

kan gesteld worden dat aan de hand van deze populatie de resultaten uit dit onderzoek 

generaliseerbaar en transfereerbaar zijn naar de huidige praktijk, aangezien ook 

multicentrisch werd gewerkt. Het overgrote deel van de steekproef werd ingenomen 

door patiënten van middelbare leeftijd (°1960) en dit voornamelijk van het mannelijke 

geslacht. Dit kan een sterke invloed hebben op de resultaten van dit onderzoek, 

aangezien oudere mensen vaker te kampen hebben met allerhande beperkingen en 

klachten.  

Daarom kan het in de toekomst aangeraden zijn om voor de allogene HSCT dezelfde 

vragenlijst te laten invullen als nulmeting. Op deze manier kan men nagaan of de patiënt 

voordien al dan niet reeds last had van bepaalde zaken en kan met meer zekerheid een 

besluit worden gevormd over in welke mate cGVHD de oorzaak is van bepaalde 

symptomen en/of gevolgen.  
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4.7.7. STABILITEIT  

Om de stabiliteit van de vragenlijst te kunnen garanderen is het belangrijk om een test-

hertestbetrouwbaarheidsanalyse uit te voeren. De interpretatie van de test-

hertestbetrouwbaarheid gebeurt in dit onderzoek aan de hand van de 'Intra Class 

Correlation Coëfficiënt'. 

De test-hertestanalyse werd uitgevoerd bij 30 patiënten in behandeling in het UZ van 

Leuven. De oorspronkelijke vragenlijst werd door de patiënten ingevuld tijdens hun 

verblijf in de dagkliniek en de tweede vragenlijst werd met de patiënt meegegeven en 

terug naar de onderzoekers opgestuurd. Omwille van het feit dat in dit onderzoek de 

symptomen bevraagd worden van de voorbije maand, is het niet mogelijk een lange 

tijdsperiode te laten tussen de eerste en de tweede meting. Dit kan aanzien worden als 

een beperking in dit onderzoek. Daarnaast kan het eveneens in later onderzoek 

aangewezen zijn om ook de patiënten uit de andere centra de vragenlijst een tweede 

keer te laten invullen. Omwille van praktische redenen was dit echter niet mogelijk. 

Toch leverde de test-hertestanalyse bevredigende resultaten op. Alle items hebben een 

ICC die volgens Polit en Beck (2005) kan aanzien worden als goed tot excellent.  

4.8. TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

Dit onderzoek heeft bepaalde nieuwe elementen aangebracht over het onderwerp die 

belangrijk kunnen zijn voor verder onderzoek.  

Zoals in het begin van deze discussie reeds gezegd, werd ervoor geopteerd om een 

vragenlijst te ontwikkelen waarin gepeild wordt naar alle aspecten die cGVHD met zich 

meebrengt. Dit had als gevolg dat de vragenlijst in vergelijking met andere reeds 

bestaande vragenlijsten een stuk uitgebreider is. Naar de toekomst toe is het de 

bedoeling deze vragenlijst in dezelfde vorm en inhoud te laten invullen door de patiënt. 

Hierbij is het wel aangeraden om de vragenlijst ook te laten invullen voor de 

stamceltransplantatie als nulmeting. Op deze manier kan de toestand van de patiënt voor 

de stamceltransplantatie mee in rekening gebracht worden en kunnen de onderzoekers 

zich specifiek toeleggen op de nieuwe ontstane problemen. Daarnaast kan het naar de 
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toekomst toe eveneens een aanrader zijn om de patiënt de eerste keer bij te staan bij het 

invullen van de vragenlijst. Op die manier kunnen eventuele onduidelijkheden door de 

onderzoeker aan de patiënt verduidelijkt worden. 

Verder zou het in toekomst eveneens een aanrader zijn het onderzoek op een 

longitudinale manier uit te voeren. In dit onderzoek werd er omwille van tijdsgebrek 

voor geopteerd om een transversaal onderzoek uit te voeren. Hierdoor werd bij elke 

patiënt die zich kwam aanbieden bij de arts, binnen een afgebakende periode, één 

meting uitgevoerd. Hierdoor zijn de patiënten die binnen deze periode geen afspraak 

hadden bij de arts niet in dit onderzoek opgenomen. 

Door een longitudinaal onderzoek kan de onderzoeker alle patiënten die een allogene 

HSCT hebben ondergaan gedurende een bepaalde afgebakende periode volgen. Een 

longitudinaal onderzoek zal in eerste instantie al leiden tot een grotere 

steekproefgrootte. Daarnaast kan de onderzoeker een correcter beeld  vormen van de 

incidentie van cGVHD en kunnen de artsen op die manier een beter beeld vormen van 

de evolutie van cGVHD. Tot slot zullen de resultaten van een longitudinaal onderzoek 

beter transfereerbaar en generaliseerbaar zijn naar de huidige praktijk.  

Gezien de mensen in onze samenleving verschillende talen spreken, kan het in de 

toekomst aangeraden zijn de vragenlijst te vertalen in verschillende talen. Dit voorstel 

werd reeds aan verschillende patiënten van het UZ Gent voorgelegd en werd zeer 

enthousiast onthaald. Het is evident dat iedere patiënt de kans moet krijgen om de 

vragenlijst te kunnen invullen en dit zeker als dit zal gebruikt worden als leidraad in de 

follow-up van de patiënten na allogene stamceltransplantatie.  

Tot slot kunnen nog enkele aanbevelingen voor verder onderzoek gemaakt worden 

omtrent de opbouw van de CRF. Voor dit onderzoek werd er, deels op vraag van de 

verschillende artsen, voor geopteerd om te gaan werken met een beperkte CRF die ons 

toch de nodige informatie kon verstrekken. Om ook de artsen meer bewust te maken 

van de verschillende gevolgen van cGVHD naast de lichamelijke complicaties kan het 

in de toekomst aangeraden zijn om alle hoofditems die in de vragenlijst aan bod komen 

op te lijsten zodat de arts deze enkel hoeft aan te vinken. Voor de arts kan dit een handig 

hulpmiddel zijn doordat alle items steeds op iedere CRF terug aan bod komen, 

waardoor ook de minder gebruikelijke items steeds opnieuw in het oog zullen springen.  
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4.9. CONCLUSIE  

Uit de resultaten van dit onderzoek kan worden besloten dat negen van de 15 thema’s 

konden worden gevalideerd. Deze thema’s zijn: ‘huid en nagels’, ‘ogen’, ‘mond en 

keel’, ‘sinussen’, ‘keel en slokdarm’, ‘longen’, ‘maag en darmen’, ‘genitaal en urinair’ 

en tot slot ‘spieren en skelet’.  

