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ABSTRACT 

Doelstelling: Validering van een aangepaste “quality of life” (QoL) vragenlijst voor kinderen 

met spina bifida van 6 tot 18 jaar. 

Methode: De aangepaste vragenlijst, gebaseerd op de gevalideerde PedsQL 4.0, werd 

ingevuld door kinderen met spina bifida en hun ouders. De controlegroep, die bestond uit 

gezonde kinderen en hun ouders, vulden de vragenlijst ook in. De vragenlijsten werden 2 

weken later opnieuw ingevuld en de “test-retest reliability” werd berekend aan de hand van de 

Cronbach Alpha test, zowel voor de gehele populatie als volgens mentale leeftijd binnen de 

patiëntenpopulatie. Het verschil tussen ouders en kinderen, alsook tussen patiënten en 

controles werd geëvalueerd met behulp van de Mann-Whitney U-test. De invloed van de ernst 

van de aandoening op de quality of life werd nagegaan aan de hand van de Spearman 

correlatietest. 

Resultaten: De studiepopulatie omvatte 39 patiënten met daarbij 37 ouders en de 

controlepopulatie omvatte 35 patiënten en 35 ouders. Uit de vragenlijst bleek dat alle 

patiënten die moeten colonspoelen dit als het moeilijkste ervaren om in te passen in hun 

leven. Er werd geen correlatie gevonden tussen de ernst van de aandoening en de quality of 

life, dus de ernst van de ziekte kan de uitkomst van quality of life van de patiënt niet 

voorspellen. Bij het evalueren van de test-retest reliability werden zowel bij de patiënten als 

bij de controles gelijkaardige resultaten gevonden. De vragenlijsten waren bij de ouders in 

beide populaties steeds intern gevalideerd (test-retest reliability coëfficiënt >0.7). De 

vragenlijsten bij de kinderen waren daarentegen niet op alle gebieden intern gevalideerd. De 

vragenlijsten van de controlegroep vertoonden wel een betere interne validatie. Opmerkelijk 

is ook dat de antwoorden op de vragen met betrekking tot het sociaal domein het meest 

schommelden. De verschillen en gelijkenissen tussen ouders en hun kinderen werden 

berekend. Er werd een duidelijk verschil gevonden op emotioneel en sociaal gebied, waarbij 

de ouders de impact van spina bifida bij hun kind steeds erger inschatten dan de kinderen zelf. 

De andere domeinen gaven gelijkenissen aan maar deze gelijkenissen konden niet sterk intern 

gevalideerd worden. Als laatste werden er gelijkenissen en verschillen gezocht tussen de 

patiënten en de controles. De mediaan van de algemene levensscore was zowel bij de 

patiëntenpopulatie als de controlegroep 8/10. Er werd slechts bij één vraag een significant 

verschil gevonden: de patiënten gaven vaker aan gepest te worden dan hun gezonde 

leeftijdsgenoten. 
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Conclusie: Tegenwoordig leven patiënten met spina bifida langer, waardoor de factor quality 

of life steeds belangrijker wordt en er meer nood is aan een middel om de quality of life te 

meten en longitudinaal op te volgen. Hiervoor kunnen gestandaardiseerde vragenlijsten 

gebruikt worden. De vragenlijst uit dit onderzoek is enkel gevalideerd bij de ouders en niet bij 

de kinderen en kan dus niet gebruikt worden om kinderen longitudinaal op te volgen. De 

vragenlijst kan echter wel als richtinggevend instrument gebruikt worden bij kinderen. Er 

werd namelijk een verschil gevonden in de beoordeling van de quality of life tussen de ouder 

en het kind op sociaal en emotioneel domein. Men kan dus stellen dat sommige domeinen niet 

op dezelfde manier ingeschat worden door de ouders en daarom moet het afnemen van deze 

vragenlijst bij zowel ouder als kind als complementair beschouwd worden. Het verschillend 

perspectief van ouders en kinderen geeft een ruimer begrip van de quality of life en moet dus 

als een verrijking gezien worden. Als laatste kan geconcludeerd worden dat aangezien de 

mediaan van de algemene levensscore bij de patiëntenpopulatie identiek was aan de score bij 

de controlegroep en aangezien er geen correlatie werd gevonden tussen de ernst van de 

aandoening en de quality of life, dat de beoordeling van quality of life veel verder gaat dan de 

chronische ziekte van een kind. 
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INLEIDING 

DEEL 1: Spina Bifida 

1. Inleiding spina bifida 

Spina bifida betekent letterlijk “gespleten wervelkolom”. Deze aangeboren afwijking behoort 

tot de groep van aandoeningen waarbij de fusie van de neurale buis bij foetussen faalt. Spina 

bifida is een brede term die twee vormen omvat, namelijk de open vorm of spina bifida aperta 

(met myelomeningocoele en meningocoele) en de gesloten vorm of spina bifida occulta (met 

lipoma en lipomeningocoele). Myelomeningocoele wordt ook spina bifida cystica genoemd 

en bij deze aandoening is in tegenstelling tot spina bifida occulta het neurale weefsel niet 

bedekt door huid. Het is beduidend ernstiger dan de gesloten vorm. Bij kinderen met spina 

bifida aperta is de myelomeningocoele de meest frequente vorm. Bij de open vorm lekt vaak 

het cerebrospinaal vocht naar buiten wat aanleiding kan geven tot levensbedreigende infecties 

zoals meningitis. Een belangrijk kenmerk van spina bifida is de variëteit in gevolgen en 

behoeften, dit is omwille van het feit dat spina bifida kan voorkomen op verschillende 

niveaus. De bezenuwing onder het letsel is uitgevallen en dus speelt de hoogte van het letsel 

een rol in de handicap die dit met zich meebrengt. De dagelijkse zorg verschilt dan ook sterk 

van patiënt tot patiënt. Om een beeld te krijgen van wat spina bifida inhoudt, volgt hieronder 

een beschrijving van de aandoening. 

 

2. Ontstaan van spina bifida 

2.1 Pathofysiologie 

Tijdens de eerste maand van de embryonale ontwikkeling treedt de neurulatie op waarbij de 

neurale plaat omgevormd wordt tot een neurale buis. Uit deze buis differentiëren later de 

hersenen en het ruggenmerg. Wanneer er geen normale neurulatie optreedt, dus wanneer er 

een incomplete sluiting van de neurale buis gebeurt, zal een deel van de neurale buis 

openblijven. Dit heeft als gevolg dat de wervelbogen (spina bifida occulta) en daarbij 

eventueel ook de huid (spina bifida cystica) niet dichtgroeien (1). 

 

2.2  Etiologie 

Spina bifida heeft een multifactoriële oorzaak. Zowel omgevings- als genetische factoren 

spelen hierbij een rol. Bij sommige rassen (bijvoorbeeld het Mexicaanse en Ierse ras) komt 

spina bifida frequenter voor dan bij andere rassen (bijvoorbeeld het Kaukasische en 

Aziatische ras). Verder heeft een persoon met een familielid van de eerste graad met spina 
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bifida 3 tot 5 % kans een nakomeling te krijgen met spina bifida. Deze resultaten beschrijven 

duidelijk dat er een genetische factor aanwezig is. Als omgevingsfactor is vooral het tekort 

aan foliumzuur in het dieet van de zwangere vrouw gekend (1, 2). 

 

3. Voorkomen, levensverwachting en preventie 

3.1 Epidemiologie 

In vergelijking met vroeger is er duidelijk een wijziging te zien in de prevalentie van spina 

bifida. Het aantal kinderen geboren met spina bifida is opmerkelijk gedaald. Deze daling kan 

reëel zijn, maar kan ook te wijten zijn aan het feit dat neurale buis defecten vroeg in de 

zwangerschap opgespoord worden en dat bij positieve screening deze zwangerschap 

onderbroken kan worden. De prenatale diagnostiek omvat screening naar het alfa-

foetoproteïne, een eiwit dat voorkomt in het hersenvocht van de foetus, en beeldvorming van 

de neurale buis via echografie. Ook de prevalentie van het aantal zwangerschappen dat een 

spina bifida met zich meedraagt is sinds 1990 gedaald. Studies hebben aangetoond dat het 

innemen van foliumzuur door de zwangere vrouw, vanaf de wens om zwanger te worden tot 

enkele weken na de bevruchting, het risico op neurale buis defecten effectief kan 

verminderen. Ondanks de inname van voedingssupplementen wordt slechts 50 tot 70% van de 

neurale buis defecten voorkomen. Bijgevolg moeten we er ons van bewust zijn dat deze 

aandoening niet zal verdwijnen en dat er jaarlijks enkele duizenden zwangerschappen een 

spina bifida met zich meebrengen (3, 4). 

 

3.2 Incidentie en prevalentie 

Elk jaar worden er wereldwijd 300.000 tot 400.000 kinderen geboren met een neurale buis 

defect. In Europa resulteren er naar schatting elk jaar 4500 zwangerschappen in een baby of 

foetus met een neurale buis defect. In België schommelt de prevalentie van spina bifida tussen 

6 tot 8 per 10.000 zwangerschappen en worden er 1 tot 4 per 10.000 kinderen geboren met 

spina bifida (4, 5). 

 

3.3 Levensverwachting 

Vóór 1960 overleden de meeste spina bifida patiënten tijdens de kindertijd aan de 

neurologische complicaties. Vanaf 1960, met het ontwikkelen van een shunt die de overmaat 

aan cerebrospinaal vocht draineert en het feit dat neurochirurgen binnen de eerste 48 

levensuren het defect sluiten met hierdoor een sterk verminderd risico op infecties, is de 

levensverwachting aanzienlijk toegenomen. Momenteel is de 1-jaars levensverwachting van 
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kinderen met spina bifida dankzij de huidige behandelingsmogelijkheden en de dagelijkse 

zorg enorm gestegen, namelijk van 20 naar 80 tot 90%. Hiervan bereikt 80% de volwassen 

leeftijd. Toch is er nog steeds geen normale levensverwachting als gevolg van complicaties 

(infecties, neurologische complicaties, nierlijden) (6, 7). 

 

3.4 Preventie 

In de jaren ‘90 werd al duidelijk dat foliumzuur het risico op een neurale buis defect kon 

verlagen. Er wordt geschat dat ongeveer 50 tot 70% van de gevallen vermeden zou kunnen 

worden door foliumzuursupplementen te nemen vóór en tijdens de eerste 12 weken van de 

zwangerschap. Een dosis van 0,4 mg per dag zou volstaan om het risico te doen dalen. In 

1998 gaf de “US Food and Drug Administration” de opdracht om foliumzuur toe te voegen 

aan bepaalde graanproducten om het verbruik ervan te verhogen. Hoewel de voedselverrijking 

in bepaalde landen zoals de VSA, Canada en Chili goed ingeburgerd is, is het in sommige 

landen verboden omwille van een aantal bezorgdheden. Ten eerste is er de angst dat de 

voedselverrijking zal leiden tot een overdosis aan foliumzuur. Een tweede vrees betreft de 

stijging van het aantal kankers. Ten derde zijn wetenschappers bezorgd dat de 

voedselverrijking met foliumzuur leidt tot de maskering van een vitamine B12-deficiëntie. 

Deze belangrijke bezorgdheden zijn door middel van verschillende studies en ervaringen 

verworpen en mogen dus volgens de auteurs van deze studies niet meer aangehaald worden 

als redenen om het voedsel niet te verrijken (8, 9). 

 

4. Verschillende vormen van spina bifida 

Spina bifida kan onderverdeeld worden in verschillende vormen. De voornaamste hierbij zijn 

spina bifida cystica of myelomeningocoele en spina bifida occulta. Bij spina bifida occulta 

bedekt de huid het neurale weefsel waardoor de diagnose vaak gemist wordt bij prenatale 

diagnostiek. In de meeste gevallen is er wel een teken aanwezig dat de spina bifida verraadt, 

zoals een plukje haar, een cutane naevus, een lipoom of een aanhangsel. Het is belangrijk om 

deze tekens te herkennen want ze kunnen gepaard gaan met een vorm van spinale dysrafie die 

het ruggenmerg kan beschadigen en uiteindelijk leidt tot een progressieve neurologische 

achteruitgang. Spina bifida occulta kan in het begin asymptomatisch zijn en wordt dan 

uiteindelijk opgemerkt omdat de patiënten urologische of rugklachten ontwikkelen. “Open 

rug” of spina bifida cystica presenteert zich als een zwelling over de rug. De symptomen 

hierbij zijn meestal te wijten aan het lekken van cerebrospinaal vocht of aan het blootgelegen 

ruggenmerg. Spina bifida kan zich voordoen op alle plaatsen van het ruggenmerg doch 
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meestal betreft het de lumbale regio. De ernst van de spina bifida hangt af van het niveau van 

het ruggenmergletsel. Hoe hoger het letsel zich bevindt, hoe meer zenuwbanen aangetast zijn 

en bijgevolg hoe meer kans op paralyse en spasticiteit. Bovendien gaat een hogere laesie 

gepaard met ernstigere misvormingen van de hersenen en slechtere cognitieve en motorische 

functies. Bijna altijd gaat myelomeningocoele gepaard met een neurogene blaas en 

orthopedische aandoeningen. Bij 90% van de patiënten komt een misvorming van het 

cerebellum en de achterhersenen voor, ook gekend als de “Chiari II Malformation” (3). 

 

5. Ziektebeeld 

Aangezien spina bifida occulta weinig tot geen symptomen geeft, wordt hier enkel het 

ziektebeeld van de meest voorkomende open vorm, myelomeningocoele, vermeld.  

 

5.1 Urinair en gastro-intestinaal stelsel 

Spina bifida patiënten hebben in de meeste gevallen geen controle over hun urineblaas. Urine-

incontinentie en de frequente blaasontstekingen als gevolg hiervan kunnen uiteindelijk leiden 

tot nierfalen. Om schade aan de nieren te voorkomen, heeft de neurogene blaas al vanaf de 

geboorte een urologische en nefrologische behandeling nodig. De doelstellingen hierbij zijn 

ten eerste het behoud van de nierfunctie, ten tweede streven naar urinecontinentie op de 

leeftijd waarop de kinderen naar school beginnen te gaan en ten derde onafhankelijkheid op 

oudere leeftijd met betrekking tot blaas- en darmbeheersing (10). 

Ruggenmergletsels kunnen een invloed hebben op de verschillende functies die nodig zijn 

voor de vrijwillige ontlasting zoals de peristaltiek en de functie van de sluitspier. Spina bifida 

patiënten kampen vooral met constipatie en fecale incontinentie. Fecale incontinentie heeft 

een belangrijke impact op sociaal vlak bij kinderen met spina bifida en die impact neemt  toe 

naarmate de kinderen ouder worden (11). 

 

5.2 Bewegingsstelsel 

Het deel van het ruggenmerg dat blootligt, is geheel of gedeeltelijk van zijn functie ontdaan. 

Dit zorgt voor verlamming van de beenspieren en gevoelsstoornissen in de benen afhankelijk 

van de plaats van de myelomeningocoele. Bij sacrale myelomeningocoele zijn enkel de 

onderbenen en voeten aangetast, bij lumbale myelomeningocoele breidt de verlamming en 

gevoelloosheid zich uit over de bovenbenen en soms zelfs de onderbuik. De verlamming van 

allerhande spieren heeft ook gevolgen op de stand van de wervelkolom, hierdoor ontstaat 

frequent kyfose en scoliose. Patiënten met sacrale en laag-lumbale myelomeningocoele zijn 
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later vaak in staat om te lopen, al dan niet met hulpmiddelen. Patiënten met hoog-lumbale en 

zeker thoracale myelomeningocoele zijn later aangewezen op een rolstoel (12). 

