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Samenvatting 

- Ouderen met beperkingen in het uitvoeren van algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (ADL) ervaren een lagere kwaliteit van leven dan ouderen 

zonder deze beperkingen. 

- Ouderen met beperkingen in ADL ervaren een lagere kwaliteit van leven op de 

domeinen: zintuiglijk functioneren; autonomie; activiteiten in het verleden, 

heden en toekomst; sociale participaties; dood en doodgaan; intimiteit.  

- Zorg- en welzijnsprofessionals hebben een belangrijke taak in het signaleren 

van beperkingen in het uitvoeren van ADL, zodat interventies vroegtijdig 

kunnen worden ingezet. 

 

 

In 2015 was in Nederland 24,5% van de bevolking 60 jaar of ouder en 4,4 

procent was 80 jaar of ouder. De verwachting is dat deze percentages in 2050 

zullen oplopen naar respectievelijk 33,2% en 11,8%.1 Deze demografische 

veranderingen benadrukken het belang voor zorg- en welzijnsprofessionals 

aandacht te besteden aan kwaliteit van leven van ouderen.  

 



Kwaliteit van leven wordt door de World Health Organization Quality of Life Group als 

volgt gedefinieerd: de perceptie van een individu ten aanzien van zijn/haar positie in 

het leven binnen de context van de cultuur en de waardensystemen waarin hij/zij 

leeft, en in relatie tot zijn/haar doelen, verwachtingen, standaarden en interesses.2 

Uit een eerdere studie is gebleken dat een lage kwaliteit van leven bij ouderen een 

voorspeller is van verpleeghuisopnames en sterfte binnen een jaar.3 Het is dus 

belangrijk dat professionals vanuit de domeinen zorg en welzijn vroegtijdig 

interveniëren bij ouderen zodat deze ongewenste gevolgen worden voorkomen en 

kwaliteit van leven van ouderen wordt verbeterd.   

 Naarmate mensen ouder worden lopen zij een verhoogde kans dat  

beperkingen optreden in het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven (ADL).4 

Twee vormen van ADL worden onderscheiden: basale activiteiten van dagelijks 

leven (BADL) en instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL). BADL 

heeft betrekking op zelfverzorging. Voorbeelden van BADL zijn jezelf kunnen wassen 

en aan- en uitkleden. IADL verwijst naar de huishouding kunnen voeren. Zelfstandig 

maaltijden klaar kunnen maken en boodschappen kunnen doen zijn voorbeelden van 

IADL. Meestal ervaren ouderen eerst beperkingen in het uitvoeren van IADL, daarna 

volgen de beperkingen in BADL.5 Enkele studies hebben aangetoond dat 

beperkingen in ADL samenhangt met een lagere kwaliteit van leven. 6, 7 In deze 

studies werd kwaliteit van leven gemeten met de WHOQOL-OLD.8 Dit is een 

vragenlijst die specifiek is ontwikkeld om kwaliteit van leven van ouderen te bepalen.  

In Nederland is een dergelijke studie nog niet eerder uitgevoerd.  

 Het doel van onderhavige studie was nagaan in welke mate beperkingen in 

het uitvoeren van ADL van invloed is op kwaliteit van leven van ouderen, gemeten 

met de WHOQOL-OLD. 

 

Methode 

 

Onderzoekspopulatie 

 

De data die in deze studie werden gebruikt zijn verzameld met de Senioren 

Barometer. Dit is een online vragenlijst waarmee vanaf 2008 tot en met 2012 jaarlijks 

informatie werd verzameld over opvattingen, gezondheid en kwaliteit van leven van 



50-plussers. Het is een initiatief van René Schalk, die als hoogleraar is verbonden 

aan Tranzo, Tilburg University. Voor deze studie gebruikten wij de Senioren 

Barometer van 2009; deze versie bevatte vragen over beperkingen in BADL, IADL en 

kwaliteit van leven. Wij selecteerden de data van respondenten van 70 jaar en ouder, 

omdat de prevalentie van beperkingen in het uitvoeren van activiteiten van het 

dagelijks leven samenhangt met een hoge leeftijd.4 Dit waren 671 mensen.  

 

Meetinstrumenten 

 

Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS) 

Wij gebruikten de GARS voor het vaststellen van beperkingen in het uitvoeren van 

ADL.9 De GARS bevat 18 items; 11 items hebben betrekking op BADL en 7 items op 

IADL. De range van de score op de GARS totaal is 18 tot en met 72 en voor de 

BADL schaal en de IADL schaal is de range respectievelijk 11 tot en met 44 en 7 tot 

en met 28. Hoe hoger de scores hoe meer beperkingen in het uitvoeren van ADL. De 

GARS totaal kent een afkappunt van 29,10 dat wil zeggen dat iemand die 29 of hoger 

scoort beperkt is in het uitvoeren van ADL.  