De overige zes thema’s ( ‘activiteitsniveau’, ‘activiteit en geheugen’, ‘beroepsactiviteit’, 

‘middelengebruik en voeding’, ‘allergie’ en ‘concentratie’) konden niet gevalideerd 

worden. Toch blijkt uit literatuur en uit de praktijk dat deze thema’s eveneens 

belangrijke informatie kunnen bevatten voor de zorgverlener bij de follow-up van de 

patiënt na allogene HSCT.  
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BIJLAGE 3: TABEL EXPERTVALIDATIE 

 



TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

1 ACTIVITEITSNIVEAU

1.1 1 7 8 2 6 8 JA

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

2 HUID EN NAGELS

2.1 3 5 8 ja 4 4 8 NEEN

2.2 1 2 5 8 ja 1 3 4 8 NEEN

2.3 3 5 8 ja 3 5 8 NEEN

2.4 1 1 2 4 8 ja 1 1 2 4 8 NEEN

2.5 3 2 3 8 neen 2 2 2 2 8 NEEN

2.6 4 4 8 ja 3 5 8 NEEN

DS 2.7 3 4 7 ja 1 1 2 3 7

2.8 1 2 2 3 8 neen 3 2 3 8 NEEN

2.9 3 5 8 ja 2 6 8 NEEN

2.10 4 4 8 ja 1 1 1 5 8 NEEN

2.11 1 1 6 8 ja 1 1 6 8 NEEN

2.12 1 1 6 8 ja 1 1 6 8 NEEN

MQ 2.13 3 4 7 ja 2 5 7

2.14 1 1 2 4 8 ja 2 2 4 8 NEEN

MQ 2.15 2 5 7 ja 2 2 3 7

2.16 4 4 8 ja 3 5 8 NEEN

2.17 1 4 3 8 ja 4 4 8 NEEN

2.18 2 1 3 2 8 neen 2 1 1 4 8 NEEN

2.19 2 1 3 2 8 neen 2 1 3 2 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