 
De meest voorkomende orthopedische afwijkingen bij spina bifida kinderen zijn ontwrichte 

heupen en scoliose. Scoliose treft ten minste 30% van de spina bifida patiënten en kan op 

lange termijn pulmonale dysfunctie veroorzaken. Daarenboven kunnen klompvoeten, knie 

instabiliteit en breuken aanwezig zijn bij de geboorte, vooral bij patiënten waar de laesie 

plaatsvindt ter hoogte van het thoracale of lumbale niveau. Dit resulteert vanzelfsprekend in 

beperkingen bij activiteiten zoals lopen, wandelen en zitten. Een operatie om de ontwrichte 

heup op zijn plaats te brengen lijkt evident, maar men moet rekening houden met de 

verschillende complicaties die deze operatie met zich meebrengt zoals een breuk, infectie, 

pijn en stijfheid. Hoewel de focus van orthopedisch chirurgen op de fysieke functie ligt, zijn 

de positieve effecten van de verbeterde fysieke functie niet te miskennen op het vlak van 

geestelijke gezondheid, sociaal functioneren en fitheid bij kinderen en jonge adolescenten (11, 

13). 

 

5.3 Psychosociaal 

Vroeger werd het grootste deel van het onderzoek naar spina bifida gericht op de fysieke en 

neuro-cognitieve domeinen en werd er minder aandacht besteed aan de psychologische en 

sociale domeinen. Niettemin stellen de fysieke, psychologische en sociale dysfuncties veel 

eisen aan de individuen en de betrokken families. Een aantal voorbeelden van psychologische 

en sociale problemen zijn aandachts- en leermoeilijkheden, obesitas, verschillende 

chirurgische ingrepen, de complicaties van darmen en blaas, de sociale vaardigheidstekorten 

en het beheersen van de verschillende mijlpalen in de ontwikkeling, zoals de ontwikkeling 

van onafhankelijkheid (3). 

Ondanks de gedaalde mortaliteit hebben deze patiënten nog vele medische en sociale 

problemen gedurende hun hele leven. Zo ervaren volwassen patiënten met spina bifida vaak 

een sociaal isolement met beperkte kansen op werk en onafhankelijk wonen. Ze blijven 

levenslang gebonden aan de orthopedische en urologische gevolgen van de aandoening. Dit 

resulteert in een negatiever zelfbeeld vergeleken met gezonde individuen. Onzekerheid, door 

de aanwezigheid van lichamelijke afwijkingen en bijvoorbeeld de nood tot katheterisatie, 

verhindert het ontwikkelen van intieme relaties bij adolescenten (14). 
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6. Gerelateerde aandoeningen 

6.1 Tethered cord syndroom 

Het “tethered cord syndroom” wordt gedefinieerd als een neurologische aandoening waarbij 

het ruggenmerg door anatomische of fysiologische oorzaken vast zit aan de structuren 

onderaan in de rug zodat het laatste deel van het ruggenmerg onvoldoende vrij kan bewegen. 

De beperkingen die bij deze aandoening horen zijn vaak progressief en komen voor op het 

vlak van motoriek, zintuiglijke waarneming en de urorectale tractus. Ook pijn en/of scoliose 

komt voor (15). 

 

6.2 Hydrocefalus 

Hydrocefalus was vroeger de voornaamste oorzaak van mortaliteit bij spina bifida. Het komt 

voor bij ongeveer 85% van de kinderen met myelomeningocoele. Bij spina bifida occulta 

komt het gewoonlijk niet voor. De hydrocefalus is voornamelijk het gevolg van verminderde 

circulatie en absorptie van het cerebrospinaal vocht. Klinische manifestaties van hydrocefalus 

zijn een vergroting van het hoofd, braken, prikkelbaarheid en lethargie. Bij oudere kinderen 

kan hoofdpijn aanwezig zijn. Hydrocefalus en zijn behandeling heeft een effect op de 

cognitieve functies en op het gedrag (3, 15). 

 

6.3 Chiari II malformaties 

Deze malformaties komen voor bij 90% van de patiënten met spina bifida cystica. De fossa 

posterior is klein en het cerebellum, de pons en de medulla worden verplaatst in het cervicaal 

kanaal wat leidt tot een compressie van de hersenstam. Aan de Chiari II malformaties zijn 

respiratoire en slikproblemen geassocieerd. Deze problemen zijn de voornaamste oorzaken 

van morbiditeit en mortaliteit in de eerste 20 jaar van de patiënt (15). 

 

6.4 Dermale sinus 

Een dermale sinus is een opening in de huid die zich voortzet in de diepte tot aan de dura 

mater. Het is een vorm van spina bifida occulta en gaat gepaard met meningitis, tethered cord 

syndroom of neurologische compressie. De opening wordt wel eens over het hoofd gezien. 

Meestal komt de dermale sinus voor in het lumbosacrale gebied. De sinus moet chirurgisch 

volledig uitgesneden worden want onvolledige excisie is de oorzaak van recidieven (1). 
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6.5 Latex allergie 

De prevalentie van latex allergie bij spina bifida patiënten is hoog en loopt op tot 40%. Het is 

een immunoglobuline E–gemedieerde overgevoeligheidsreactie. De symptomen kunnen mild 

zijn zoals urticaria, maar kunnen ook aanleiding geven tot levensbedreigende situaties en 

overlijden door bronchospasmen, laryngeaal oedeem en anafylactische shock. De blootstelling 

aan latex antigenen gebeurt via verschillende toegangswegen, maar het is duidelijk dat directe 

mucosale en parenterale blootstelling het grootste risico op anafylaxie met zich meebrengen. 

Men vermoedt dat de graad van blootstelling, zoals chirurgische ingrepen en contact met 

sondes, een belangrijke factor speelt in het ontstaan van latex allergie. Tevens is het mogelijk 

dat er een genetische associatie is tussen spina bifida en latex allergie aangezien kinderen 

zonder spina bifida die verschillende operaties moeten ondergaan minder snel latex allergie 

ontwikkelen. Preventief wordt nu aangeraden om alle spina bifida patiënten van bij de 

geboorte latex-vrij te benaderen (15). 

 

7. Neurochirurgische behandeling 

Het blootliggende ruggenmerg is zeer vatbaar voor beschadiging en infecties. Om het risico 

op infectie te minimaliseren en om de nog aanwezige functie van het ruggenmerg te 

vrijwaren, wordt de opening gesloten in de 24 uur volgend op de geboorte. Het blootliggende 

ruggenmerg wordt bedekt met hersenvliezen en de omliggende huid wordt eromheen 

gesloten. Soms is de afwijking te groot voor een eenvoudige hechting en wordt de hulp 

ingeroepen van een plastisch chirurg. Gedurende het hele leven is regelmatige controle, 

fysiotherapie en medische of chirurgische behandeling vereist om complicaties te voorkomen 

(4). 

 

7.1 Shunt 

Hydrocefalus wordt behandeld door het aanleggen van een shunt die het cerebrospinaal vocht 

omleidt naar de peritoneale holte. De shunt zorgt voor een hogere overlevingskans voor spina 

bifida patiënten. Op een gegeven moment was het een standaardprocedure om iedere 

myelomeningocoele te behandelen met een shunt. Toen stond men echter nog niet stil bij de 

langetermijneffecten van de shunt zoals malfunctie en infectie. Tegenwoordig wordt meestal 

enkel een shunt aangelegd wanneer er een belangrijke ventriculaire dilatatie is. Een shunt 

vereist een levenslange monitoring (3). 
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7.2 Foetale chirurgie 

In 1997 werd voor het eerst een correctie van myelomeningocoele in de uterus uitgevoerd. 

Tegen 2003 waren er al meer dan 200 procedures bij foetussen verwezenlijkt. In vergelijking 

met postnatale chirurgie gaat prenatale chirurgie, uitgevoerd vóór 26 weken zwangerschap, 

gepaard met een verminderd risico op overlijden en de noodzaak om een shunt aan te leggen. 

Het heeft waarschijnlijk een positief gevolg op de normale ontwikkeling van het zenuwstelsel 

en ook de kans om later zelfstandig te kunnen lopen stijgt bij prenatale chirurgie. Ondanks de 

goede resultaten die men met prenatale chirurgie verkrijgt, moet men rekening houden met de 

mogelijke risico’s die het met zich meebrengt. Prenatale interventie wordt geassocieerd met 

een hoger risico op vroeggeboorte, intra-operatieve complicaties, littekens in de baarmoeder 

en bloedtransfusies voor de moeder tijdens de bevalling. Bovendien is er momenteel nog nood 

aan follow-up om te beoordelen of de voordelen van de prenatale interventie duurzaam zijn en 

om het effect op darmen, blaas, seksuele functie en mentale capaciteit te evalueren. (16). 

 

8. Behandeling en opvolging van complicaties 

Vóór 1960 waren er maar weinig kinderen die spina bifida overleefden. Dankzij de huidige 

behandelingen bereiken meer patiënten de volwassen leeftijd wat resulteert in een grote zorg 

voor deze patiëntengroep. De medische zorg voor patiënten met spina bifida is erg complex 

en veelzijdig en gericht op het voorkomen van complicaties. Bij de zorg zijn er meerdere 

specialisten betrokken op het gebied van orthopedie, urologie, neurochirurgie, algemene 

kindergeneeskunde, psychiatrie en verpleging. Buiten deze diensten hebben spina bifida 

patiënten ook nood aan een verscheidenheid van andere diensten met betrekking op 

fysiotherapie, ergotherapie, gebruik van een rolstoel, (neuro)psychologie, voeding en werk.  

Het doel van het hele zorgteam is om te voldoen aan de individuele behoeften van elk kind en 

het gezin door het aanbieden van een uitgebreide en gecoördineerde zorg en ondersteuning 

aan de primaire zorgverlener, de school van het kind en andere dienstverleners (17). 

De zorg voor een spina bifida patiënt begint al voor de geboorte. Kort na de geboorte wordt 

de baby geëvalueerd door een neurochirurg. Een uroloog bekijkt via beeldvorming de nieren 

en blaas. De groei van het hoofd moet nauwlettend in het oog gehouden worden om een 

eventuele hydrocefalus op te sporen. Als er een shunt geplaatst wordt, moet de functie ervan 

regelmatig gecontroleerd worden. Hoofdpijn, prikkelbaarheid, verandering in de mentale 

vaardigheden en braken zijn symptomen van een dysfunctionele shunt. De primaire 

zorgverlener moet vertrouwd geraken met de tekens en symptomen van een falende shunt 

(18). 
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8.1 Urinair en gastro-intestinaal stelsel 

Bijna iedere spina bifida patiënt heeft een neurogene blaas en is dus niet in staat urine op te 

slaan of de blaas te legen. Behandeling van de neurogene blaas begint al vroeg met het 

aanleggen van een steriele katheter en soms is zelfs een vesicostomie vereist. Ouders en 

verzorgers voeren de katheterisatie uit in de eerste 8 tot 9 levensjaren. Uiteindelijk zal het 

kind zelf moeten leren de katheter te plaatsen om onafhankelijkheid met betrekking tot de 

blaaslediging te bereiken. Het sonderen is een vervelend en moeizaam leerproces voor de 

patiënt. Katheterisatie is niet vrij van complicaties, urineweginfecties komen frequent voor 

waarvoor orale en soms zelfs intraveneuze antibiotica nodig is. De patiënten moeten ook 

medicatie innemen om de reflux van de blaas naar de ureters te reduceren. Tevens moet de 

bloeddruk regelmatig gecontroleerd worden om hypertensie op te sporen (10, 18). 

Het is belangrijk voor het kind en de familie om zo vroeg mogelijk te beginnen met het 

beheersen van de stoelgang om een routine te ontwikkelen. Zo moet men streven naar 

zelfbeheersing van de stoelgang en het bevorderen van het regelmatig verwijderen van de 

ontlasting. Bij colonspoelen wordt via een katheter in de anus water in het colon en het rectum 

ingebracht om de evacuatie van feces te bevorderen. Wanneer de kinderen ouder worden, 

ondergaan ze vaak een antegrade continence enema (ACE) om de dikke darm te kunnen 

ledigen. Deze chirurgische ingreep is effectief in ongeveer 85% van de gevallen (18, 19). 

 

8.2 Huid en sensibiliteit 

Spina bifida patiënten hebben vaak geen normale huidsensatie, de reactie op druk of irritatie is 

gestoord, wat kan leiden tot afbraak van de huid en drukulcera. Om deze redenen moet de 

integriteit van de huid regelmatig gecontroleerd worden. Elk letsel van gevoelloze huid moet 

snel behandeld worden om complicaties te vermijden. Wanneer de patiënt oud genoeg is, 

moet hij/zij zelf de gevoelloze huid inspecteren tijdens baden of aankleden en elk letsel 

melden aan de behandelende arts (18). 

 

8.3 Mentaal 

Het merendeel van de patiënten heeft een normale intelligentie, maar de meesten ervaren toch 

belangrijke leerstoornissen zoals non-verbale leerstoornissen, slechte executieve 

vaardigheden, aandachtstoornissen en geheugenproblemen. Deze problemen kunnen de 

ontwikkeling van het kind vertragen en ervoor zorgen dat de vaardigheden nodig om 

zelfstandig te kunnen leven niet verworven worden. Ontwikkelings- en leerstoornissen 

kunnen duidelijk worden op elk moment vanaf geboorte tot adolescentie en daarom moet een 
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toezicht op de ontwikkeling gebeuren bij elk routine ziekenhuisbezoek. Ook moet telkens een 

controle van gehoor en zicht gebeuren want spina bifida patiënten hebben een grotere kans op 

het ontwikkelen van visus- en gehoorproblemen (15). 

 

8.4 Beweging 

Fysieke activiteit is uitermate belangrijk voor mensen met spina bifida en moet door de 

zorgverleners zeker aangemoedigd worden. Beweging vermindert overgewicht en verbetert de 

algemene gezondheid, het zelfvertrouwen en het eigenbeeld. De mate waarin het bewegen 

gehinderd wordt, hangt samen met de hoogte en de ernst van het ruggenmergletsel. 

 

8.5 Gezin 

Bij de zorg voor spina bifida patiënten staat de familie centraal daar spina bifida ook vaak de 

ouders, broers en zussen van de patiënt treft. Deze laatsten zijn vaak onderhevig aan stress en 

gevoelens van verlies, schuld, frustraties en woede. Deze gevoelens hebben gevolgen voor 

heel wat personen in de directe omgeving. Deze gevolgen, zowel psychosociaal als 

emotioneel, moeten ook een plaats hebben binnen het zorgtraject (18). 

 

9. Conclusie en onderzoeksvraag 

Spina bifida is een aandoening met afwijkingen op verschillende gebieden. Dankzij de inname 

van foliumzuurtabletten door de zwangere vrouw is er een daling in het aantal 

zwangerschappen met een neurale buis defect. Door de huidige zorg en behandeling neemt de 

prevalentie van het aantal spina bifida patiënten dat de volwassen leeftijd bereikt enorm toe. 