 

WHOQOL-OLD 

De WHOQOL-OLD bevat 24 items, gelijkelijk verdeeld over zes domeinen van 

kwaliteit van leven.8 Deze domeinen zijn: zintuiglijk functioneren; autonomie; 

activiteiten van het verleden, heden en toekomst; sociale participaties; dood en 

doodgaan; intimiteit. De items worden gescoord op een 5-punt Likert schaal (1-5). De 

range van de score op de totale WHOQOL-OLD is 24 tot en met 120; voor de 

afzonderlijke kwaliteit van leven domeinen is de range 4 tot en met 20. Hogere 

scores duiden op een betere kwaliteit van leven. Een recente studie heeft 

aangetoond dat de WHOQOL-OLD een valide instrument is om kwaliteit van leven 

van Nederlandse ouderen te bepalen.11 

 

Socio-demografische kenmerken 

De volgende socio-demografische kenmerken werden in kaart gebracht: leeftijd, 

geslacht, burgerlijke staat, gevolgde opleiding en netto maandinkomen. 

 



Analyses 

 

Wij gebruikten beschrijvende statistiek om een overzicht te geven van de socio-

demografische kenmerken van de participerende ouderen. Met t-toetsen voor 

onafhankelijke steekproeven gingen we na of ouderen die geen beperkingen hadden 

in het uitvoeren van ADL significant hoger scoorden op kwaliteit van leven dan 

ouderen die wel ADL beperkingen hadden. Vervolgens bepaalden we met multipele 

regressie analyses of beperkingen in het uitvoeren van BADL en IADL een effect 

hadden op de zes domeinen en het totaal van kwaliteit van leven, gecontroleerd voor 

de vijf socio-demografische kenmerken van de participanten.  

 Alle toetsen hebben wij tweezijdig uitgevoerd; een p-waarde < 0,05 werd als 

statistisch significant beschouwd. Voor alle analyses gebruikten wij SPSS Statistics 

for Windows version 24.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA).  

 

Resultaten 

 

Kenmerken participanten 

De gemiddelde leeftijd van de participanten bedroeg 76,6 jaar (SD = 4,7). 466 

(69,4%) participanten waren man en 468 (69,7%) waren gehuwd of samenwonend. 

Voor respectievelijk 42,5% en 32,3% behoorde de hoogst gevolgde opleiding tot het 

middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Van 15% van de participanten was het 

inkomen lager dan €1500,- 120 (17,9%) ouderen waren beperkt in het uitvoeren van 

ADL. 

 

 

 

Verschil in kwaliteit van leven 

Tabel 1 presenteert de gemiddelde scores (M), met bijbehorende standaarddeviaties 

(SD) op de zes domeinen van kwaliteit van leven en totaal van de groep zonder 

beperkingen in ADL en de groep met beperkingen in ADL. Het bleek dat de ouderen 

met beperkingen in ADL op alle domeinen en het totaal van kwaliteit van leven 

statistisch significant lager scoorden dan de ouderen die geen beperkingen in ADL 



ervoeren; alle p-waarden < 0,001 (behalve de p-waarde van dood en doodgaan). Zij 

ervoeren dus een lagere kwaliteit van leven op alle domeinen. 

 

[hier invoegen Tabel 1] 

 

Effect van beperkingen BADL en IADL op kwaliteit van leven 

Met multipele regressie analyses bepaalden we het effect van respectievelijk BADL 

en IADL op de zes kwaliteit van leven domeinen van de WHOQOL-OLD en de totaal 

score op de WHOQOL-OLD. We controleerden hierbij voor de effecten van de vijf 

socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, 

inkomen) van de participanten.  

 Het bleek dat ouderen met beperkingen in BADL een lagere kwaliteit van 

leven ervoeren op alle domeinen en kwaliteit van leven totaal; alle p-waarden < 

0,001, behalve de p-waarde van intimiteit (p = 0.029). Ouderen met beperkingen in 

IADL ervoeren een lagere kwaliteit van leven op vijf domeinen en kwaliteit van leven 

totaal (alle p-waarden < 0,001); er was geen samenhang met het kwaliteit van leven 

domein intimiteit.  

De vijf socio-demografische kenmerken van de participanten verklaarden 

tezamen 10,1% van de kwaliteit van leven totaal. Daar bovenop verklaarden 

beperking in BADL en IADL respectievelijk 11,6% en 11,0% van deze score  

(p-waarden < 0,001).  