3 OGEN

3.1 1 7 8 ja 1 1 6 8 NEEN

3.2 1 7 8 ja 1 7 8 NEEN

3.3 2 6 8 ja 1 1 6 8 NEEN

Relevantie Duidelijkheid

Relevantie Duidelijkheid

Relevantie Duidelijkheid

1



3.4 1 3 4 8 ja 3 5 8 NEEN

3.5 2 6 8 ja 1 1 1 5 8 NEEN

3.6 1 3 4 8 ja 1 3 4 8 NEEN

MQ 3.7 3 4 7 ja 2 5 7

3.8 1 2 2 3 8 neen 2 2 1 3 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

4 MOND EN KEEL 

4.1 2 6 8 ja 1 2 5 8 NEEN

4.2 1 1 6 8 ja 1 1 1 5 8 NEEN

4.3 1 7 8 ja 1 7 8 NEEN

4.4 2 6 8 ja 2 6 8 NEEN

4.5 1 1 1 5 8 ja 1 1 6 8 NEEN

MQ 4.6 1 2 4 7 neen 2 1 4 7

4.7 2 3 3 8 ja 3 5 8 NEEN

4.8 1 3 4 8 ja 3 5 8 NEEN

4.9 1 2 5 8 ja 3 5 8 NEEN

4.10 3 5 8 ja 4 4 8 NEEN

4.11 2 2 4 8 ja 2 1 5 8 NEEN

4.12 2 3 3 8 ja 4 4 8 NEEN

4.13 6 2 8 ja 4 4 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

5 SINUSSEN

5.1 1 1 5 1 8 ja 5 3 8 NEEN

5.2 1 1 4 2 8 ja 5 3 8 NEEN

5.3 2 3 3 8 ja 1 4 3 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

6 KEEL EN SLOKDARM

6.1 2 6 8 ja 1 7 8 NEEN

6.2 1 3 4 8 ja 3 5 8 NEEN

6.3 2 6 8 ja 3 5 8 NEEN

Relevantie Duidelijkheid

Relevantie Duidelijkheid

Relevantie Duidelijkheid

2



6.4 2 2 4 8 ja 1 2 5 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

7 LONGEN

7.1 3 5 8 ja 1 1 6 8 NEEN

7.2 3 5 8 ja 2 6 8 NEEN

7.3 5 3 8 ja 2 6 8 NEEN

7.4 1 1 3 3 8 ja 4 4 8 NEEN

7.5 1 1 3 3 8 ja 4 4 8 NEEN

7.6 2 2 1 3 8 neen 2 2 4 8 NEEN

7.7 1 5 2 8 ja 3 5 8 NEEN

7.8 1 3 4 8 ja 3 5 8 NEEN

7.9 1 4 3 8 ja 3 5 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

8 MAAG EN DARM

8.1 3 5 8 ja 3 5 8 NEEN

8.2 1 7 8 ja 1 7 8 NEEN

TK 8.3 1 2 4 7 ja 1 2 4 7

8.4 2 3 3 8 ja 1 2 3 2 8 NEEN

8.5 4 4 8 ja 3 5 8 NEEN

JDM 8.6 1 6 7 ja 2 5 7

JDM 8.7 1 1 3 2 7 neen 2 1 4 7

8.8 1 7 8 ja 1 7 8 NEEN

8.9 3 5 8 ja 1 1 6 8 NEEN

JDM 8.10 1 4 2 7 ja 2 1 4 7

8.11 1 3 4 8 ja 1 2 5 8 NEEN

8.12 2 3 3 8 ja 1 1 1 5 8 NEEN

8.13 1 3 4 8 ja 1 2 5 8 NEEN

8.14 3 3 2 8 neen 1 1 2 4 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

9 GENITAAL EN URINAIR

Relevantie Duidelijkheid

Relevantie Duidelijkheid

Relevantie Duidelijkheid

3



Algemeen 

9.1 1 2 1 4 8 neen 2 6 8 NEEN

9.2 1 2 3 2 8 neen 2 6 8 NEEN

9.3 1 1 4 2 8 ja 3 5 8 NEEN

9.4 4 3 1 8 neen 3 2 3 8 NEEN

9.5 4 2 1 1 8 neen 1 1 4 2 8 NEEN

9.6 2 3 3 8 neen 2 2 4 8 NEEN

9.7 2 3 3 8 neen 2 2 4 8 NEEN

9.8 2 3 2 1 8 neen 2 2 4 8 NEEN

Mannen 

9.9 1 1 6 8 ja 1 7 8 NEEN

9.10 1 7 8 ja 1 1 6 8 NEEN

9.11 2 6 8 ja 2 2 4 8 NEEN

9.12 1 1 6 8 ja 1 1 6 8 NEEN

9.13 1 1 6 8 ja 2 1 5 8 NEEN

TK 9.14 2 1 2 2 7 neen 1 1 2 3 7

9.15 1 2 4 1 8 neen 5 3 8 NEEN

9.16 2 4 1 1 8 neen 1 3 4 8 NEEN

9.17 2 3 3 8 neen 6 2 8 NEEN

9.18 2 3 3 8 neen 6 2 8 NEEN

9.19 2 3 3 8 neen 5 3 8 NEEN

9.20 2 3 3 8 neen 5 3 8 NEEN

Vrouwen

9.21 1 1 6 8 ja 3 5 8 NEEN

9.22 1 7 8 ja 2 6 8 NEEN

9.23 1 7 8 ja 2 6 8 NEEN

HS 9.24 2 1 4 7 neen 2 1 4 7

9.25 1 2 3 2 8 neen 1 3 4 8 NEEN

9.26 1 1 6 8 ja 1 7 8 NEEN

JDM 9.27 1 2 4 7 ja 1 1 5 7

9.28 2 1 1 4 8 neen 3 5 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

Relevantie Duidelijkheid
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10 SPIEREN EN SKELET

10.1 1 3 4 8 ja 1 2 5 8 NEEN

10.2 3 5 8 ja 3 5 8 NEEN

10.3 3 5 8 ja 3 5 8 NEEN

10.4 2 1 5 8 ja 1 2 5 8 NEEN

10.5 2 6 8 ja 1 2 5 8 NEEN

10.6 2 6 8 ja 2 6 8 NEEN

10.7 2 6 8 ja 3 5 8 NEEN

10.8 1 1 6 8 ja 2 1 5 8 NEEN

10.9 1 1 6 8 ja 3 5 8 NEEN

10.10 2 2 1 3 8 neen 1 1 6 8 NEEN

10.11 1 2 5 8 ja 2 6 8 NEEN

10.12 1 1 3 3 8 ja 1 3 4 8 NEEN

10.13 2 1 5 8 ja 3 5 8 NEEN

10.14 1 4 3 8 ja 3 5 8 NEEN

10.15 4 4 8 ja 3 5 8 NEEN

10.16 3 5 8 ja 2 6 8 NEEN

10.17 3 5 8 ja 2 6 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

11 ACTIVITEIT EN GEHEUGEN

11.1 1 7 8 ja 1 2 5 8 NEEN

11.2 3 5 8 ja 2 1 5 8 NEEN

11.3 1 3 4 8 ja 2 6 8 NEEN

11.4 1 3 4 8 ja 2 6 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

12 BEROEPSACTIVITEIT

12.1 2 6 8 ja 2 6 8 NEEN

12.2 1 2 5 8 ja 2 6 8 NEEN

12.3 1 1 6 8 ja 1 7 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

Relevantie Duidelijkheid

Relevantie Duidelijkheid

Relevantie Duidelijkheid

5



13 MIDDELENGEBRUIK EN VOEDING

13.1 1 1 2 4 8 ja 1 2 5 8 NEEN

13.2 1 3 4 8 ja 2 6 8 NEEN

13.3 1 3 4 8 ja 2 6 8 NEEN

13.4 1 4 3 8 ja 2 6 8 NEEN

13.5 1 5 2 8 ja 3 5 8 NEEN

13.6 1 5 2 8 ja 3 5 8 NEEN

13.7 1 1 4 2 8 ja 1 2 5 8 NEEN

13.8 1 2 2 3 8 neen 2 6 8 NEEN

13.9 5 3 8 ja 2 6 8 NEEN

13.10 5 3 8 ja 2 6 8 NEEN

13.11 5 3 8 ja 2 6 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

14 ALLERGIE

14.1 1 4 3 8 ja 2 6 8 NEEN

14.2 1 5 2 8 ja 2 6 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

15 ALGEMEEN

LN 15.1 1 1 3 2 7 neen 2 1 1 3 7

15.2 1 2 2 3 8 neen 1 2 5 8 NEEN

TOTAAL INCLUSIE TOTAAL HERFORMULEREN

niet relevant matig relevant relevant zeer relevant niet duidelijk matig duidelijk duidelijk zeer duidelijk

16 CONCENTRATIE

16.1 2 3 3 8 ja 2 6 8 NEEN

16.2 2 3 3 8 ja 2 6 8 NEEN

16.3 3 2 3 8 neen 2 6 8 NEEN

16.4 2 5 1 8 ja 2 6 8 NEEN

Relevantie Duidelijkheid

Relevantie Duidelijkheid

Relevantie Duidelijkheid
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BIJLAGE 4: VRAGENLIJST 
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Geachte Patiënt, 

Deze vragenlijst bevraagt de symptomen die u de voorbije maand ondervonden hebt.  

Gelieve steeds de keuzeoptie aan te duiden die het best bij u past. 