Hierdoor is er een verschuiving in de zorg van vermijden van mortaliteit en verlenging van de 

levensverwachting naar verbeteren van de quality of life en beperken van de impact van 

ziekte en therapie. De patiënt met spina bifida vertoont een complex ziektebeeld en vergt een 

multidisciplinaire aanpak welke verschilt van patiënt tot patiënt. Een vragenlijst over de 

quality of life bij kinderen met spina bifida kan een beeld geven hoe het kind belangrijke 

levensdomeinen ervaart. Bovendien willen we in deze studie onderzoeken in welke mate de 

ernst van de aandoening de quality of life bepaalt bij spina bifida patiënten: heeft een kind 

met een ernstige aandoening een mindere of net een betere quality of life dan een kind met 

een eerder milde aandoening? 
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DEEL 2: Quality of life 

Quality of life (QoL) is voor personen met een chronische gezondheidsaandoening een 

belangrijk gegeven en krijgt toenemend aandacht. Bij personen met spina bifida kan de QoL 

beperkt worden door mentale problemen en door motorische uitval van bepaalde delen van 

het lichaam waarbij sommige dagdagelijkse activiteiten, zoals staan, zich verplaatsen en de 

controle over blaas en darmfunctie moeilijk verlopen (20). 

 

1. Definitie quality of life   

Vroeger werd bij personen met een chronische gezondheidsaandoening enkel morbiditeit en 

mortaliteit gebruikt om de effectiviteit en doeltreffendheid van de behandeling te meten en te 

evalueren. Tegenwoordig leven personen met een chronische gezondheidsaandoening langer 

en daarom zijn niet enkel morbiditeit en mortaliteit belangrijk. In het geval van spina bifida is 

sinds 1960 de levensverwachting sterk verbeterd door een adequate neonatale 

neurochirurgische aanpak en de correcte opvolging en preventie van nierfalen. De medische 

klemtoon heeft zich verlegd van levensreddend naar het verbeteren en bewaken van een goede 

quality of life. Echter quality of life kan verschillend worden ingevuld, patiënten en/of ouders 

geven een andere definitie aan quality of life afhankelijk van wat ze belangrijk vinden, hun 

sociaal kader, religie en eventuele voorgaande ervaringen. Het is daarom moeilijk om een 

precieze definitie van quality of life te geven en men vindt dan ook veel verschillen in de 

literatuur. De definitie van QoL opgesteld door de “World Health Organisation” (WHO) is 

een brede en open definitie: ‘de perceptie van een individu op zijn positie in het leven in de 

context van de cultuur en het waardensysteem waarin hij leeft en rekening houdend met zijn 

levensdoelen, verwachtingen en bezorgdheden’ (22). De QoL opgesteld door de “World 

Health Organisation” (WHOQoL) maakt gebruik van scores met betrekking op verschillende 

facetten en domeinen van het leven. De facetten die de quality of life positief of negatief 

beïnvloeden zijn bijvoorbeeld gevoelens, sociale steun en financiële middelen. De WHOQoL 

houdt ook rekening met grotere domeinen van het leven zoals fysieke, psychologische en 

sociale relaties en als laatste wordt een algemene levensscore gegeven aan de totale quality of 

life en de algemene gezondheid.  

De term QoL kan men onderverdelen in meerdere componenten. Eén van deze componenten 

is de QoL bekeken uit het perspectief ‘gezondheid’, ook wel de “health-related quality of life” 

(HR-QoL) genoemd. De HR-QoL focust op hoe de ernst van de gezondheidsaandoening een 

effect heeft op het fysiek en psychosociaal functioneren van de persoon. Dit fysiek en 
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psychosociaal functioneren wordt bestudeerd in zowel de thuissituatie als op school en in een 

ziekenhuisomgeving (21, 22). 

 

2. Algemene factoren met invloed op quality of life  

Bepaalde factoren beïnvloeden de perceptie van de persoon op QoL en het onderzoek naar 

QoL. De belangrijkste factoren zijn de demografische, de klinische en de psychosociale 

status. 

 

2.1 Demografisch 

In meerdere studies rond HR-QoL wordt rekening gehouden met verschillende demografische 

factoren zoals leeftijd, geslacht en socio-economische status, hierbij rekent men inkomen, 

opleiding van de ouders en beroep van de ouders (21). 

2.1.1 Leeftijd 

De leeftijd leek aanvankelijk weinig impact te hebben op de HR-QoL maar onlangs werd in 

verschillende studies gezien dat leeftijd toch een rol zou spelen. Men zag bij volwassen 

personen (boven de 20 jaar) meer psychische gezondheidsproblemen, zoals depressies, dan bij 

kinderen (jonger dan 20 jaar). De kinderen  scoorden dan weer duidelijk hoger op fysieke 

problemen, zoals lichamelijke pijn en algemene gezondheid, in tegenstelling tot de 

volwassenen. Aangezien patiënten met chronische aandoeningen, zoals spina bifida, steeds 

langer leven door betere behandelingen en medische zorg en dus ook als volwassene een rol 

opnemen in de maatschappij, zal de leeftijd in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan 

spelen in de studies rond HR-QoL (21).  

2.1.2 Geslacht 

Net zoals de leeftijd zou het geslacht geen directe invloed uitoefenen op de HR-QoL. In een 

studie werd gevonden dat meisjes lager scoorden dan jongens op zowel het psychische als 

fysieke domein. Als deze meisjes ouder worden zijn er geen grote verschillen met de jongens 

meer te melden op fysiek vlak. Bij volwassen vrouwen is wel nog een duidelijk verschil te 

zien op psychisch vlak, hierbij scoren ze in het algemeen lager dan de volwassen mannen. Uit 

een andere studie bleek dat door het verschil dat men gezien heeft op kinderleeftijd, meisjes 

kwetsbaarder zijn om op volwassen leeftijd slechtere resultaten te bekomen in HR-QoL (21).  

2.1.3 Socio-economische status 

De laatste factor die een rol kan spelen in de demografische invloed op HR-QoL is de socio-

economische status. Sommige studies geven aan dat een lage socio-economische status een 

verband heeft met een lage HR-QoL, terwijl andere studies dit verband dan weer sterk gaan 
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betwijfelen. Ook hier zien we weer vooral verschillen bij volwassen personen, bij wie de 

financiële status duidelijk de overhand heeft in het bepalen van de HR-QoL. Bij kinderen zien 

we minder directe invloeden van de socio-economische status maar wel indirecte invloeden. 

Deze indirecte invloeden zijn de relatie met de ouders, de activiteiten dat het kind kan/mag 

doen en de liefde en genegenheid dat het kind van zijn ouders krijgt (21).  

 

2.2 Klinisch 

De belangrijkste klinische factor die quality of life beïnvloedt is pijn. Pijn heeft de grootste 

negatieve invloed op de HR-QoL en dit zowel bij kinderen als bij volwassenen. Uit studies 

blijkt dat pijn bij kinderen sterk interfereert met school en studie. Pijn heeft ook een sterk 

psychologische invloed op de chronisch zieke persoon. Spina bifida patiënten hebben behalve 

hun motorische uitval ook te kampen met spasticiteit en orthopedische vervormingen 

(scoliose). Daarnaast heeft een grote meerderheid hydrocefalus met een shuntsysteem dat bij 

falen aanleiding kan geven tot hoofdpijn. Volwassen patiënten kampen vaak met 

doorligwonden. Patiënten met spina bifida zijn dus voorbestemd om met pijn geconfronteerd 

te worden door hun chronische ziekte (21).  

Klinische factoren die meer specifiek zijn voor kinderen met spina bifida zijn onder andere 

fecale incontinentie, urinaire incontinentie, hydrocefalus en beperkingen in mobiliteit. Het 

spreekt voor zich dat deze factoren de QoL van deze kinderen sterk negatief zullen 

beïnvloeden. Een ruime bespreking van deze factoren komt verder in deze inleiding aan bod. 

 

2.3 Psychosociaal 

Psychosociale factoren hebben een rechtstreekse invloed op HR-QoL. Men onderscheidt in de 

psychosociale factoren drie groepen: externe condities (sociaal, economisch en huisvestiging), 

persoonlijke contacten (sociaal netwerk) en persoonlijke condities (zelfrespect, eigenwaarde 

en gemoedstoestand) (21).  

2.3.1 Externe condities 

Voor de externe condities vindt men kleine verschillen als men personen met spina bifida 

vergelijkt met hun gezonde leeftijdsgenoten. De socio-economische status en/of de status van 

de huisvestiging van spina bifida patiënten lijkt niet te verschillen van de algemene bevolking 

(21). 
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2.3.2 Persoonlijke contacten 

Ondanks de chronische aandoening die gepaard gaat met vele ziekenhuisbezoeken en een in 

meer of mindere mate mentale en/of motore handicap vindt men kleine verschillen in de 

persoonlijke contacten of het sociaal netwerk ten opzichte van de gezonde populatie (21).  

2.3.3 Persoonlijke condities 

De factoren die het grootste verschil maken voor HR-QoL bij kinderen met spina bifida zijn 

de persoonlijke condities, waarbij acceptatie door gezonde leeftijdsgenoten de belangrijkste 

is. Ook de verwachtingen van ouders naar hun kinderen toe hebben een invloed op HR-QoL. 

Deze verwachtingen zorgen ervoor dat kinderen en voornamelijk adolescenten stress gaan 

ontwikkelen waardoor hun QoL daalt. Ook is de QoL beter bij kinderen die op heel wat 

bescherming en begeleiding kunnen rekenen van ouders of familieleden (21).  

 

3. Factoren van spina bifida met invloed op QoL  

Personen met spina bifida hebben meestal meerdere lichamelijke en geestelijke afwijkingen, 

afhankelijk van de hoogte van de laesie. De vier belangrijkste en meest voorkomende 

afwijkingen zijn fecale incontinentie, urinaire incontinentie, hydrocefalus en beperkte 

mobiliteit. Het is vanzelfsprekend dat deze afwijkingen een invloed hebben op de quality of 

life van deze personen (12). 

 

3.1 Fecale incontinentie 

De meerderheid van de kinderen met spina bifida heeft last van fecale incontinentie of 

obstipatie. Bij 78% van kinderen met spina bifida is de darmfunctie niet normaal. Hierbij 

constateert men dat de abnormale darmwerking door de kinderen zelf erger wordt gevonden 

dan de blaasdysfunctie of de beperkte mobiliteit. Ze bevestigen ook dat deze problemen een 

negatieve impact hebben op hun sociaal leven. Nog eens 40% van deze groep kinderen heeft 

stimulatie of manuele evacuatie nodig. Daarnaast moeten nog eens heel wat patiënten 

colonspoelen om hun darmen leeg te maken. De meeste van deze kinderen hebben hiervoor 

hulp nodig van andere personen, waardoor ze hun onafhankelijkheid verliezen (23, 24). 

De oorzaak van de obstipatie en fecale incontinentie wordt als volgt verklaard. Bij de meeste 

patiënten is de laesie lumbo-sacraal of sacraal gelegen, dit resulteert in een laesie van de 

cauda equina, het onderste gedeelte van het ruggenmerg waaruit de zenuwwortels 

ontspringen. Deze laesie zorgt voor een hyporeactieve rectale darmwand of vertraagde 

colontransittijd die gaat resulteren in obstipatie. In andere gevallen zien we bij dezelfde 

laesies eerder fecale incontinentie. Hier zorgen de verminderde rustdruk in het anale kanaal en 
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verminderde anale druk en gevoeligheid, door de schade aan de tweede tot en met de vierde 

sacrale wortel, voor fecale incontinentie (24). 

Om de directe invloed van fecale incontinentie op de quality of life van kinderen met spina 

bifida te bepalen, zijn al enkele studies uitgevoerd met het opstellen van een 

gestandaardiseerde vragenlijst. De “Fecal Incontinence Quality of Life” (FIC QoL) is hier een 

voorbeeld van. Uit de evaluatie van deze test bleek dat de FIC QoL vooral nuttig is om 

factoren te excluderen die de QoL verbeteren of verslechten van zowel de persoon met spina 

bifida als zijn omgeving. Uit de evaluatie is ook gebleken dat de QoL bepalen aan de hand 

van één geïsoleerde afwijking nutteloos is. Spina bifida patiënten hebben een sterk 

gevarieerde pathologie met vaak nood aan medische hulp op verschillende domeinen. Elke 

persoon met spina bifida heeft dan nog eens een andere leefomgeving, een ander gezin etc. 

waardoor de QoL ruimer bekeken moet worden en er niet gefocust mag worden op één 

afwijking (12). 

 

3.2 Urinaire incontinentie  

Urinaire continentie en toilettraining is een belangrijke ontwikkeling voor een opgroeiend 

kind. De gemiddelde leeftijd waarbij kinderen zindelijk zijn is tussen de 2.5 en 4 jaar. Bij 

patiënten met spina bifida worden hierbij heel wat moeilijkheden vastgesteld en vele kinderen 

zullen nooit zindelijk worden en blijven de urinaire incontinentie behouden. Het defect dat 

aan de basis van de urinaire incontinentie ligt, gaat uit van de zenuwen onderaan in het 

ruggenmerg. De signalen van het ruggenmerg naar de blaas en blaassfincter zijn verstoord bij 

patiënten met urinaire incontinentie. De dysfunctie kent weer heel wat verscheidenheid en 

gradaties en kan zich uiten in een overactieve blaas, waardoor er vaak ongewenst urineverlies 

is, of in een hypotone blaas, waardoor er overvulling van de blaas optreedt en bijgevolg ook 

ongewenst urineverlies. In beide gevallen is het grootste risico van deze blaasproblemen het 

optreden van nierinfecties en daaruit volgend ernstige nierbeschadiging. Om deze problemen 

te voorkomen moet de patiënt zichzelf meerdere malen per dag sonderen of indien dit 

onmogelijk is, moet dit door een andere persoon uitgevoerd worden (25).  

Uit studies blijkt dat de urinaire continentie een positieve invloed heeft op de QoL en het 

zelfvertrouwen van de patiënt. Bij kinderen met urinaire incontinentie werd aangetoond dat 

meisjes meer kwetsbaar zijn om een lager zelfbeeld te ontwikkelen dan jongens met hetzelfde 

probleem. Bij de volwassen patiënten werd dan weer aangetoond dat de urinaire incontinentie 

en de manier waarop de patiënten dit beheersen geen duidelijk verband aantoont met 

opleidingsniveau, woonsituatie, werk en seksualiteit. In het algemeen kan er wel vanuit 



18 
 

gegaan worden dat adolescenten en volwassenen met spina bifida een lagere HR-QoL scoren 

op de meeste domeinen in vergelijking met adolescenten en volwassenen zonder spina bifida 

(23). 

 

3.3 Hydrocefalus en niveau van de laesie  

Patiënten met spina bifida worden vaak geboren met een afwijking van de hersenen. Hierbij is 

de voornaamste vorm de hydrocefalus. Deze hydrocefalus wordt behandeld met het plaatsen 

van een shuntsysteem. Bij een aantal patiënten moeten er meerdere revisies gebeuren van dit 

shuntsysteem. Opmerkelijk is dat het aantal revisies niet in verband staat met een lagere HR-

QoL (26). 

Uit een studie blijkt dat bijna alle patiënten met spina bifida zonder hydrocefalus, op enkele 

uitzonderingen na, onafhankelijk waren voor hun dagelijkse activiteiten en verzorging (met 

uitzondering van de sfinctercontrole). Bij de patiënten met hydrocefalus was de 

afhankelijkheid gerelateerd aan het niveau van de laesie. Patiënten met hydrocefalus en met 

een laesie op midden of laag niveau waren onafhankelijk en zelfstandig voor de dagelijkse 

activiteiten en verzorging. Patiënten met hydrocefalus gepaard met een laesie op hoog niveau 

en hieruit volgend een zwaardere handicap, zijn veel vaker afhankelijk en hulpbehoevend 

voor dagelijkse verzorging en in vele gevallen ook voor verplaatsing. Door deze 

afhankelijkheid kunnen de patiënten moeilijk zelfstandig leven en geen normaal leven 

opbouwen aangezien ze steeds op hulp van anderen moeten rekenen (26). 