Bij sommige vragen dient u door middel van een score, van 0 tot 10, aan te geven in welke mate u de pijn op 
dit moment ervaart. Score 0 betekent geen pijn en score 10 betekent onuitstaanbare pijn. 
Bij sommige vragen wordt er ook gevraagd om een plaats aan te duiden op de figuur 

Alvorens de vragenlijst in te vullen, hadden wij graag nog enkele algemene gegevens verzameld. 

Alvast vriendelijk bedankt voor de medewerking. 

Geslacht  
 

 Man 
 Vrouw 

 
 

Geboortejaar  
 
…………… 
 
 

Opleidingsniveau  
 

 Hogeschool of universiteit 
 Hoger Middelbaar 
 Lager Middelbaar 
 Lagere school 

 
 

Maand en jaar van de stamceltransplantatie  
 
../….. 
 
 

Vragenlijst lange termijn opvolgingsonderzoek na allogene stamceltransplantatie 
 



3 
 

1. Activiteitsniveau 

Duid aan welk van onderstaande beschrijvingen het best aansluit bij uw activiteitsniveau: 

 Ik ben in staat om zonder beperking alle normale activiteiten uit te voeren. 

 Ik ben beperkt in zware lichamelijke activiteiten, maar kan mezelf verplaatsen en ik ben in staat om lichte 
arbeid uit te voeren. 

 Ik kan voor mezelf zorgen, maar ben niet in staat tot enig werk gedurende meer dan 50% van de dag. 

 Ik ben slechts tot beperkte zelfverzorging in staat, ik verblijf meer dan 50% van de dag in bed of op  
      een stoel. 

 Ik ben volledig hulpbehoevend, ik verblijf de hele dag in bed of op een stoel. 
 

2.        Huid en nagels 

2.1. Is er een deel van uw huid dat gespannen of opgezet 
aanvoelt? Duid de plaats aan op de figuur. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

Voorkant Achterkant 

2.2. Is er een deel van uw huid verdikt? Duid de plaats aan op de 
figuur. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

Voorkant Achterkant 

2.3. Is er een deel van uw huid dat rood of geïrriteerd is? Duid de 
plaats aan op de figuur. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

Voorkant Achterkant 

2.4. Is er een deel van uw huid dat ruw is? Duid de plaats aan op 
de figuur. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

Voorkant Achterkant 
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2.5. Is er een deel van uw huid dat jeukt? Duid de plaats aan op 
de figuur. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

Voorkant Achterkant 

2.6. Is er een deel van uw huid dat schilferend is? Duid de plaats 
aan op de figuur. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

Voorkant Achterkant 

2.7. Is er een deel van uw huid dat van kleur veranderd is 
(donkerder of lichter)? Duid de plaats aan op de figuur. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

Voorkant Achterkant 

2.8. Heeft u last van wondjes ter hoogte van de huid? Duid de 
plaats aan op de figuur. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

Voorkant Achterkant 

2.9. Is er een deel van uw huid pijnlijk? 

Indien nooit, ga verder naar vraag 2.10. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

 

2.9.1.  Zo ja,  duid op de figuur het deel aan van de huid dat 
 pijnlijk is. 

Voorkant Achterkant 

2.9.2.  Zo ja, hoe pijnlijk is uw huid gemiddeld? 

Score 0 betekent geen pijn   en score 10 betekent onuitstaanbare 

pijn  

                                                                 
                     

  0      1     2      3     4      5      6      7      8      9     10 
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3. Ogen 

3.1. Zijn uw ogen droog? 
 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

3.2. Zijn uw ogen korrelig (voelen ze aan alsof er zand in zit)? 
 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

3.3. Zijn uw ogen pijnlijk? 

 Indien nooit, ga verder naar vraag 3.4. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

3.3.1.  Zo ja, mijn ogen zijn pijnlijk bij:     
  

     
Wind             ‘s ochtends              Helder licht 

  

Andere - Specificeer:…………………………………………  
 

3.3.2.  Zo ja, hoe pijnlijk zijn uw ogen gemiddeld? 

Score 0 betekent geen pijn   en score 10 betekent onuitstaanbare 

pijn  

                                                                
                     

  0      1     2      3     4      5      6      7      8      9     10 

3.4. Is uw gezichtsvermogen veranderd ten opzichte van voor de 
transplantatie? 

                                              
Neen                          verslechterd              verbeterd 

 

3.5. Heeft u last van overmatig tranen van de ogen?  

 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

4. Mond en keel 

2.10. Heeft u plaatsen waarop het haar minder goed groeit of niet 
terugkomt. Of heeft u last van haarverlies. (die veranderd is 
sinds de transplantatie)? Duid de plaats aan op de figuur. 

Voorkant Achterkant 

2.11. Breken uw nagels gemakkelijk? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

2.12. Zien uw nagels er anders uit dan voor de 
stamceltransplantatie? 

                                   
  Ja                                              Neen 

4.1. Heeft u pijn in uw mond? 

Indien nooit, ga verder naar vraag 4.2. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

4.1.1.  Hoe pijnlijk is uw mond gemiddeld? 

Score 0 betekent geen pijn   en score 10 betekent onuitstaanbare 

pijn . 

                                                                
                     

  0      1     2      3     4      5      6      7      8      9     10 

4.2. Heeft u last van een droge mond?  

 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 
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5. Sinussen 

5.1. Heeft u last van neusloop? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

5.2. Heeft u last van slijmen achter in de keel? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

5.3. Hoe vaak bent u verkouden? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

6. Keel en slokdarm 

6.1. Heeft u pijn bij het slikken? 

 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

6.2. Ik heb moeite met het doorslikken van  Vloeistoffen 

   Vaste voeding 

   Medicatie 

   Alle voorgaande 

 Duid één of meerdere opties aan. 

     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

6.3. Heeft u last van een branderig gevoel in de: 

       maag 

       slokdarm 

 Duid één of meerdere opties aan. 

 

 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

 
 

4.3. Heeft u last van wondjes in de mond? 

 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

4.4. Heeft u pijn ter hoogte van uw lippen?      
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd  

4.5. Heeft u last van letsels ter hoogte van uw lippen?      
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

4.6. Heeft u last in de mond bij: 

  het eten van pikante voeding? 