Uit een andere studie werden patiënten met hydrocefalus vergeleken met patiënten die zowel 

hydrocefalus als spina bifida hebben. Hieruit bleek dat de patiënten die enkel hydrocefalus 

hebben beter scoorden op HR-QoL. Hieruit kan men afleiden dat bij patiënten met spina 

bifida en hydrocefalus zowel de spina bifida beperkingen als de hydrocefalus een belangrijke 

invloed hebben op de quality of life van de patiënten (21). 

 

3.4 Mobiliteit  

Mobiliteit is een belangrijke functie voor elke persoon om zelfstanding door het leven te gaan. 

Mobiliteit kan onderverdeeld worden in het complexe proces van wandelen, wandelen met 

hulpmiddelen zoals spalken en mobilisatie via een rolstoel. Van deze drie mogelijkheden 

geeft het wandelen met of zonder hulpmiddelen de meeste vrijheid en voorkomt het de 

negatieve effecten van het niet wandelen zoals botdemineralisatie en fracturen, decubitus en 

sociale isolatie. Hierdoor krijgt de mobiliteit bij patiënten met spina bifida een belangrijke 

plaats in de behandeling (27).  
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Myelomeningocoele is de tweede meest voorkomende oorzaak van congenitale immobiliteit 

bij kinderen. Ook hier zijn weer heel wat verschillen in de mogelijke mobiliteit, afhankelijk 

van de hoogte van de laesie. Er zijn veel verschillende theorieën over wat de beste 

behandeling is voor de mobiliteit van een patiënt met spina bifida. Sommigen verkiezen 

verticalisatie, eventueel met behulp van loophulpmiddelen. Andere stellen de rolstoel voorop. 

Belangrijk is hier duidelijk overleg met de ouders en nagaan wat hun verwachtingen zijn, 

want operaties om de mobiliteit te verbeteren hebben een grote invloed op de quality of life 

van de patiënt (27). 

 

4. Conclusie en onderzoeksvraag 

Quality of life is een zeer persoonsgebonden en complex begrip. Er zijn heel wat factoren die 

de quality of life beïnvloeden zowel bij personen met spina bifida als bij gezonde personen. 

De factoren die bij alle mensen de quality of life beïnvloeden zijn de demografische (leeftijd, 

geslacht en socio-economische status), klinische (fysieke factoren) en psychosociale factoren 

(externe condities, persoonlijke contacten en persoonlijke condities). 

Met dit onderzoek kan een antwoord verkregen worden op de volgende vragen. Is er een 

duidelijk verschil tussen de quality of life bij patiënten met spina bifida en gezonde 

leeftijdsgenoten (de controlepatiënten)? Indien er verschillen zijn, in welke domeinen zijn 

deze gesitueerd? 

 

DEEL 3: Vragenlijsten 

1. Waarom een quality of life studie? 

Vooruitgang in de medische zorg heeft geleid tot een belangrijke verschuiving in de 

pediatrische geneeskunde. Voorheen lag de nadruk van medische zorg vooral op het 

voorkomen van morbiditeit en mortaliteit, terwijl tegenwoordig de preventie en controle van 

chronische ziekten veel meer centraal staat. De verlengde levensverwachting van kinderen 

met chronische ziektes zoals spina bifida heeft geleid tot een verhoogde interesse voor de 

impact die een bepaalde ziekte heeft op het leven van de patiënt en de effecten van 

therapeutische interventies (28-30). 

Mortaliteit en morbiditeit is niet langer het enige harde eindpunt wanneer we onderzoek doen 

naar de efficiëntie van de geneeskunde. Over verloop van tijd heeft de factor quality of life 

zich opgewerkt tot een even belangrijk eindpunt bij het nemen van beslissingen. Als gevolg 

hiervan is er steeds meer nood aan nieuwe vragenlijsten die een meer holistische aanpak 

vereisen (28, 29). 
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Die vragenlijsten helpen ons niet alleen een inzicht te krijgen in de subjectieve ervaringen van 

de patiënten, maar betrekken de patiënt ook op een directe wijze in het beslissingsproces over 

hun eigen ziekte. Daarnaast kunnen de verzamelde data nuttig zijn om de behandeling te 

optimaliseren in een context die voor de patiënt zelf als belangrijk wordt aanzien (29, 31). 

De vooruitgang in de gezondheidszorg, technologie en snelle ontwikkelingen op vlak van 

“patient-reported outcome measures” (PROMs) impliceren de nood aan studies die onderzoek 

doen naar vragenlijsten over gezondheidsgerelateerde quality of life, zodanig dat 

onderzoekers geholpen worden om het beste meetinstrument naar hun noden te kunnen kiezen 

(31). 

 

2. Vragenlijsten bij kinderen: een extra uitdaging 

Net zoals bij volwassenen, gaat de impact van een ziekte en de bijhorende behandeling verder 

dan de puur medische gegevens. Vooral het verkrijgen van psychosociale informatie bij 

kinderen is niet altijd even eenvoudig en zorgt voor een extra uitdaging in vergelijking met 

volwassenen. Het is dan ook belangrijk dat kinderen rechtstreeks betrokken worden in het 

ontwikkelingsproces van een nieuwe vragenlijst en bij de validatie ervan. 

 

2.1 Context 

Bij kinderen is het belangrijk te beseffen dat ze omgeven worden door verschillende sociale 

contexten, zoals hun gezin, klasgenoten, vrienden of de gemeenschap. Elke context van een 

kind kan zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de gezondheidsgerelateerde 

quality of life. 

Dit geldt natuurlijk ook voor volwassenen, maar er werd aangetoond dat er twee redenen zijn 

waarom er op dat vlak een kwalitatief verschil bestaat tussen volwassenen en kinderen. Ten 

eerste is er bij kinderen een invloed van contextuele factoren op de psychosociale 

ontwikkeling, waardoor er een veel grotere impact is op lange termijn. Zo is bijvoorbeeld 

aangetoond dat kinderen die gepest worden op latere leeftijd veel meer kans hebben op 

delinquentie en het voortijdig stoppen van de schoolcarrière, waardoor dit een grote impact 

heeft op lange termijn (32). Ten tweede hebben kinderen minder mogelijkheden om zelf 

veranderingen aan te brengen aan hun persoonlijke context en zijn ze veel afhankelijker van 

anderen. Het is dus van essentieel belang om deze factoren op te nemen in een pediatrische 

vragenlijst. Hierbij kan onder andere specifiek gevraagd worden naar de beleving van de 

thuissituatie door de kinderen zelf of naar het uitgesloten of gepest worden door 

leeftijdsgenoten (21, 33). 
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2.2 Leeftijd 

Een tweede groot verschil ten opzichte van volwassenen is betrouwbaarheid en inschatting 

van jonge kinderen over hun gezondheidsgerelateerde quality of life. Er bestaat discussie over 

de leeftijd vanaf wanneer kinderen zichzelf voldoende kunnen inschatten om op een 

betrouwbare manier hun gezondheidsgerelateerde quality of life te rapporteren. Algemeen 

wordt aangenomen dat kinderen van 4 tot 5 jaar concrete gezondheidsaspecten, zoals pijn, 

getrouw kunnen evalueren maar wanneer de onderwerpen relatief subjectief of abstract 

worden, zoals vragen over de emotionele impact van hun ziekte, wordt de betrouwbaarheid 

delicater. 

De validiteit van data aangebracht door de kinderen zelf hangt ook af van de complexiteit 

waarop de vraag is gesteld en welke terminologie er wordt gebruikt. Zeker bij kinderen jonger 

dan 8 jaar zijn er veel individuele verschillen op vlak van cognitieve capaciteiten en het in 

staat zijn om hun eigen ziekte volledig te begrijpen. Dit kan zorgen voor een grote variatie 

binnen de leeftijdscategorie van 5 tot 8 jaar. 

Bij ondervraging van psychosociale domeinen kan het dus noodzakelijk zijn om enkel oudere 

kinderen te includeren in de studie of gebruik te maken van rapportering door ouders of 

naasten, het zogenaamde “proxy-report” (33, 34). 

 

2.3 Design van de vragenlijst 

Bij pediatrische vragenlijsten kan het ook nuttig zijn om aanpassingen te maken aan het 

design van de vragenlijst. Oudere kinderen zijn in staat om accuraat Likert-schalen met 5 

antwoordopties te gebruiken, terwijl het bij jonge kinderen nuttig kan zijn om de antwoorden 

extremer voor te stellen en eventueel te visualiseren met behulp van prenten, zoals smileys. 

Daarnaast kan de periode waarover de vragen handelen korter of concreter gemaakt worden, 

waardoor er bijvoorbeeld kan gevraagd worden naar hun gezondheid sinds de laatste keer dat 

ze in het ziekenhuis waren. Hierdoor worden jonge kinderen geholpen om de zogenaamde 

“recall periode” beter te begrijpen en ook effectief toe te passen. 

Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat kinderen vaak moeilijk hun aandacht 

gedurende langere tijd kunnen focussen op een vragenlijst, waardoor een pediatrische 

vragenlijst kort en de lay-out duidelijk moet zijn. Aan de hand van het aanpassen van het 

design aan een bepaalde leeftijdsgroep kan er een groter niveau van betrouwbaarheid bereikt 

worden (21, 31, 33, 34). 
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2.4 Problemen 

2.4.1 Response set 

Een specifiek probleem bij kinderen is dat ze eerder de neiging hebben tot een bepaalde 

reactie-instelling, de zogenaamde “response set”, waarbij er een tendens is om een repetitief 

bepaald type antwoord te geven gedurende de vragenlijst ongeacht de specifieke vraag. Een 

veel voorkomend voorbeeld hiervan is het herhalend geven van hetzelfde antwoord, zeker 

wanneer hetzelfde scoringssysteem, zoals een Likert-schaal, gedurende de volledige 

vragenlijst wordt gehanteerd. Deze response set kan problematisch zijn voor de validiteit van 

een vragenlijst omdat de verkregen data op deze manier een bias kunnen vertonen of 

inaccuraat kunnen zijn. 

Response set kan geminimaliseerd worden door het doordacht opstellen van een vragenlijst. 

Zo kan een specifieke vraag tweemaal gesteld worden: zowel positief (“ik was de voorbije 2 

weken gezond”) als negatief (“ik was de voorbije 2 weken ziek”) uitgedrukt. Repetitieve 

contradictorische antwoorden kunnen op deze manier opgespoord worden en dit kan een 

aanleiding zijn om de gegevens van dit kind niet op te nemen in de analyse. Daarentegen moet 

er hier ook aandacht besteed worden aan het feit dat de vragenlijst niet te lang mag worden. 

Het patroon van response set zal zich namelijk eerder vertonen indien de duur of het aantal 

vragen het geduld of de aandachtsspanne van het kind overschrijdt. Verder is het van groot 

belang dat de onderzoekers aandachtig het gedrag en de manier van invullen beschouwen. 

Gevallen waaruit blijkt dat het kind niet op een adequate manier kan of wil antwoorden, 

moeten gedocumenteerd worden en zo nodig uitgesloten worden uit de studie. Ook gedurende 

het analyseren van de gegevens is het van belang om aandachtig te blijven dat sommige 

gegevens een onderliggend probleem van response set kunnen bevatten. Het vinden van 

opvallende outliers kan hiervan een aanwijzing zijn en moet nader bekeken worden (33). 

2.4.2 Response shift 

“Response shift” kan gedefinieerd worden als een verandering in een zelfgerapporteerde 

quality of life die het resultaat is van een verandering in interne standaarden (recalibratie), 

waarden (reprioritering), of betekenis van quality of life (reconceptualisatie). Wanneer men 

een gezondheidstoestand uit het verleden beoordeelt en dit oordeel verschilt van het oordeel 

dat men vroeger had over diezelfde gezondheidstoestand, dan wordt er gesproken over 

response shift. Zo kan als voorbeeld een situatie gegeven worden waarbij een sportieve 

jongen in een rolstoel terecht komt en zijn gezondheidsgerelateerde quality of life toch 

identiek blijft. Het optreden van een response shift toont hier het proces van aanpassen aan 

een veranderde gezondheidstoestand. Dit kan veroorzaakt worden door het besef dat anderen 
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in een soortgelijke situatie het misschien nog erger hebben en er dus sprake is van een 

“downward comparison”. 

Het fenomeen van response shift heeft implicaties voor het evalueren van longitudinale 

studies, waarbij de evolutie van de antwoorden in het verloop van de tijd bekeken wordt. Dit 

probleem stelt zich voornamelijk indien men de impact van een medische interventie wil 

meten. Aangezien deze response shift specifiek is aan individuen is het een uitdaging voor de 

toekomst om te identificeren welke groepen van kinderen meer geneigd zijn tot response shift 

en op welk moment in het ziekteproces dit fenomeen zich voornamelijk presenteert. De 

onderzoeker moet zich bewust zijn van dit probleem en hiermee rekening houden (28, 35). 

2.4.3  Impact van verschillende factoren op het zelfconcept van kinderen met spina 

bifida 

De relatie tussen de ernst van de aandoening en het zelfconcept van kinderen is complex en 

wordt beïnvloed door verschillende factoren. Het is niet correct om te stellen dat de 

psychologische impact in rechtevenredige correlatie staat met de functionele ernst van de 

aandoening. Sommige studies toonden aan dat een hogere mate van de ernst geassocieerd was 

aan een hogere eigenwaarde en zelfvertrouwen (21, 36). Deze bevinding bij spina bifida 

patiënten is gedeeltelijk te verklaren door het doorgaans lagere IQ van deze patiënten. 

Jongeren met een minder ernstige beperking hebben in het algemeen meer begrip van hun 

beperkingen, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfwaarde kan verminderen. Toch moet 

opgemerkt worden dat dit fenomeen niet enkel en alleen aan het IQ toegeschreven kan 

worden. Vaak gaan de jongeren met een milde beperking naar gewone scholen waar de 

specifieke problemen van spina bifida onderkend en minder herkend worden. Jongeren met 

een milde vorm van spina bifida kunnen dus kwetsbaarder zijn door de impact van 

verschillende factoren. 

Andere studies toonden echter geen enkele associatie tussen de ernst van de aandoening en de 

psychosociale impact. Deze stellen dat het vermogen om te kunnen omgaan met de specifieke 

fysieke en emotionele situaties niet gedetermineerd wordt door de ernst van de aandoening, 

maar wel door de verschillende ondersteuningssystemen die sinds de geboorte aanwezig zijn 

(37, 38). 

Het is dan ook van groot belang dat er in de vragenlijst een duidelijk onderscheid gemaakt 

wordt tussen de verschillende domeinen om de verschillende beïnvloedende factoren te 

kunnen achterhalen. 
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3. Algemene versus ziektespecifieke vragenlijsten  

Gezondheidsgerelateerde quality of life kan onderzocht worden aan de hand van algemene en 

ziektespecifieke vragenlijsten. De algemene vragenlijsten worden gebruikt om informatie te 

verzamelen over zowel gezonde als zieke kinderen op populatieniveau of in een klinische 

praktijk. Deze robuuste vragenlijst laat toe om een accurate vergelijking te maken tussen 

kinderen met een bepaalde ziekte en kinderen die vrij zijn van deze problematiek zonder een 

onderscheid te maken tussen verschillende omstandigheden en settings. Het nadeel is echter 

dat er hier geen specifieke karakteristieken worden opgenomen en dat het onderzoek niet 

voldoende sensitief is. Ziektespecifieke vragenlijsten daarentegen beogen informatie te 

verzamelen binnen een specifieke populatie, waardoor er meer in detail kan gepeild worden 

naar problemen die zich vaak voordoen in deze populatie. Dit geeft het onderzoek meer 

klinische relevantie, maar is moeilijker te vergelijken met een controlepopulatie. In de 

klinische praktijk worden beide soorten vragenlijsten ook vaak gecombineerd, zoals het geval 

is bij de PedsQL vragenlijst. 

Bij het kiezen van een geschikte vragenlijst moet er rekening gehouden worden met het doel 

van het onderzoek, de relevantie van de onderzochte domeinen en contexten, de leeftijd van 

de doelgroep en de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst. Er moet ook rekening 

gehouden worden dat voornamelijk ziektespecifieke vragenlijsten sensitiever zijn voor 

veranderingen gerelateerd aan de behandeling. Daarom is het in praktijk nuttig om de 

vragenlijst nogmaals af te nemen om zo de reproduceerbaarheid na te gaan, de zogenaamde 

“test-retest reliability” (28, 31, 39). 

 

4. Parent-Child Agreement 

4.1 Self-report versus proxy-report 

Gezondheidsgerelateerde quality of life wordt bij voorkeur geëvalueerd aan de hand van self-

report. Het verkrijgen van informatie over quality of life bij kinderen werd voorheen typisch 

verkregen via proxy-reports van de ouders, gebaseerd op het idee dat kinderen de cognitieve 

en linguïstische vaardigheden zouden ontbreken om de vragenlijsten zelfstandig in te vullen. 

Bij onderzoek bleek echter dat er een adequate betrouwbaarheid (reliability > 0,70) kon 

aangetoond worden bij de meerderheid van de kinderen vanaf 5 jaar die zelfstandig de 

PedsQL invulden. Er is ook een stijgende evidentie dat kinderen onder 8 jaar in staat zijn 

rating scales te gebruiken en de onderliggende betekenis ervan kunnen interpreteren. Om deze 

redenen moeten kinderen dus in staat geacht worden om hun eigen gezondheidsgerelateerde 

quality of life te evalueren. 
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Daarnaast zijn er echter ook redenen om proxy-reports van ouders te behouden in het 

onderzoek. Het is namelijk de perceptie van de ouders die het gebruik van de 

gezondheidszorg bepaalt. Bovendien is een self-report in sommige situaties niet mogelijk 

wanneer het kind bijvoorbeeld niet in staat is of niet wil deelnemen aan het onderzoek, 

waardoor proxy-report de enige optie is (30, 40). 

 

4.2 Overeenkomst tussen ouders en kinderen 

Ten eerste moet vermeld worden dat onvolmaakte overeenkomst tussen ouders en kinderen 

deel is van een breder algemeen probleem betreffende het gebruik van proxy-reports. Ook bij 

volwassenen wordt er een verschil gezien in rapportering, dus een waargenomen discordantie 

tussen ouders en kinderen kan niet rechtstreeks toegeschreven worden aan het verschil in 

cognitieve vaardigheden. 

Verschillen in rapportering kunnen wijzen op een praktisch probleem, namelijk een gebrek 

aan kennis bij de ouders over de ervaringen en overtuigingen van hun kind. Anderzijds kan 

het ook wijzen op een perceptueel probleem, waarbij ouder en kind een verschillend 

perspectief op bepaalde zaken hebben. Daarnaast zullen de ouders onderling ook verschillen 

op vlak van besef, sensitiviteit en tolerantie tegenover de gezondheidsproblemen van hun kind 

(30, 41). 

De vraag die een onderzoeker zich voornamelijk moet stellen is wat hij wil bereiken met het 

afnemen van een vragenlijst bij de ouders. Enerzijds kan de onderzoeker de proxy-report als 

een evenwaardig meetinstrument beschouwen. Anderzijds kan het ook de bedoeling zijn om 

een ruimer begrip te krijgen van de quality of life van het kind en zo het verschillende 

perspectief van de ouders als een verrijking beschouwen. In dit laatste geval kan men stellen 

dat de concordantie minder belangrijk zou zijn. Toch is het belangrijk dat er een minimum 

standaard van psychometrische kenmerken aanwezig is bij elk meetinstrument ongeacht de 

bedoeling van de onderzoeker. Dit houdt vooral in dat de interne betrouwbaarheid hoog 

genoeg moet zijn. Het is ook van belang dat deze interne validatie van een meetinstrument 

zowel bij de ouders als bij de kinderen apart bekeken wordt (30, 40, 42). 

In een systematische review (40) werd aangetoond dat er over het algemeen een grotere 

overeenkomst tussen ouders en kinderen bestaat op vlak van fysieke activiteit, functionerend 

vermogen en symptomen. Ouders zijn dus beter in staat om te oordelen over de 

externaliserende problemen van hun kind, maar zijn veel minder accuraat bij het beoordelen 

van internaliserende problemen, zoals angst of verdriet. De concordantie op emotionele en 

sociale domeinen ligt systematisch lager (30, 39, 40, 43, 44). 



26 
 

Als de vergelijking gemaakt wordt tussen de overeenkomst bij gezonde kinderen en bij 

kinderen met een chronische aandoening, wordt in het algemeen aangenomen dat ouders van 

de zieke populatie de quality of life van hun kind vaak onderschatten. Deze ouders 

rapporteren een significant lagere gezondheidsgerelateerde quality of life dan hun kind zelf. 

Bij de gezonde populatie wordt echter de omgekeerde situatie gezien: gezonde kinderen 

rapporteren een minder goede gezondheidsgerelateerde quality of life dan hun ouders. De 

ouders gaan hier de quality of life van hun kind net overschatten (30, 40). 

Er kan een licht verhoogde concordantie waargenomen worden bij chronisch zieke kinderen 

in vergelijking met gezonde kinderen, maar de leeftijd en geslacht van het kind beïnvloedt de 

overeenkomst met hun ouders echter niet (40). 

 

5. Conclusie en onderzoeksvraag 

De doelstelling van deze studie is het valideren van een quality of life vragenlijst voor spina 

bifida patiënten van 6 tot 18 jaar. Kan deze vragenlijst aan de hand van test-retest reliability 

gevalideerd worden voor zowel kinderen als ouders van de controle- en patiëntenpopulatie? 

Zo niet, wat zijn hier mogelijke verklaringen voor? Welke problemen kunnen zich voordoen 

bij het afnemen en valideren van een vragenlijst bij kinderen? Kan de functionele ernst van de 

chronische aandoening de uitkomst van een quality of life vragenlijst voorspellen? 

Een ander belangrijk onderdeel van deze studie is om na te gaan of ouders in staat zijn de 

quality of life van hun kind goed in te schatten. Zijn er verschillen waarneembaar tussen de 

ouders en kinderen? Is er een betere overeenkomst of zijn er grotere verschillen tussen ouders 

en kinderen binnen bepaalde domeinen? Zo ja, schatten de ouders de quality of life hoger of 

net lager in dan het kind zelf? Deze resultaten zijn een belangrijk deel van de validering van 

de vragenlijst, want aan de hand van deze gegevens kan nagegaan worden op welke manier de 

proxy-report van deze vragenlijst gebruikt moet worden. Kunnen de ouders de vragenlijst 

volledig invullen in plaats van hun kind, is de proxy-report op specifieke domeinen een 

nuttige aanvulling voor de rapportering van enkel het kind of kan een kind van 6 tot 18 jaar 

zijn quality of life op een voldoende en betrouwbare manier zelfstandig rapporteren aan de 

hand van deze vragenlijst? 
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MATERIALEN EN METHODEN 

1. Studiepopulatie 

De onderzoekspopulatie voor de vragenlijst bestaat uit kinderen en adolescenten van 6 tot 18 

jaar en hun ouders die door het spina bifida referentiecentrum van het UZ Gent worden 

opgevolgd. Er worden 63 kinderen en adolescenten tussen de 6 en 18 jaar gevolgd door het 

multidisciplinair team (kinderneuroloog, neurochirurg, orthopedisch chirurg, uroloog, 

kindergastro-enteroloog, sociaal assistent, ergotherapeut, kinesist en psycholoog). 

Inclusiecriteria: spina bifida kinderen met mentale leeftijd van minstens 6 jaar, 

Nederlandstalig. Exclusiecriteria: belangrijke gebeurtenissen in de laatste maanden die de 

stemming beïnvloeden (operatie, overlijden van een goed gekend persoon, ernstige ziekte met 

hospitalisatie…), onmogelijkheid om een tweede test (retest) af te nemen binnen de twee 

maanden na de eerste (test) of met een doktersbezoek intussentijd.  

Controles bestaan uit kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar zonder noemenswaardige 

gezondheidsproblemen en hun ouders. Deze controlegroep werd gerekruteerd door de 3 

onderzoekers van de studie via het aanspreken van kennissen, familie en buren. Hierdoor 

kenden de onderzoekers op voorhand de leeftijd en socio-economische status van deze 

kinderen, waardoor gezorgd kon worden voor verscheidenheid binnen de controlegroep. De 

controlegroep bestaat uit 35 patiënten. 

 

2. Studiemethode 

De vragenlijst van het onderzoek is gebaseerd op de bestaande gestandaardiseerde en 

gevalideerde PedsQL 4.0, die op grote schaal gebruikt wordt in de pediatrie. Sommige vragen 

uit de PedsQL 4.0 die storend zijn bij patiënten met spina bifida werden weggelaten en 

ziektespecifieke vragen werden toegevoegd aan deze vragenlijst. Tijdens de ontwerpfase van 

de aangepaste vragenlijst werden zowel kinderen als ouders gevraagd naar hun mening over 

de aangepaste vragen in de lijst en wanneer 3 opeenvolgende patiënten en ouders geen 

opmerkingen meer hadden is de aangepaste vragenlijst behouden.(45) 

Het eerste deel van de vragenlijst toetst naar het profiel van het individu met vragen over het 

schooltype, beperkingen op vlak van mobiliteit (loophulpmiddel of rolstoel) en 

incontinentieproblemen (sonderen, colonspoelen en/of pamper). Deze gegevens werden uit 

het medisch dossier overgenomen en nagevraagd bij de ouders en kinderen. 

Het tweede deel is de eigenlijke vragenlijst met 30 vragen op 6 domeinen. Deze domeinen 

zijn lichamelijk functioneren en dagelijkse activiteiten (6 items), sociaal functioneren (6 
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items), emoties (6 items), ziekenhuis (2 items), schoolsituatie (6 items) en thuissituatie (4 

items). 

De oudere kinderen (mentale leeftijd > 10 jaar) en ouders maakten gebruik van een vragenlijst 

met 5 antwoordopties volgens de Likertschaal, 0 (nooit), 1 (bijna nooit), 2 (soms), 3 (vaak) of 

4 (altijd). Er werd hen gevraagd of ze de vragenlijst zelfstandig of met hulp wilden invullen. 

De antwoorden op de vragen voor jonge kinderen (mentale leeftijd 6-10 jaar) werden 

gevisualiseerd met foto’s of prenten en bijpassende emoticons (van blije tot droevige 

gezichten) om de betekenis van de 5 antwoordopties te verduidelijken. Deze kinderen werden 

altijd geholpen door een onderzoeker bij het invullen van de vragenlijst. 

Het derde deel van de ziektespecifieke vragenlijst bestaat uit 3 open vragen. Hierbij wordt 

nagegaan welk aspect van de ziekte en/of behandeling de patiënten het moeilijkst vinden om 

in te passen in hun leven. Er wordt ook gevraagd om een algemene score te geven aan hun 

leven, waarbij 1 staat voor het slechtste leven dat ze zich kunnen voorstellen en 10 voor het 

beste leven dat ze zich kunnen voorstellen. Bij de laatste vragen wordt gepeild naar eventuele 

speciale gebeurtenissen in de afgelopen maanden die hun stemming sterk konden beïnvloed 

hebben. Indien dit het geval was, werden deze patiënten uitgesloten uit de studie. 

Alle vragen peilden naar het bijpassende antwoord rekening houdend met de voorbije 3 

maand. 

De afname van de vragenlijsten bij de patiënten gebeurde in het spina bifida referentiecentrum 

(SBRC) op het universitair ziekenhuis te Gent, waar deze kinderen om de 6 maand op 

controle komen bij het multidisciplinair team. Vanaf februari 2013 tot en met december 2013 

was één van de drie onderzoekers aanwezig bij deze consultaties. Kinderen en ouders werden 

gevraagd om deel te nemen aan de studie. De vragenlijst werd bij de ouders en de kinderen 

apart afgenomen om onderlinge beïnvloeding te vermijden. De kinderen vulden deze 

vragenlijst ofwel zelfstandig in ofwel met hulp van één van de drie onderzoekers en van de 

prenten. Na een interval van 2 weken werd elektronisch of telefonisch contact opgenomen 

met zowel ouder als kind met de vraag om dezelfde vragenlijst nogmaals in te vullen. De 

vragenlijst werd thuis ingevuld en nadien elektronisch teruggestuurd. Indien er na 2 maand 

nog geen antwoord was of indien er intussentijd een doktersbezoek plaats gevonden had, 

werden deze kinderen niet geïncludeerd voor het deel van de studie die de 

reproduceerbaarheid van de antwoorden op de vragenlijst nakijkt. 

De vragenlijst bij de controlegroep is dezelfde als bij de patiëntenpopulatie, maar de vragen 

die verwijzen naar de beperkingen als gevolg van spina bifida werden weggelaten. Deze 

vragen zijn “Heb je problemen gehad om jezelf te verzorgen?”, “Heb je last gehad met 
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stappen of je te verplaatsen in een rolstoel?”, “Heb je sonderen als vervelend ervaren?”, “Heb 

je colonspoelen als vervelend ervaren?”, “Heb je leuke dingen gemist door je spina bifida?”, 

“Zijn sommige situaties lastig geweest op school door je spina bifida?”, “Vond je dat je te 

weinig informatie kreeg in het ziekenhuis?” en “Heb je het er moeilijk mee gehad dat je 

dingen moest missen omdat je op doktersbezoek moest?”. Bij de controlegroep werden de 

vragenlijsten bij de mensen thuis afgenomen met een retest opnieuw bij hen thuis na 2 weken. 

Om de ernst van de beperkingen als gevolg van de ziekte uit te drukken, werd gebruik 

gemaakt van een severity score. Er werden punten gegeven naargelang de mentale en fysieke 

beperkingen. Hoe hoger de score, hoe ernstiger het ziektebeeld. 2 punten werden gegeven 

voor mentale beperking (1: mild, 2: ernstig), 1 punt voor het uitvoeren van blaaskatheterisatie, 

1 punt voor het uitvoeren van colonspoelen, 1 punt voor nood aan incontinentiemateriaal en 2 

punten voor mobiliteit (1: spalken, 2: rolstoel). Voor elk kind kon op deze manier een score 

opgemaakt worden tussen 0 en 7 punten (46). 

 

3. Statistiek en ethiek 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 

verbonden aan het UZ Gent en werd uitgevoerd volgens de richtlijnen van ICH/GCP 

opgesteld in de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van individuen 

deelnemend aan klinische studies. De ouders en kinderen werden op voorhand uitgebreid 

geïnformeerd over de aard en het doel van deze studie. Bij akkoord tot deelname aan de studie 

kregen de ouders en adolescenten vanaf 12 jaar een toestemmingsformulier ter ondertekening. 