  Het drinken van bruisende dranken? 

  Het eten of drinken van zure voedingsmiddelen? 

 Duid één of meerdere opties aan. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

4.7. Heeft u pijn of ongemak bij het poetsen van de tanden?      
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

4.8. Heeft u de voorbije 6 maanden een tandartscontrole gehad? 
 Zo neen, ga verder naar vraag 5.1.                                    

  Ja                                              Neen 

4.8.1. Zo ja, wat heeft de tandarts gedaan?   Niets, mijn gebit was in orde. 

  Een gaatje opgevuld. 

  Eén tand (of meerdere) getrokken. 

  Andere……………………………………….. 
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7. Longen 

7.1. Bent u kortademig? 

 Indien nooit, ga verder naar vraag 7.2. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

7.1.1  Zo ja, welke van onderstaande uitspraken is 
 voor u het meest van toepassing? 

 1. Ik word alleen kortademig bij zware inspanning. 
 2. Ik word alleen kortademig als ik me moet 

           haasten, op vlak terrein of tegen een lichte helling 
           loop. 

 3. Door mijn kortademigheid loop ik op vlak 
          terrein langzamer dan andere mensen van 
          mijn leeftijd, of moet ik stoppen om op 
          adem te komen als ik mijn eigen tempo loop. 

 4. Na ongeveer 100 meter lopen op vlak 
           terrein of na een paar minuten lopen op 
           vlak terrein moet ik stoppen door kortademigheid. 

 5. Ik ben te kortademig om het huis uit te 
           gaan, of ik ben kortademig tijdens het aan- 
           of uitkleden. 

7.2. Heeft u last van een piepende ademhaling? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

7.3. Heeft u last van hartkloppingen?  
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

7.4. Heeft u last van pijn of druk op de borst? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

7.5. Heeft u thuis zuurstoftoediening? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

7.6. Heeft u last van hoest? 

Indien nooit, ga verder naar vraag 8.1.  

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

7.6.1. Zo ja, hoest u dan slijmen op? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

8. Maag en darmen 

8.1. Heeft u last van verminderde eetlust? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

8.2. Hoeveel is uw huidig gewicht? 

 

Hoeveel kg bent u: 
    vermagerd de voorbije drie maanden? 
    verzwaard 

 

......... kg 
 
 
………. kg 
 

8.3. Heeft u last van misselijkheid? 

 Indien nooit, ga verder naar vraag 8.4. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

8.3.1.  Geef de score aan op de schaal die overeenstemt 
 met uw  gemiddelde misselijkheid. 

Score 0 betekent niet misselijk  en score 10 betekent hevig 

misselijk. 

                                                                
                     

  0      1     2      3     4      5      6      7      8      9     10 

8.4. Heeft u last van braken? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 
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8.5. Heeft u last van diarree? 

 waterige diarree 

 vetdiarree (grijze, ontkleurde diarree) 

 Indien nooit, ga verder naar vraag 8.6. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

8.5.1.  Hoe vaak heeft u last van diarree (per dag)? 
                                           

       1        2         3          4         5         6      7/ meer 

8.6. Heeft u last van   bloederige stoelgang? 

    zwarte 

     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

8.7. Heeft u pijn ter hoogte van de maag? 

 Indien nooit, ga verder naar vraag 8.8. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

8.7.1.  Geef de score aan op de schaal die overeenstemt 
 met uw gemiddelde maagpijn. 
Score 0 betekent geen pijn   en score 10 betekent onuitstaanbare 
pijn . 

                                                                
                     

  0      1     2      3     4      5      6      7      8      9     10 

8.8. Heeft u pijn ter hoogte van de buik (buikkrampen)? 

 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

9. Genitaal en urinair 

Algemeen 

9.1. Heeft u last van ongewild urineverlies?  

 

 Nooit 
 Ongeveer 1x per week of minder 

 2-3x per week 

 Ongeveer 1x per dag 
 Meerdere keren per dag 
 Continu 

 

 

Vul enkel het deel in overeenkomstig met uw geslacht. 

Mannen 

9.2. Heeft u last van een verminderd seksueel verlangen sinds de 
stamceltransplantatie? 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

9.3. Heeft u erectieproblemen?     
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

9.4. Heeft u pijn bij ejaculatie? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

9.5. Heeft u pijn bij seksueel contact? 

 Indien nooit, ga verder naar vraag 9.6. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

9.5.1.  Zo ja, Geef de score aan op de schaal die 
 overeenstemt met uw gemiddelde pijn tijdens het 
 seksueel contact. 
Score 0 betekent geen pijn   en score 10 betekent onuitstaanbare 
pijn . 

                                                                
                     

  0      1     2      3     4      5      6      7      8      9     10 
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Vrouwen 

9.6. Heeft u last van een verminderd seksueel verlangen sinds de 

stamceltransplantatie? 

 

     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

9.7. Heeft u last van vaginale droogheid? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

9.8.  Heeft u pijn bij seksueel contact? 

 Indien nooit, ga verder naar vraag 9.9. 

     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

9.8.1.  Zo ja, Geef de score aan op de schaal die 
 overeenstemt met uw gemiddelde pijn tijdens het 
 seksueel contact. 
Score 0 betekent geen pijn   en score 10 betekent onuitstaanbare 
pijn . 

                                                                
                     

  0      1     2      3     4      5      6      7      8      9     10 

9.9. . Heeft u nog uw maandstonden? 

 Zo neen, ga verder naar vraag 10.1. 

                                   

  Ja                                              Neen 

9.9.1.  Zo ja, zijn de cycli regelmatig (tussen de 21 en de 35 

 dagen)? 

                                   

  Ja                                              Neen 

10. Spieren en skelet 
  

10.1. Heeft u last van zwakte in uw benen bij het trappen oplopen 
 of het beklimmen van een heuvel? 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

10.2. Heeft u last van pijnlijke gewrichten? 

 Indien nooit, ga verder naar vraag 10.3. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

10.2.1.  Duid aan welke gewrichten pijn doen. 

 

 Pols    Knie 
 Heup   Elleboog 
 Schouder   Enkel 
 Andere - specificeer:…………………………………. 

10.2.2.  Geef op de schaal, de score aan die overeenstemt 
 met de gemiddelde pijn die u heeft in uw 
 gewrichten. 

Score 0 betekent geen pijn   en score 10 betekent onuitstaanbare 
pijn . 

                                                                
                     

0 1     2      3     4      5      6      7      8      9     10 

10.3. Heeft u last van stijfheid van de gewrichten? 

  Indien nooit, ga verder naar vraag 10.4. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

10.3.1.  Duid aan welke gewrichten stijf zijn. 

 

 Pols    Knie 
 Heup   Elleboog 
 Schouder   Enkel 
 Andere - specificeer:…………………………………. 

10.4. Heeft u last van gezwollen gewrichten? 

  Indien nooit, ga verder naar vraag 10.5. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

10.4.1.  Duid aan van welke gewrichten gezwollen zijn. 

 Pols    Knie 
 Heup   Elleboog 
 Schouder   Enkel 
 Andere - specificeer:…………………………………. 

10.5. Heeft u last van spierpijn? 

 Indien nooit, ga verder naar vraag 10.6. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 
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10.6.1. Duid op de figuur aan waar de spierkrampen zich 
bevinden. 

Voorkant Achterkant 
10.7.  Heeft u last van bevingen?      

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

10.8. Heeft u moeite om uw kledij boven uw hoofd aan te trekken? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

10.9. Heeft u moeite om een vuist te maken? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

 

11. Geheugen 

11.1. Bent u sneller moe dan voor de stamceltransplantatie? 
     

Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

11.2. Hoeveel van de activiteit die u voor de stamceltransplantatie 
kon doen, kunt u nu nog doen? 

                     
 0     10    20     30     40     50    60     70     80     90   100% 

 

11.3. Heeft u meer problemen om bepaalde zaken te onthouden 
dan voor de stamceltransplantatie?  

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

11.4. Heeft u meer last om zich te concentreren dan voor de 
stamceltransplantatie? 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

12. Beroepsactiviteit 
 

12.1. Geef uw beroepsstatus aan Voor stamceltransplantatie   Na stamcelstransplantatie 

 Student   Student 
 Werknemer   Werknemer 
 Zelfstandige   Zelfstandige 
 Gepensioneerd   Gepensioneerd 
 Ziekteverlof   Ziekteverlof 
 Werkzoekende   Werkzoekende 

10.5.1.  Geef op de schaal, de score aan die overeenstemt 
 met de gemiddelde spierpijn. 

Score 0 betekent geen pijn   en score 10 betekent onuitstaanbare 
pijn . 

                                                                
                     

0      1     2      3     4      5      6      7      8      9     10 

10.5.2.  Duid op de figuur aan waar de spierpijn zich bevindt. 

Voorkant Achterkant 

10.6. Heeft u last van spierkrampen? 

 Indien nooit, ga verder naar vraag 10.7. 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 
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12.2. Duid dan uw percentage van tewerkstelling aan. 
Voor de stamceltransplantatie 

                                    
30       40       50       60       70       80       90     100% 
Na de stamceltransplantatie 

                                    
30       40       50       60       70       80       90     100% 

12.3. Wat is/was uw beroep? 
Voor stamceltransplantatie 

………………………………………………………….. 
Na stamceltransplantatie 

…………………………………………………………... 

13. Middelengebruik en voeding 

14. Allergie 

 

13.1. Drinkt u alcoholische dranken? 

Aantal glazen per:  Dag 
    Week 
    Maand 

                              
  0         1            2           3         4          5         >5 

13.2. Rookt u? 

 Zo neen, ga verder naar vraag 13.3. 

                                   
  Ja                                              Neen 

13.2.1.  Zo ja, hoeveel sigaretten/dag? 
…… sigaretten/dag. 

 

13.3. Heeft u ooit gerookt? 

 Zo neen, ga verder naar vraag 13.4. 

                                   
  Ja                                              Neen 

13.3.1.  Zo ja, sinds wanneer bent u gestopt? 
Sinds  ../../…. 

13.3.2.  Hoeveel sigaretten rookte u per dag? 
…… sigaretten/dag. 

13.4. Gebruikt u drugs? 
 Ja, Soft drugs. 
 Ja, Hard drugs. 
 Neen. 

13.5. Gebruikt u bijvoeding (fortimel, nutridrink, …)? 
                                   

  Ja                                              Neen 

13.6. Volgt u een aangepast dieet? 

 Zo neen, ga verder naar vraag 14.1. 

                                   
  Ja                                              Neen 

13.6.1. Zo ja, specificeer. 
 Diabetes 
 Vetarm 
 Zoutarm 
 Lichtverteerbaar 

 Kiemarm 
 Andere…………………………………………….. 

14.1. Heeft u nieuwe allergieën ontwikkeld na de 
stamceltransplantatie?  

 Zo neen, ga verder naar vraag 15.1. 

                                   
  Ja                                              Neen 

14.1.1. Zo ja, welke nieuwe allergieën heeft u ontwikkeld? 
 Hooikoorts 
 Voedsel 
 Huisstofmijt 
 Contact 
 Medicatie 
 Astma 
 Latex 
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15. Concentratie 
 

15.1. Heeft u het gevoel dat u iets gelezen hebt en vlak daarna niet 
 meer weet wat u gelezen hebt, zodat u het moet overlezen? 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

15.2. Heeft u het gevoel dat u bepaalde zaken niet meer weet? 
(Bijvoorbeeld: niet meer weten of u het licht of het gas heeft 
uitgedaan, of de deur hebt afgesloten?) 