Voor het verzamelen en verwerken van de resultaten werd gebruik gemaakt van IBM-SPSS 

Statistics 21. De interne validering bij patiënten en hun ouders en controles en hun ouders 

werd getest aan de hand van Reliability Analysis: Cronbach Alpha test. Deze test is een goede 

manier om de test-retest reliability coëfficiënt te berekenen bij vragenlijsten die gebruik 

maken van de Likert-schaal. De antwoorden van het eerste afnamemoment (test) werden 

vergeleken met de antwoorden van het tweede afnamemoment (retest). Deze coëfficiënt wordt 

geïnterpreteerd op de volgende manier: >0.9 = excellent, >0.8 = goed, >0.7 = aanvaardbaar, 

>0.6 = twijfelachtig, >0.5 = zwak en <0.5 = onaanvaardbaar. In het algemeen wordt een test-

retest reliability coëfficiënt ≥0,7 als een goede validatie beschouwd (47). 

De test-retest reliability werd ook volgens een indeling op basis van mentale leeftijd 

berekend. De patiëntenpopulatie werd verdeeld in 2 groepen: een groep met alle kinderen tot 

en met 10 jaar, met inbegrip van 2 kinderen met een effectieve leeftijd boven 10 jaar, maar 

waarvan de mentale leeftijd onder de 10 jaar valt, en een groep met de andere kinderen boven 
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10 jaar. De Cronbach Alpha test-retest reliability coëfficiënt werd voor elke groep apart 

berekend om verschillen op basis van leeftijd na te gaan. 

De correlatie tussen de severity score en de algemene levensscore werd berekend aan de hand 

van de niet-parametrische Spearman correlatietest. Het verschil tussen patiënten en controles 

en tussen ouders en kinderen werd beoordeeld aan de hand van de niet-parametrische Mann-

Whitney U-test. Om na te gaan hoe gelijkend de inschatting van de ouders met hun kind is, 

werd voor elke vraag de Cronbach Alpha test toegepast.  
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RESULTATEN 

1. Studiepopulatie 

Van de 63 patiënten gevolgd door het spina bifida referentiecentrum UZ Gent binnen de 

leeftijdscategorie van 6 tot 18 jaar, beheersten twee kinderen de Nederlandse taal 

onvoldoende, één had een dwarslaesie in plaats van spina bifida, één behaalde de mentale 

leeftijd van 6 jaar niet en één weigerde deelname aan de studie. 58 patiënten van de 63 

voldoen aan de inclusiecriteria. 19 patiënten hadden geen afspraak in het ziekenhuis in de 

periode vanaf februari tot en met december 2013 waardoor participatie niet mogelijk was. Dus 

hebben 39 patiënten deelgenomen aan de studie. Er zijn twee patiënten in de studie 

opgenomen zonder ouders omdat de ouders de taal onvoldoende begrepen. Door 20 van de 39 

deelnemende patiënten werd ook een controlevragenlijst (retest) ingevuld. 

De patiëntenpopulatie bestaat uit 23 meisjes en 16 jongens. De gemiddelde leeftijd is 11,9 jaar 

en de mediaan is 13 jaar. De severity score werd berekend voor deze patiëntenpopulatie en de 

mediaan is 4/7. Tabel 1 toont algemene informatie met betrekking tot mobiliteit, incontinentie 

en onderwijs over de patiëntenpopulatie. 

 

Tabel 1: Algemene informatie: beschrijvende statistiek 

 Ja Neen 

Rolstoel 18 21 

Spalken 6 33 

Sonderen 30 9 

Pamper 19 20 

Colonspoelen 24 15 

Bijzonder onderwijs 18 21 

 

De controlegroep bestaat uit 35 kinderen en adolescenten waarvan iedereen na een interval 

van 2 weken nogmaals de vragenlijst heeft ingevuld. Deze groep bestaat uit 15 meisjes en 20 

jongens. De gemiddelde leeftijd is 12,4 en de mediaan is 13 jaar. Hieruit wordt duidelijk dat 

de leeftijd van patiënten- en controlepopulatie overeenkomt. 
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2. Resultaten 

2.1  Antwoorden op de vragenlijst 

Om na te gaan of er vragen zijn die globaal ernstiger beschouwd worden, werd de mediaan 

per vraag berekend. Hieruit blijkt dat bij de meeste vragen de mediaan 1 (=“bijna nooit”) is. 

Slechts bij 3 van de 30 vragen werd een hogere mediaan dan 1 gevonden. Deze vragen zijn 

“Heb je colonspoelen als vervelend ervaren?”, “Heb je je boos gevoeld?” en “Heb je het er 

moeilijk mee gehad dat je dingen moest missen omdat je op doktersbezoek moest?”. Deze 3 

vragen hadden telkens een mediaan van 2 (=“soms”). De vraag over colonspoelen werd nader 

bekeken aan de hand van antwoorden die verkregen werden tijdens de afname van de 

vragenlijst. Er werd door de onderzoeker nagevraagd wat de patiënten het moeilijkst vinden 

om in te passen in hun leven: sonderen, colonspoelen, dragen van een luier of rolstoelgebruik. 

Hieruit blijkt dat 80% van de patiënten die moeten colonspoelen dit aspect van hun spina 

bifida als het moeilijkste ervaren. De mediaan voor de algemene levensscore is zowel bij de 

patiënten als bij de controles 8/10. 

 

2.2  Correlatie tussen de severity score en de algemene levensscore 

De severity score werd opgesteld en werd vergeleken met de algemene levensscore tijdens de 

eerste afname bij de 39 kinderen van de patiëntenpopulatie. Deze correlatie werd berekend 

met de niet-parametrische Spearman correlatietest. De p-score van deze test was 0.194, 

waaruit kan besloten worden dat er geen correlatie is tussen deze twee scores. Dit wil zeggen 

dat de ernst van de ziekte de uitkomst van quality of life niet kan voorspellen. 

 

3. Resultaten interne validering 

3.1 Reliability 

Voor elke vraag werd de reliability van de test-retest berekend, zowel bij kinderen als ouders 

van de controle- en patiëntenpopulatie. Voor elk domein werd de mediane score berekend 

waardoor er conclusies per domein getrokken kunnen worden (zie tabel 2). 

Het tijdsinterval tussen test en retest heeft een mediaan van 28 dagen in de patiëntenpopulatie 

en 14 dagen in de controlepopulatie. 
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Tabel 2: Interne validering: Cronbach Alpha test-retest reliability coëfficiënt 

 Patiënt - kind Patiënt - ouder Controle - kind Controle - ouder 

Lichamelijk 0,796 0,919 0,895 0,767 

Sociaal 0,449* 0,912 0,400* 1,000 

Emotioneel 0,552* 0,932 0,865 0,813 

School 0,582* 0,832 0,892 0,896 

Thuis 0,649* 0,770 0,618* 0,867 

Ziekenhuis 0,848 0,850   

Levensscore 0,738 0,758 0,674* 0,891 

*: <0,7: geen interne validatie 

 

Bij de kinderen van de patiëntenpopulatie hebben slechts 3 van de 8 domeinen een goede 

interne validatie. De andere 5 domeinen tonen geen aanvaardbare interne validatie. De 3 

domeinen met een goede interne validatie zijn lichamelijk functioneren en dagelijkse 

activiteiten, ziekenhuis en de algemene levensscore. Deze validering werd berekend op basis 

van de mediaan van de verschillende domeinen. Als er specifieker gekeken wordt binnen de 

domeinen, voldoen niet alle vragen apart aan de validatie. Binnen het domein van lichamelijk 

functioneren gaat dit over volgende vragen: “Heb je problemen gehad om jezelf te verzorgen: 

wassen, kleden, sonderen…?” en “Heb je last gehad met stappen of je te verplaatsen in een 

rolstoel?”. Binnen het domein ziekenhuis gaat dit over de vraag: “Vond je dat je te weinig 

informatie kreeg in het ziekenhuis?”. 

Bij de ouders van de patiëntenpopulatie hebben alle domeinen een goede interne validatie. De 

specifieke vragen waarvoor echter geen goede interne validatie werd gevonden zijn binnen 

het domein lichamelijk functioneren: “Heeft je kind sonderen als vervelend ervaren?”, binnen 

het domein school: “Was schoolwerk moeilijk voor jouw kind?”, “Ging de les te snel voor 

jouw kind?” en “Hielden ze te weinig rekening met zijn/haar problemen op school?”, binnen 

het domein thuis: “Had je kind het gevoel om leden van het gezin tot last te zijn?” en binnen 

het domein ziekenhuis: “Vindt je kind dat het te weinig informatie krijgt in het ziekenhuis?”. 

Bij de kinderen van de controlepopulatie hebben 3 van de 7 domeinen een goede interne 

validatie. Deze domeinen zijn lichamelijk functioneren en dagelijkse activiteiten, emotioneel 

en school. De specifieke vragen waarvoor echter geen goede interne validatie werd gevonden 

zijn binnen het domein emotioneel: “Heb je je bang gevoeld?” en binnen het domein school: 

“Hielden ze te weinig rekening met jou op school?”. De andere domeinen hadden geen goede 
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interne validatie, maar bij het bekijken van de vragen apart kon wel opgemerkt worden dat de 

controlegroep globaal een hogere test-retest reliability coëfficiënt haalde dan de patiënten. 

Bij de ouders van de controlepopulatie hebben alle domeinen een goede interne validatie. 

Binnen deze populatie is er slechts één vraag die niet voldoet aan de validatie, namelijk: “Is je 

kind te moe geweest om dingen te doen?”. 

 

3.2 Reliability volgens mentale leeftijd 

De test-retest reliability werd ook volgens een indeling op basis van mentale leeftijd 

berekend. De patiëntenpopulatie werd verdeeld in 2 groepen: een groep met kinderen met 

mentale leeftijd tot en met 10 jaar en een groep met kinderen met mentale leeftijd boven 10 

jaar. Er werd echter geen enkel verschil op vlak van test-retest reliability gevonden tussen 

beide groepen. 

 

3.3 Vergelijken van ouder met kind 

Voor de interne validering van de vragenlijst werden de antwoorden van de ouders met hun 

kind vergeleken aan de hand van de niet-parametrische Mann-Whitney U-test. Met deze test 

kan ingeschat worden of de antwoorden van ouders en kind significant verschillend zijn en 

waar deze verschillen zich dan situeren. Hiermee kan nagegaan worden of ouders goed 

kunnen inschatten hoe hun kinderen de quality of life scoren. Elke vraag werd apart getest, 

alsook werd de mediane score van elk domein vergeleken tussen ouder en kind. In 

onderstaande tabel (tabel 3) worden de resultaten weergegeven per domein. Aan de hand van 

de significantie van de test werd beslist of de nulhypothese behouden of verworpen wordt. 

Deze nulhypothese stelt dat er geen verschil is in de antwoorden van ouder en kind. 
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Tabel 3: Interne validering: Mann-Whitney U-test 

 Significantie Beslissing 
Lichamelijk 0,108  
Sociaal 0,036 Verwerp nulhypothese 
Emotioneel 0,048 Verwerp nulhypothese 
School 0,053  
Thuis 0,769  
Ziekenhuis 0,534  
Levensscore 0,406  

P-waarde <0,05 = significant 

Nulhypothese = “Er is geen verschil tussen ouders en kinderen” 
 

Er werd geen verschil gevonden tussen ouder en kind in 5 van de 7 domeinen, namelijk 

lichamelijk functioneren en dagelijkse activiteiten, school, thuis, ziekenhuis en algemene 

levensscore. Hierbij valt op dat de grootste overeenkomst zich situeert in het domein thuis, 

wat te verklaren is omdat ze thuis samenleven en de thuissfeer op dezelfde manier 

interpreteren. Binnen het domein lichamelijk functioneren is er echter wel een verschil 

gevonden bij twee vragen. Deze vragen zijn “Ben je te moe geweest om dingen te doen?/Is je 

kind te moe geweest om dingen te doen?” en  “Heb je problemen gehad om jezelf te 

verzorgen: wassen, kleden, sonderen…?/Heeft je kind problemen gehad om zichzelf te 

verzorgen: wassen, kleden, sonderen…?”. 

Bij de domeinen sociaal en emotioneel functioneren is er een verschil gevonden tussen ouder 

en kind. Wanneer de antwoorden nader bekeken worden, wordt er opgemerkt dat de ouders in 

het algemeen een hogere score geven en dus de situatie ernstiger inschatten dan hun kind. Bij 

het domein sociaal functioneren waren er 19 van de 37 ouders die hogere scores opgaven dan 

hun kind, 7 van de 37 kinderen gaven een hogere score dan hun ouders en 11 ouders en 

kinderen gaven dezelfde score. Bij het bekijken van de aparte vragen, werd opgemerkt dat 

voornamelijk de ouders denken dat hun kind van zichzelf vindt dat het te weinig vrienden 

heeft. Dit blijkt uit het feit dat 17 van de 37 ouders een hogere score opgaven dan hun kind, 

terwijl slechts 5 van de 37 kinderen een hogere score gaven op deze vraag dan hun ouders. Bij 

het domein emotioneel functioneren waren er 18 van de 37 ouders die hogere scores opgaven 

dan hun kind, 4 van de 37 kinderen gaven een hogere score dan hun ouders en 15 ouders en 

kinderen gaven dezelfde score. Binnen dit domein had de vraag “Heb je je verdrietig 



36 
 

gevoeld?/Heeft je kind zich verdrietig gevoeld?” de minste overeenkomst tussen ouder en 

kind (P = 0,002). 

Binnen het domein emotioneel, waarin een duidelijk verschil te merken is tussen ouder en 

kind, kan een extra verschil opgemerkt worden tussen internaliserende en externaliserende 

problemen. Zo wordt er bij de emoties verdrietig, bang en zorgen maken wel een duidelijk 

verschil gevonden, terwijl de emotie boos geen verschil aangeeft tussen ouder en kind. 

 

Om na te gaan hoe gelijkend de inschatting van de ouders met hun kind is, werd voor elke 

vraag de Cronbach Alpha test toegepast. De reliability coëfficiënt is voor elke vraag < 0.7, 

waaruit blijkt dat de gelijkenis niet sterk is, zelfs op die domeinen waar het verschil niet 

significant is. 

 

4. Vergelijken van patiënt met controle 

Om de quality of life tussen patiënten en controles te vergelijken, werden alle vragen apart 

bestudeerd voor de 39 patiënten en de 35 controles. Hierbij werd enkel rekening gehouden 

met de kinderen die meer of gelijk aan 2 scoorden, dus degene die antwoordden met soms, 

vaak of altijd. Voor de meeste vragen bleek er geen duidelijk verschil te zijn tussen patiënten 

en controles. Bij vijf specifieke vragen werd echter wel een opmerkelijk verschil gevonden 

(zie tabel 4). Deze vragen zijn “Was het moeilijk om vrienden te zien buiten de schooluren/te 

gaan spelen bij vriendjes?” (41% bij patiënten tegenover 20% bij de controles), “Heb je 

problemen gehad met leeftijdsgenoten die je uitsluiten?” (26% tegenover 0%), “Heb je 

problemen gehad met leeftijdsgenoten die je pesten?” (33% tegenover 6%), “Ging de les te 

snel voor jou?” (36% tegenover 14%) en “Heb je problemen gehad om in orde te zijn op 

school?” (31% tegenover 11%). 

Om de significantie van deze bevindingen na te gaan, werd een Mann-Whitney U-test 

uitgevoerd op alle vragen. Hieruit bleek dat enkel de vraag “Heb je problemen gehad met 

leeftijdsgenoten die je pesten?” significant (P=0,002) verschillend is tussen de 39 patiënten en 

de 35 controles. 
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Tabel 4: Vergelijking patiënten met controles 

 Soms, vaak, altijd: 

patiënten (%) 

Soms, vaak, altijd: 

controlegroep (%) 

Significantie 

Gaan spelen bij vriendjes 41 20  

Uitgesloten worden 26 0  

Gepest worden 33 6 P = 0,002 

Les niet kunnen volgen 36 14  

In orde op school 31 11  
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DISCUSSIE 

Uit de resultaten van de test-retest reliability kunnen een aantal conclusies getrokken worden. 