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 

15.3. Heeft u soms het gevoel dat u vergeet waarom u naar een 
bepaalde plaats in uw huis gelopen bent? 

 
          

     
Nooit       Zelden     Soms        Vaak        Altijd 
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BIJLAGE 6: INFORMED CONSENT 
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Informatiebrief voor toestemming deelname aan onderzoek met als titel: “Validatie van een 

vragenlijst voor patiënten in het kader van lange termijn follow-up na allogene 

stamceltransplantatie (meer specifiek chronische graft versus host ziekte)” 

 

Doel van lange termijn opvolgingsonderzoek: 

Het onderzoek waarvoor uw deelneming wordt gevraagd wil de zorg voor mensen na een allogene 

stamceltransplantatie verbeteren. Door middel van dit onderzoek willen we een bestaande vertaalde 

Nederlandstalige vragenlijst optimaliseren en valideren. Deze vragenlijst richt zich op het opsporen 

en opvolgen van een mogelijke nevenwerking na een allogene stamceltransplantatie, namelijk 

chronische graft versus host ziekte (cGVHD). De informatie en gegevens die wij verzamelen met 

vragenlijsten is zeer belangrijk om deze complicatie beter te kunnen opsporen, opvolgen en 

behandelen.   

Zelfs als u geen problemen ervaart kunnen we van de informatie veel leren.  

 

Verwachtingen t.a.v. de deelnemer: 

Voor het representatief zijn van de bevraging is het van belang dat u de vragenlijsten volledig en 

waarheidsgetrouw beantwoordt. 

 

Deelname: 

De deelname aan het onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. Deelname omvat het invullen van de 

vragenlijst na de stamceltransplantatie. 

Via uw behandelende arts wordt er toestemming gevraagd om enkele medische gegevens op te 

vragen. Aan de behandelend arts zal een heel korte evaluatie gevraagd worden in verband met al of 

niet mogelijke symptomen in verband met chronische graft versus host ziekte (uw aandoening, en 

eventuele aanwezigheid van chronische graft versus host ziekte, graad en aantasting van welke 

organen). De ingevulde vragenlijsten worden anoniem opgestuurd naar het UZ Gent voor de 

verwerking van de gegevens. Na ondertekening behoudt u steeds het recht om tijdens het onderzoek 

alsnog af te zien van uw medewerking. Uw eventuele weigering zal de gewone zorg door uw 

hulpverleners uiteraard niet beïnvloeden. 

 

Kosten: 

Uw deelname brengt geen extra kosten mee voor u. U ontvangt ook geen vergoeding voor deelname 

aan deze studie.  

 
Vertrouwelijkheid: 
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Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld en wordt uw privacy gerespecteerd. Deze 

studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan 

het UZ Gent na raadpleging van de lokale Commissies voor Medische Ethiek van andere 

deelnemende centra en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk 

(ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan 

klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te 

beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie. 

  

Letsel ten gevolge van deelname aan de studie 

De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade 

en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten 

met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 

mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

Wij hopen dat u uw medewerking aan dit onderzoek wilt verlenen. Door dit document te 

ondertekenen geeft u toestemming met de inzameling van de nodige gegevens voor het onderzoek.  

 

Contactgegevens onderzoekers: 

 

UZ Gent, Prof. Dr. Kerre     UZ Leuven, Prof. Dr. Maertens 

De Pintelaan 185, 9000 Gent    Herestraat 49, 3000 Leuven 

Tel: 09/332.66.54     Tel: 016/34.86.00 

tessa.kerre@ugent.be     johan.maertens@uzleuven.be 

 

 

 

AZ Sint-Jan (Brugge), Dr. Selleslag   ZNA Antwerpen, Prof. Dr. Zachee 

Ruddershove 10, 8000 Brugge    Lindendreef 1, 2020 Antwerpen 

Tel: 050/45.99.42     Tel: 03/217.72.25 

dominik.selleslag@azsintjan.be    pierre.zachee@zna.be 

 

Ik, ______________________________________________ heb het document  

Informatiebrief voor toestemming deelname aan onderzoek met als titel: “Validatie van een 

vragenlijst voor patiënten in het kader van lange termijn follow-up na allogene 

stamceltransplantatie (meer specifiek chronische graft versus host ziekte)” 
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gelezen en er een kopie van gekregen. Ik stem in met de inhoud van het document en stem ook in 

deel te nemen aan het onderzoek. Ik heb de uitleg gekregen over de aard en het doel van het 

onderzoek en over wat men van mij verwacht. Men heeft mij de gelegenheid en voldoende tijd 

gegeven om vragen te stellen over het onderzoek, en ik heb op al mijn vragen een bevredigend 

antwoord gekregen. Ik werd geïnformeerd dat dit onderzoek werd voorgelegd en goed gekeurd door 

het Ethisch Comité van het UZ Gent. Ik neem deel op vrijwillige basis. Ik kan mij op elk moment uit 

het onderzoek terugtrekken. Ik werd ingelicht dat mijn gegevens vertrouwelijk blijven. 

Naam van de deelnemer: ___________________________________________________ 

Datum: __________________________________________________________________ 

 

Handtekening: ____________________________________________________________ 

 

Ik bevestig dat ik de aard en het doel van de studie heb uitgelegd aan de bovenvermelde deelnemer. 

De deelnemer stemde toe om deel te nemen door vrijwillig zijn/haar persoonlijke handtekening te 

plaatsten. 

 

Naam van de informatieverstrekker: __________________________________________ 

Datum: __________________________________________________________________ 

Eva Pape       Dieter Sinnesael 

Student Master verpleeg- en vroedkunde    Student Master verpleeg- en vroedkunde 

03/05/2012       03/05/2012 

     

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt, één voor de deelnemer en één voor de 

informatieverstrekker. 
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BIJLAGE 7: C.R.F. 
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CRF 

Disease status 
CR  ; PR  ; Relapse   ; Disease progression ; Stable disease    

Karnofsky score: ____%. 

Signature of person completing form: ___________________________________  Date: _____/_____/_____ 
Signature of principal Investigator: _____________________________________  Date: _____/_____/_____ 

 

Center:  

Doctor : ____________________  

Data nurse : ________________  

    

Date of Birth: _____ / _____ / __________ 
 (Day)    (Mo)         (Year) 

Study patient number: _________________ 
     (see return faxed inclusion form) 

Date of last follow up: _____ / _____ / __________  

HCST 
Date of HSCT: ___/____/______  
Stem cells : PBSC  ; BM   ; CB  
Donor : MRD  ; MUD  ; Haplo  ; MMUD  
Graft manipulation : None  ; yes  (…………………………………………………..) 
Type of HSCT: MAC  ; RIC   ;  

GVHD (refer to protocol for grading system) 
GVHD prophylaxis  
      Regimen:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      Stopped  ; ongoing    
 
Did the patient develop acute GVHD?  No    Yes  
      Date of acute GVHD  ___/___/___  Type of acGVHD: Classic  ; Persistent ; Recurrent ; Late onset    
      Biopsy proven? Yes / No  
      Global grade _____. Skin grade _____. Digestive grade ______. Liver grade ______. 
      Evolution of acute GVHD: __________________________________________________________________ 
  
Did the patient develop chronic GVHD?  No    Yes  
      Date of chronic GVHD  ___/___/___    Type of cGVHD Classic Overlap syndrome 
      Biopsy proven? Yes / No  
      Global grade _____ 
      Organs involved:___________________________________________________________________________ 
 
      Evolution of chronic GVHD: __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
Current immunosuppressive therapy:____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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LIJST MET TABELLEN EN FIGUREN 

 

Tabel 1: stadia acute Graft versus Host Disease 

Tabel 2 : classificatie acute en chronische GVHD volgens NIH uit: Filipovich et al. 

(2005) 

Tabel 3: Klinische manifestatie cGVHD(frequentie bij diagnose en frequentie ooit, uit: Lee & 

Flowers (2008) 

Tabel 4 : Thema’s van de vragenlijst 

Tabel 5: Expertpanel 

Tabel 6 transplantatiejaar volgens geslacht 

Tabel 7: aantal patiënten volgens transplantatiejaar 

Tabel 8: Opleidingsniveau_geslacht 

Tabel 9: beroepsstatus (a) voor Tx (b) na Tx 

Tabel 10: Beroepsstatus versus cGVHD 

Tabel 11: beroepsstatus voor transplantatie (2009) 

Tabel 12: beroepsstatus na transplantatie (2009) 

Tabel 13: beroepsstatus voor transplantatie (2010) 

Tabel 14: beroepsstatus na transplantatie (2010) 

Tabel 15: beroepsstatus voor transplantatie (2011) 

Tabel 16: beroepsstatus na transplantatie (2011)  

Tabel 17: beroepsstatus voor transplantatie (2012) 

Tabel 18: beroepsstatus na transplantatie (2012) 

Tabel 19: Cronbach's alpha - huid en nagels 

Tabel 20: Cronbach's alpha – ogen 

Tabel 21:Cronbach's alpha – mond 

Tabel 22: Cronbach's alpha - keel en slokdarm 

Tabel 23: Cronbach's alpha – sinussen 

Tabel 24: Cronbach's alpha – longen 

Tabel 25: Cronbach's alpha - maag en darmen 

Tabel 26: Cronbach's alpha - maag en darmen (2) 

Tabel 27 Cronbach’s alpha (deleted items) - maag en darmen 

Tabel 28: Cronbach's alpha – urinair mannen 
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Tabel 29: Cronbach's alpha – urinair vrouwen 

Tabel 30: Cronbach's alpha – spieren en skelet 

Tabel 31: Cronbach's alpha –Geheugen 

Tabel 32: Cronbach's alpha – Beroepsactiviteit 

Tabel 33: Cronbach's alpha – middelengebruik en voeding 

Tabel 34: Cronbach's alpha – allergie 

Tabel 35: Cronbach's alpha – Geheugen 

Tabel 36: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Huid 

Tabel 37: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Ogen 

Tabel 38: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Mond 

Tabel 39: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Keel & Slokdarm 

Tabel 40: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Longen 

Tabel 41: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Maag & Darmen 

Tabel 42: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Genitaal-Urinair (mannen) 

Tabel 43: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Genitaal-Urinair (vrouwen) 

Tabel 44: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Spieren en skelet 

Tabel 45: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Geheugen 

Tabel 46: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Beroepsstatus 

Tabel 47: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Allergie 

Tabel 48: Intraclass Correlatie Coëfficiënt – Concentratie 

Tabel 49: Constructvalidatie – Huid en Nagels 

Tabel 50: Constructvalidatie – Ogen 

Tabel 51: Constructvalidatie – Mond en Keel 

Tabel 52: Constructvalidatie – Sinussen 

Tabel 53: Constructvalidatie – Keel en Slokdarm 

Tabel 54: Constructvalidatie – Longen 

Tabel 55: Constructvalidatie – Maag en Darmen 

Tabel 56: Constructvalidatie – Genitaal Urinair (mannen) 

Tabel 57: Constructvalidatie – Genitaal Urinair (vrouwen) 

Tabel 57: Constructvalidatie – Spieren en skelet 
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Figuur 1: Hematopoiese uit Ezzone (2013) 

Figuur 2: autologe stamceltransplantatie uit Porrata, Litzow & Markovic. (2005)  

Figuur 3: Allogene stamceltransplantatie uit Porrata, Litzow, & Markovic (2005)  

Figuur 4: componenten die worden toegediend tijdens transplantatie  

Figuur 5: HLA matching tussen familie 

Figuur 6: pathogenese cGVHD, uit: Min (2012) 

Figuur 7: percentage cGVHD over de jaren heen uit: Lee, Vogelsang & Flowers, 2003. 

Figuur 8: Schirmer's test uit: dryeye.org 

Figuur 9: Karnofsky performance status 

Figuur 10: Antwoordmogelijkheden (voorbeeld vijfpuntslikerschaal). 

Figuur 11: Antwoordmogelijkheden: VAS. 

Figuur 12 : Antwoordmogelijkheden voor de Delphi procedure 

Figuur 13: Boxplot geslacht versus leeftijd 

Figuur 14: opleidingsniveau op basis van geslacht 

Figuur 15: Gewicht Mannen                                                              

Figuur 16: Gewicht Vrouwen 

Figuur 17: boxplot op basis van geslacht 

Figuur 18: transplantatie 2009 

Figuur 19: transplantatiejaar 2010 

Figuur 20: transplantatiejaar 2011 

Figuur 21: transplantatiejaar 2012 
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