Het valt op dat kinderen over de hele lijn een veel lagere test-retest reliability coëfficiënt 

hebben ten opzichte van de ouders, dit zowel in de controle- als in de patiëntenpopulatie. 

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat kinderen de vragenlijst invullen aan de hand van 

zeer recente bevindingen en denken op een termijn van duidelijk minder dan 2 weken. 

Hierdoor geven de kinderen vaker een ander antwoord op de retest. De ouders daarentegen 

denken eerder op lange termijn en hebben eerder een globale kijk op de verschillende 

domeinen. Een andere mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat de vragen te moeilijk 

geformuleerd zouden kunnen zijn voor de kinderen, waardoor ze de vragen op verschillende 

momenten anders kunnen interpreteren. De vragen zijn echter gebaseerd op de PedsQL 4.0 en 

deze vragenlijst is gevalideerd bij kinderen tussen 5 en 18 jaar, dus lijkt deze laatste optie 

minder van belang. De PedsQL 4.0 is echter niet gevalideerd aan de hand van test-retest 

reliability (39). Waarschijnlijk is het verschil in validatie te wijten aan het feit dat de retest 

altijd in een andere setting gebeurde dan de eerste afname en bovendien met een tijdsinterval 

dat de resultaten kon beïnvloeden. 

Het valt op dat enkel de domeinen van lichamelijk functioneren en ziekenhuis altijd een goede 

interne validatie hebben. Dit is mogelijks te verklaren doordat lichamelijk functioneren in het 

algemeen eerder constant is. Het domein sociaal functioneren heeft duidelijk een lage test-

retest reliability coëfficiënt (<0,5) bij kinderen van zowel de patiënten- als controlepopulatie, 

terwijl de ouders wel een hoge coëfficiënt (>0,9) hebben. De belevenis van het kind over 

sociaal functioneren kan enorm variëren in de tijd, terwijl ouders dit eerder over lange termijn 

gaan bekijken. 

Een volgende bevinding is dat de kinderen uit de controlegroep een betere interne validatie 

hebben dan de kinderen uit de patiëntenpopulatie. Als de domeinen globaal bekeken worden, 

valt dit voornamelijk op bij de domeinen lichamelijk functioneren, emotioneel en school. Dit 

zou verklaard kunnen worden doordat het tweede afnamemoment bij de patiëntenpopulatie in 

een andere setting gebeurde, namelijk bij de kinderen thuis zonder aanwezigheid van de 

onderzoekers die de vragen konden verduidelijken. Bij de controlegroep gebeurden de twee 

afnamemomenten in dezelfde setting met dezelfde onderzoeker. 

Ten slotte sprongen er twee specifieke vragen uit met een zeer lage test-retest reliability 

coëfficiënt (≤ 0,4) bij kinderen van zowel controle- als patiëntenpopulatie. De eerste vraag is 

“Heb je problemen gehad om jezelf te verzorgen: wassen, kleden, sonderen…?”. Deze vraag 
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kan als onduidelijk beschouwd worden omdat jonge kinderen normaliter niet in staat zijn om 

zich volledig zelfstandig te verzorgen. Daarnaast bevat deze ene vraag verschillende aspecten 

(wassen, kleden, sonderen) waarop een ander antwoord kan gegeven worden. Hierdoor kan de 

interpretatie van de interne validatie voor deze vraag verstoord zijn. De tweede vraag is 

“Hielden ze te weinig rekening met jouw problemen op school?”. Deze vraag werd reeds bij 

het afnemen van de vragenlijst door sommige ouders zelf als een onduidelijke vraag 

aangegeven. De kinderen van deze ouders zitten reeds op een aangepaste school, dus wordt 

door de ouders verondersteld dat er vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met hun kind. 

Deze vragen zouden moeten aangepast of geschrapt worden. 

 
In het algemeen werd geen verschil gevonden tussen antwoorden van ouder en kind, behalve 

bij de subjectieve domeinen sociaal en emotioneel functioneren. Ouders schatten de impact 

van de spina bifida bij hun kind op sociaal en emotioneel vlak ernstiger in dan het kind zelf. 

De inschatting van de ouders over de emoties van hun kind is minder goed bij internaliserende 

emoties, zoals verdriet en angst dan bij externaliserende problemen, zoals boosheid. Deze 

bevindingen werden systematisch teruggevonden in de literatuur. Dit valt te verklaren doordat 

de emotie boos duidelijk kan opgemerkt worden door de ouders in tegenstelling tot verdriet en 

angst. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de subjectieve domeinen, namelijk 

sociaal en emotioneel, geen goede overeenkomst hebben in tegenstelling tot de objectievere 

domeinen, namelijk lichamelijk functioneren, school, thuis, ziekenhuis en algemene 

levensscore. 

Het is voor ouders moeilijk om de sociale en emotionele impact van de aandoening bij hun 

kind in te schatten. Het afnemen van een vragenlijst bij zowel ouder als kind moet als 

complementair beschouwd worden. Het doel van de vragenlijst is de perceptie van het kind 

over zijn quality of life te weten te komen, maar het is de perceptie van de ouders die het 

gebruik van de gezondheidszorg bepaalt. Het verschillend perspectief van ouders en kinderen 

geeft een ruimer begrip van de quality of life en moet dus als een verrijking gezien worden. 

 

Patiënten met spina bifida en hun gezonde leeftijdsgenoten schatten hun quality of life over 

het algemeen gelijklopend in, zoals in de literatuur werd besproken. Dit blijkt ook uit het feit 

dat de mediaan voor de algemene levensscore zowel bij de patiënten als bij de controles 8/10 

is. Er is enkel een significant verschil op vlak van pesten, de patiënten geven vaker aan het 

slachtoffer te zijn van pesterijen. 
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Belangrijke factoren met betrekking tot de zorg die invloed hebben op de quality of life bij 

spina bifida patiënten zijn sonderen, colonspoelen, het dragen van een pamper en 

rolstoelgebruik. Van al deze factoren werd colonspoelen door 80% als het moeilijkste ervaren 

om in te passen in hun leven. In eerdere studies werd ook aangetoond dat kinderen de 

abnormale darmwerking zelf als erger beschouwen dan andere lichamelijke factoren van spina 

bifida. Er waren 3 zaken die bij de patiënten opvallend meer als een probleem werden 

aangegeven: ze ervaren colonspoelen als vervelend, ze geven aan zich vaak boos te voelen en 

ze hebben het er moeilijk mee dat ze dingen moeten missen omdat ze op doktersbezoek 

moesten. 

 

In de literatuur werden tegenstrijdigheden gevonden betreffende de correlatie tussen de ernst 

van de aandoening en de quality of life. In deze studie is er geen correlatie gevonden tussen 

de severity score en de algemene levensscore. De ernst van de ziekte kan dus de uitkomst van 

de quality of life niet voorspellen. Eerdere studies die een gelijkend resultaat vonden, stelden 

ook dat het vermogen om te kunnen omgaan met de specifieke fysieke en emotionele situaties 

die gepaard gaan met spina bifida niet alleen gedetermineerd wordt door de ernst van de 

aandoening, maar ook door de verschillende ondersteuningssystemen, zoals thuis- en 

schoolsituaties. De impact van deze contextfactoren op de quality of life bij een kind is niet te 

onderschatten en kan in de toekomst onderwerp zijn voor verder onderzoek. 

 
De validiteit en reliability kunnen op verschillende manieren gemeten worden. Sommige 

onderzoekers (48) gebruikten voor de test-retest reliability de “Spearman correlation 

coefficient”, terwijl anderen (49) de “interclass correlation coefficient” gebruikten. Sommige 

studies (48) maakten gebruik van het gemiddelde van de antwoorden per domein, terwijl in 

deze studie gebruik gemaakt werd van de mediaan. De keuze tussen mediaan of gemiddelde 

hangt af van de verdeling van de variabelen. In deze studie werd geopteerd voor de mediaan 

omdat de resultaten niet normaal verdeeld zouden zijn. Het is dus mogelijk dat door gebruik 

van het gemiddelde bij de testen de reliability zou kunnen veranderen. 

Naast vragenlijsten zijn er nog andere methoden om de quality of life bij kinderen te toetsen. 

De kinderen kunnen bevraagd worden over hun quality of life aan de hand van open vragen. 

De psycholoog is de aangewezen persoon om een interview af te nemen bij de kinderen. De 

vragenlijst vervangt het contact met de psycholoog echter niet. De vragenlijst kan gezien 

worden als een richtinggevend instrument voorafgaand aan de consultatie met de psycholoog. 
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Deze aanvulling zou tijdsparend kunnen zijn en de consultatie specifieker en completer 

kunnen maken. 

De zwaktes van dit onderzoek bevinden zich vooral bij het tweede afnamemoment van de 

vragenlijst bij de patiëntenpopulatie. Deze retest gebeurde namelijk in een andere setting en 

met een interval ruimer dan de vooropgestelde 2 weken. Dit kan de reliability beïnvloed 

hebben. Vervolgens werd bij kinderen jonger dan 10 jaar ook de Likert-schaal met 5 

antwoordopties gebruikt, weliswaar met behulp van visualisaties. Voor de validatie van de 

PedsQL 4.0 (39) werd de Likert-schaal met 3 antwoordopties gebruikt bij kinderen van 5 tot 7 

jaar. Het niet limiteren van de antwoordopties voor jonge kinderen zou een zwakte van deze 

studie kunnen zijn, maar bij vergelijking van de reliability tussen de groepen ouder en jonger 

dan 10 jaar werd geen verschil aangetoond. 

 

Deze studie zou in de toekomst opnieuw kunnen uitgevoerd worden, mits enkele 

aanpassingen. De afname van de vragenlijsten zou tweemaal in dezelfde setting moeten 

gebeuren met een strikt tijdsinterval van 2 weken. Ook kan de Likert-schaal met 3 

antwoordopties gebruikt worden, maar er moet specifiek onderzoek gedaan worden naar de 

grens van de leeftijd waarop kinderen met spina bifida de Likert-schaal met 5 antwoordopties 

betrouwbaar kunnen invullen. De studie zou op grotere schaal moeten gebeuren, eventueel in 

samenwerking met andere referentiecentra. Het gebruik van het gemiddelde voor de testen 

zou hier dan de voorkeur genieten. 
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CONCLUSIE 

Tegenwoordig leven patiënten met spina bifida langer waardoor de factor quality of life steeds 

belangrijker wordt en er meer nood is aan een middel om de quality of life te meten en 

longitudinaal op te volgen. Hiervoor kunnen gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt 

worden. De vragenlijst uit dit onderzoek is enkel gevalideerd bij de ouders en niet bij de 

kinderen en kan dus niet gebruikt worden om kinderen longitudinaal op te volgen. Hieruit 

mag echter niet besloten worden dat het gebruik van de vragenlijst niet zinvol zou zijn bij 

kinderen. Er werd namelijk een verschil gevonden in de beoordeling van de quality of life 

tussen de ouder en het kind op sociaal en emotioneel domein. Men kan dus stellen dat 

sommige domeinen niet op dezelfde manier ingeschat kunnen worden door de ouders en 

daarom moet het afnemen van deze vragenlijst bij zowel ouder als kind als complementair 

beschouwd worden. Het verschillend perspectief van ouders en kinderen geeft een ruimer 

begrip van de quality of life en moet dus als een verrijking gezien worden. Er kan 

geconcludeerd worden dat aangezien de mediaan van de algemene levensscore bij de 

patiëntenpopulatie identiek was aan de score bij de controlegroep en aangezien er geen 

correlatie werd gevonden tussen de ernst van de aandoening en de quality of life, dat de 

beoordeling van quality of life veel verder gaat dan de chronische ziekte van een kind. 

Het verschil tussen patiënten en controles bevindt zich voornamelijk binnen het domein 

sociaal functioneren waarbij patiënten vaker aangeven gepest te worden. De patiënten ervaren 

colonspoelen als het moeilijkste om in te passen in hun leven.  
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Met de volgende vragen willen we graag weten hoe jij met je spina bifida omgaat. Jouw 

antwoorden helpen ons om beter te begrijpen wat jij nodig hebt om een leuk leven te 

hebben. Vergeet niet: het is geen examen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is jouw 

ervaring. 

 

Mijn leven 
 

Hieronder staat een ladder. 

De 10 aan de top van de ladder betekent het beste leven dat je je kunt voorstellen. 

De 1 onderaan de ladder betekent het slechtste leven dat je je kunt voorstellen. 

 

Op welke plaats op de ladder staat jouw leven over het algemeen? 

Zet een kruisje naast het cijfer dat het beste bij jou past. 

 
 

10 Beste leven dat ik me voor kan stellen  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1 Slechtste leven dat ik me voor kan stellen 
 

 

 
 

naam kind:  

datum:  

leeftijd:  

Kwaliteit van leven vragenlijst voor kinderen met spina bifida 

 INVULFORMULIER KINDEREN 
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Lichamelijk functioneren en dagelijkse activiteiten      

Heb je last gehad van pijn?  0 1 2 3 4 

Ben je te moe geweest om dingen te doen?  0 1 2 3 4 

 

Indien van toepassing.. 

     

Heb je problemen gehad om jezelf te verzorgen? wassen, kleden, 

sonderen, enz. 

0 1 2 3 4 

Heb je last gehad met stappen of je te verplaatsen in de rolstoel?  0 1 2 3 4 

Heb je sonderen als vervelend ervaren?  0 1 2 3 4 

Heb je colonspoelen als vervelend ervaren? 0 1 2 3 4 
 

    

Op deze bladzijde staat een lijst van dingen die een probleem kunnen zijn voor jou. Kan je ons vertellen hoe 

vaak deze dingen sinds jouw laatste bezoek (of de afgelopen 3 maanden) een probleem waren voor jou? 

0  als het nooit een probleem was 

 1  als het bijna nooit een probleem was 

 2  als het soms een probleem was 

 3  als het vaak een probleem was 

 4 als het bijna altijd een probleem was 

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Als je een vraag niet begrijpt, vraag dan gerust om uitleg. Als je op 

een vraag niet kan antwoorden, laat de vraag dan open. 

ALGEMENE INFORMATIE Zet het correcte in het vet en vul aan 

Loophulpmiddel of rolstoel  

Nooit   -  Soms   -  Altijd 

Indien je een loophulpmiddel gebruikt, welk? 

...................................................................................... 

 

Incontinentieproblemen 

Nee  - Ja  

Indien ja, duidt de juiste hulpmiddelen in het vet aan: 

 sonderen   -   colonspoelen   -  pamper 

 

Schooltype 

lager : algemeen  -  bijzonder 

secundair : algemeen  -  technisch  -  beroeps   -  bijzonder 

hoger : universitair    -   niet universitair 

 

Specifieer: 

........................................................................................... 
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Sociaal      

Heb je leuke dingen gemist door je spina bifida? 0 1 2 3 4 

Was het moeilijk om vrienden te zien buiten de schooluren/te 

gaan spelen bij vriendjes?  

0 1 2 3 4 

Vind je dat je te weinig vrienden hebt? 0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad met leeftijdsgenoten die je uitsluiten? 0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad met leeftijdsgenoten die je pesten? 0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad om activiteiten zonder je ouders te 

doen? 

0 1 2 3 4 

 

                           

Emotioneel      

Heb je je bang gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heb je je verdrietig gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heb je je boos gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad met slapen? 0 1 2 3 4 

Heb je je zorgen gemaakt?  0 1 2 3 4 

Heb je het gevoel dat je niet kon praten over je problemen? 0 1 2 3 4 
 

 

School      

Was schoolwerk moeilijk voor jou? 0 1 2 3 4 

Ging de les te snel voor jou?  0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad om op te letten in de klas?  0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad om in orde te zijn op school? 0 1 2 3 4 

Zijn sommige situaties lastig geweest op school door je spina 

bifida? 

0 1 2 3 4 

Hielden ze te weinig rekening met jouw problemen op school? 0 1 2 3 4 
 

 

Thuis      

Vond je dat je te weinig hulp kreeg thuis?  0 1 2 3 4 

Vond je dat je teveel hulp kreeg thuis?  0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad om op te schieten met je zus(sen) of 

broer(s)? 

0 1 2 3 4 

Heb je het gevoel gehad dat je iemand van het gezin tot last 

bent door je spina bifida? (sonderen, spoelingen…) 

0 1 2 3 4 

 



 4

 

 

 

 

Ziekenhuis      

Vond je dat je te weinig informatie kreeg in het ziekenhuis?  0 1 2 3 4 

 Heb je het er moeilijk mee gehad dat je dingen moest missen 

omdat je op doktersbezoek moest? 

0 1 2 3 4 

 

 

Welke delen van je spina bifida (behandeling) vind je het moeilijkst om in te passen in je 

leven? Je kan de mogelijke antwoord(en) aanduiden met een kruisje in de kleine vakjes en je 

kan er eventueel ook nog iets bij typen. 

Sonderen   

Colonspoelingen   

Dragen van luier   

Rolstoelgebruik   

  

 

Gebeurtenissen  

Is er in de laatste maanden iets gebeurd wat je blijf of verdrietig heeft gemaakt? (dit kan te 

maken hebben met je gezin, vrienden, school of bijvoorbeeld hobby’s) 

 

 

 

 

Is er in de laatste maanden iets gebeurd wat je blijf of verdrietig heeft gemaakt? (dit kan te 

 

Bedankt om mee te werken! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
                                                               NOOIT        BIJNA          SOMS           VAAK        ALTIJD

                                                              NOOIT 

Lichamelijk functioneren en dagelijkse activiteiten      

Heeft je kind last gehad van pijn?  0 1 2 3 4 

Is je kind te moe geweest om dingen te doen?  0 1 2 3 4 

Indien van toepassing..      

Heeft je kind problemen gehad om zichzelf te verzorgen? wassen, 

kleden, sonderen, enz. 

0 1 2 3 4 

Heeft je kind last gehad met stappen of zich te verplaatsen in de 

rolstoel?  

0 1 2 3 4 

Heeft je kind sonderen als vervelend ervaren?  0 1 2 3 4 

Heeft je kind colonspoelen als vervelend ervaren? 0 1 2 3 4 
 

 

 

 

 

         

Naam kind:  

datum:  

Kwaliteit van leven vragenlijst voor kinderen met spina bifida 

 INVULFORMULIER OUDERS 

Op deze bladzijde staat een lijst van dingen die een probleem kunnen zijn voor uw kind. Kan u ons vertellen 

hoe vaak deze dingen sinds het laatste bezoek (of de afgelopen 3 maand) een probleem waren voor jouw 

kind?  

0  als het nooit een probleem was 

 1  als het bijna nooit een probleem was 

 2  als het soms een probleem was 

 3  als het vaak een probleem was 

 4 als het bijna altijd een probleem was 

 

ALGEMENE INFORMATIE Zet het correcte in het vet en vul aan 

Loophulpmiddel of rolstoel  

Nooit   -  Soms   -  Altijd 

Indien je een loophulpmiddel gebruikt, welk? 

...................................................................................... 

 

Incontinentieproblemen 

Nee  - Ja  

Indien ja, duidt de juiste hulpmiddelen in het vet aan: 

 sonderen   -   colonspoelen   -  pamper 

 

Schooltype 

lager : algemeen  -  bijzonder 

secundair : algemeen  -  technisch  -  beroeps   -  bijzonder 

hoger : universitair    -   niet universitair 

 

Specifieer: 

........................................................................................... 

 

 



Sociaal      

Heeft je kind leuke dingen gemist door zijn/haar spina bifida?  0 1 2 3 4 

Was het moeilijk voor je kind om vrienden te zien buiten de 

schooluren/te gaan spelen bij vriendjes?  

0 1 2 3 4 

Vind je dat je kind te weinig vrienden heeft? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad met leeftijdsgenoten die 

hem/haar uitsluiten? 

0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad met leeftijdsgenoten die 

hem/haar pesten? 

0 1 2 3 4 

 

 

                                                                             
                                                            NOOIT        BIJNA          SOMS           VAAK        ALTIJD

                                                          NOOIT 

Emotioneel      

Heeft je kind zich bang gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind zich verdrietig gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind zich boos gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad met slapen? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind zich zorgen gemaakt?  0 1 2 3 4 

Heb je het gevoel dat je kind niet kon praten over zijn/haar 

problemen? 

0 1 2 3 4 

 

School      

Was schoolwerk moeilijk voor jouw kind?  0 1 2 3 4 

Ging de les te snel voor jouw kind?  0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad om op te letten in de klas?  0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad om in orde te zijn op school? 0 1 2 3 4 

Zijn sommige situaties lastig geweest op school door zijn/haar 

spina bifida? 

0 1 2 3 4 

Hielden ze te weinig rekening met zijn/haar problemen op 

school? 

0 1 2 3 4 

 

Thuis      

Vond je kind dat het te weinig hulp kreeg thuis? 0 1 2 3 4 

Vond je kind dat het teveel hulp kreeg thuis? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad om op te schieten met zijn/haar 

zussen of broers? 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 



Ziekenhuis      

Vindt je kind dat het te weinig informatie krijgt in het ziekenhuis? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind het er moeilijk mee gehad dat hij/zij dingen moest 

missen omdat hij/zij op doktersbezoek moest? 

0 1 2 3 4 

 

GRAADMETER   

Hoe tevreden denk je dat jouw kind met zijn leven is? Geef een score tussen 

0 en 10, waarbij 0 zeer slecht is en 10 zeer goed is.  

 

 

 

 

Bedankt om mee te werken! 

 

 



 1

 

 

 

 

 

Mijn leven 
 

Hieronder staat een ladder. 

De 10 aan de top van de ladder betekent het beste leven dat je je kunt voorstellen. 

De 1 onderaan de ladder betekent het slechtste leven dat je je kunt voorstellen. 

 

Op welke plaats op de ladder staat jouw leven over het algemeen? 

Zet een kruisje naast het cijfer dat het beste bij jou past. 

 
 

10 Beste leven dat ik me voor kan stellen  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1 Slechtste leven dat ik me voor kan stellen 
 

 

 
 

naam kind:  

datum:  

leeftijd:  

Kwaliteit van leven vragenlijst voor kinderen met spina bifida 

 INVULFORMULIER KINDEREN 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                             

 

 

                       

   

Lichamelijk functioneren en dagelijkse activiteiten      

Heb je last gehad van pijn?  0 1 2 3 4 

Ben je te moe geweest om dingen te doen?  0 1 2 3 4 
 

    

Op deze bladzijde staat een lijst van dingen die een probleem kunnen zijn voor jou. Kan je ons vertellen hoe 

vaak deze dingen sinds jouw laatste bezoek (of de afgelopen 3 maanden) een probleem waren voor jou? 

0  als het nooit een probleem was 

 1  als het bijna nooit een probleem was 

 2  als het soms een probleem was 

 3  als het vaak een probleem was 

 4 als het bijna altijd een probleem was 

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Als je een vraag niet begrijpt, vraag dan gerust om uitleg. Als je op 

een vraag niet kan antwoorden, laat de vraag dan open. 

ALGEMENE INFORMATIE Zet het correcte in het vet en vul aan 

Schooltype 

lager : algemeen  -  bijzonder 

secundair : algemeen  -  technisch  -  beroeps   -  

bijzonder 

hoger : universitair    -   niet universitair 

 

Specifieer: 

........................................................................................... 

 

 

 



 3

 

Sociaal      

Was het moeilijk om vrienden te zien buiten de schooluren/te 

gaan spelen bij vriendjes?  

0 1 2 3 4 

Vind je dat je te weinig vrienden hebt? 0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad met leeftijdsgenoten die je uitsluiten? 0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad met leeftijdsgenoten die je pesten? 0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad om activiteiten zonder je ouders te 

doen? 

0 1 2 3 4 

 

                           

Emotioneel      

Heb je je bang gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heb je je verdrietig gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heb je je boos gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad met slapen? 0 1 2 3 4 

Heb je je zorgen gemaakt?  0 1 2 3 4 

Heb je het gevoel dat je niet kon praten over je problemen? 0 1 2 3 4 
 

 

School      

Was schoolwerk moeilijk voor jou? 0 1 2 3 4 

Ging de les te snel voor jou?  0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad om op te letten in de klas?  0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad om in orde te zijn op school? 0 1 2 3 4 

Zijn sommige situaties lastig geweest op school? 0 1 2 3 4 

Hielden ze te weinig rekening met jou op school? 0 1 2 3 4 
 

 

Thuis      

Vond je dat je te weinig hulp kreeg thuis?  0 1 2 3 4 

Vond je dat je teveel hulp kreeg thuis?  0 1 2 3 4 

Heb je problemen gehad om op te schieten met je zus(sen) of 

broer(s)? 

0 1 2 3 4 

Heb je het gevoel gehad dat je iemand van het gezin tot last 

bent? 

0 1 2 3 4 

 

 



 4

 

Gebeurtenissen  

Is er in de laatste maanden iets gebeurd wat je blijf of verdrietig heeft gemaakt? (dit kan te 

maken hebben met je gezin, vrienden, school of bijvoorbeeld hobby’s) 

 

 

 

 

Is er in de laatste maanden iets gebeurd wat je blijf of verdrietig heeft gemaakt? (dit kan te 

 

Bedankt om mee te werken! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
                                                            NOOIT        BIJNA          SOMS           VAAK        ALTIJD

                                                          NOOIT 

Lichamelijk functioneren en dagelijkse activiteiten      

Heeft je kind last gehad van pijn?  0 1 2 3 4 

Is je kind te moe geweest om dingen te doen?  0 1 2 3 4 
 

         

Sociaal      

Was het moeilijk voor je kind om vrienden te zien buiten de 

schooluren/te gaan spelen bij vriendjes?  

0 1 2 3 4 

Vind je dat je kind te weinig vrienden heeft? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad met leeftijdsgenoten die 

hem/haar uitsluiten? 

0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad met leeftijdsgenoten die 

hem/haar pesten? 

0 1 2 3 4 

 

 

Naam kind:  

datum:  

Kwaliteit van leven vragenlijst voor kinderen met spina bifida 

 INVULFORMULIER OUDERS 

Op deze bladzijde staat een lijst van dingen die een probleem kunnen zijn voor uw kind. Kan u ons vertellen 

hoe vaak deze dingen sinds het laatste bezoek (of de afgelopen 3 maand) een probleem waren voor jouw 

kind?  

0  als het nooit een probleem was 

 1  als het bijna nooit een probleem was 

 2  als het soms een probleem was 

 3  als het vaak een probleem was 

 4 als het bijna altijd een probleem was 

 

ALGEMENE INFORMATIE Zet het correcte in het vet en vul aan 

Schooltype 

lager : algemeen  -  bijzonder 

secundair : algemeen  -  technisch  -  beroeps   -  

bijzonder 

hoger : universitair    -   niet universitair 

 

Specifieer: 

........................................................................................... 

 

 

 



                                                                             
                                                            NOOIT        BIJNA          SOMS           VAAK        ALTIJD

                                                          NOOIT 

Emotioneel      

Heeft je kind zich bang gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind zich verdrietig gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind zich boos gevoeld? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad met slapen? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind zich zorgen gemaakt?  0 1 2 3 4 

Heb je het gevoel dat je kind niet kon praten over zijn/haar 

problemen? 

0 1 2 3 4 

 

School      

Was schoolwerk moeilijk voor jouw kind?  0 1 2 3 4 

Ging de les te snel voor jouw kind?  0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad om op te letten in de klas?  0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad om in orde te zijn op school? 0 1 2 3 4 

Zijn sommige situaties lastig geweest op school? 0 1 2 3 4 

Hielden ze te weinig rekening met hem/haar op school? 0 1 2 3 4 
 

Thuis      

Vond je kind dat het te weinig hulp kreeg thuis? 0 1 2 3 4 

Vond je kind dat het teveel hulp kreeg thuis? 0 1 2 3 4 

Heeft je kind problemen gehad om op te schieten met zijn/haar 

zussen of broers? 

0 1 2 3 4 

 

 

GRAADMETER   

Hoe tevreden denk je dat jouw kind met zijn leven is? Geef een score tussen 

0 en 10, waarbij 0 zeer slecht is en 10 zeer goed is.  

 

 

 

 

Bedankt om mee te werken! 

 

 



1 
 

 

 

 

Begeleidend prentenboek 

 

 

Kwaliteit van leven vragenlijst voor 

kinderen met Spina Bifida   



2 
 

Ik zou je graag een paar vragen willen stellen over 

dingen die soms een probleem kunnen zijn. Ik wil 

graag weten hoe vaak deze dingen voor jou een 

probleem zijn. Is dat goed voor jou?  Er zijn geen 

goede of foute antwoorden. Alle antwoorden zijn 

dus goed.  

 

Weet je nog wanneer je de vorige keer in het 

ziekenhuis bent geweest? Wel, deze vragen gaan 

over de periode tussen je laatste bezoek en nu. 

Bij elke vraag kan je tussen 3 antwoorden kiezen:  

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



3 
 

PIJN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



4 
 

MOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



5 
 

JEZELF VERZORGEN 

 

 

  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



6 
 

STAPPEN 

 

 

 

  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



7 
 

Indien van toepassing.. SONDEREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



8 
 

Indien van toepassing.. COLONSPOELEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEUKE DINGEN MISSEN DOOR JE SPINA 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



9 
 

 

 

LEUKE DINGEN MISSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



10 
 

 

 

GAAN SPELEN BIJ VRIENDJES 

 

 

 

 

 

  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



11 
 

VRIENDJES HEBBEN 

 

 

 

 

 

 

  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



12 
 

UITGESLOTEN WORDEN 

 

 

 

 

  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



13 
 

 

GEPEST WORDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



14 
 

 

BANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



15 
 

VERDRIETIG ZIJN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



16 
 

BOOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



17 
 

PROBLEMEN MET SLAPEN 

 

  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



18 
 

JE ZORGEN MAKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



19 
 

PRATEN OVER JE PROBLEMEN 

 

 

 

  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



20 
 

SCHOOLWERK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



21 
 

DE LES GAAT TE SNEL 

 

 

 

  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



22 
 

OPLETTEN IN DE KLAS/IN ORDE ZIJN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



23 
 

MOEILIJK OP SCHOOL DOOR JE SPINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



24 
 

REKENING HOUDEN OP SCHOOL MET JE SPINA 

 

 

  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



25 
 

TE WEINIG HULP THUIS/TE VEEL HULP THUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



26 
 

OPSCHIETEN MET JE ZUS OF BROER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



27 
 

INFORMATIE IN HET ZIEKENHUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



28 
 

DINGEN MISSEN OMDAT JE NAAR DE DOKTER MOET 

 

 
  

           

       JE HEBT ER HELEMAAL                             JE HEBT ER SOMS                          JE HEBT ER HEEL VEEL  

     GEEN PROBLEMEN MEE                            PROBLEMEN MEE                              PROBLEMEN MEE 



29 
 

 

 

 
 



30 
 

 