 

Discussie 

 

In deze studie gingen we na of beperkingen in ADL effecten heeft op kwaliteit van 

leven van ouderen van 70 jaar en ouder. Het bleek dat ouderen met beperkingen in 

ADL een lagere kwaliteit van leven ervoeren dan ouderen die deze beperkingen niet 

hebben. Beperkingen in BADL had een effect op alle domeinen van kwaliteit van 

leven: zintuiglijk functioneren; autonomie; activiteiten van het verleden, heden en 

toekomst; sociale participaties; dood en doodgaan; intimiteit. Beperkingen in IADL 

had een effect op de eerste vijf genoemde domeinen. Onze bevindingen worden 

grotendeels ondersteund door bevindingen uit een studie van Soósova (2016);7 in 

deze studie hingen ADL beperkingen samen met vier domeinen van de WHOQOL-



OLD: zintuiglijk functioneren, autonomie, activiteiten van het verleden, heden en 

toekomst en sociale participaties. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de 

steekproef anders was qua verhouding man – vrouw (65,7% vrouw) en het 

merendeel van de participanten alleenstaand was (54.9%). Bovendien werd in de 

studie van Sóosova beperkingen in ADL bepaald met de Barthel Index.  

De socio-demografische kenmerken van de participanten en beperkingen in 

ADL verklaarden een deel van de variantie van de scores op kwaliteit van leven. 

Kwaliteit van leven van ouderen wordt ook beïnvloed door kwetsbaarheid;12, 13 

componenten van kwetsbaarheid die effecten hebben op meerdere domeinen van 

kwaliteit van leven zijn depressiviteit, problemen met lopen en een ervaren tekort aan 

sociale steun.12 Voor het bepalen van het totaal functioneren van ouderen wordt 

daarom aanbevolen zowel beperkingen in ADL als kwetsbaarheid te meten.  

Deze studie heeft enkele beperkingen. Ten eerste, een digitale vragenlijst 

werd gebruikt om de data te verzamelen. Ouderen die geen toegang hadden tot 

Internet konden de vragenlijst niet invullen. Dit heeft mogelijk geleid tot selectiebias. 

Ten tweede, er namen meer mannen dan vrouwen deel (466 versus 205). Dit vormt 

geen representatief beeld van het aantal mannen en vrouwen van 70 jaar en ouder in 

Nederland.  

 

Implicaties voor de praktijk 

 

Om ouderen ook op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen laten wonen en onafhankelijk 

te blijven is het belangrijk dat zorgprofessionals zoals wijkverpleegkundigen en 

huisartsen en welzijnsprofessionals vroegtijdig signaleren of er beperkingen zijn in 

het uitvoeren van ADL. Om goed te kunnen voorzien in de individuele behoeften en 

wensen van ouderen is het essentieel dat zorg- en welzijnsprofessionals 

samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd in een sociaal wijkteam. 

Inzet van technologie kan ervoor zorgen dat autonomie zoveel mogelijk wordt 

bevorderd. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van sensormonitoring.14 Dit is een 

systeem waarbij sensoren in het huis van een oudere worden geplaatst; op deze 

wijze kunnen patronen in het uitvoeren van ADL zichtbaar worden, wat vervolgens 

aangrijpingspunten kan bieden voor interventies, zodat kwaliteit van leven van 

ouderen wordt verbeterd.  
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Tabel 1. Verschil in kwaliteit van leven tussen ouderen zonder ADL beperkingen en met ADL beperkingen 
 
 

 
WHOQOL-OLD      Geen ADL beperkingen  ADL beperkingen Resultaat t-toets met p-waarde 
       N = 551    N = 120 
       M (SD)    M (SD) 

 
 
Zintuiglijk functioneren      16,39 (2,74)   14,44 (3,58)  t(150,72) = 5,62 <0,001 
Autonomie      15,13 (1,91)   13,49 (2,41)  t(153,12) = 6,99 <0,001   
Activiteiten in het verleden, heden en toekomst   15,40 (1,90)   14,33 (2,12)  t(163,04) = 5,12 <0,001 
Sociale participaties      15,66 (2,21)   13,79 (2,94)  t(149,54) = 6,56 <0,001   
Dood en doodgaan      15,22 (2,95)   14,45 (3,23)  t(165,01) = 2,41  <0,017 
Intimiteit       14,52 (2,91)   13,10 (3,55)  t(155,78) = 4,10  <0,001 
Totaal       92,33 (9,09)   83,60 (10,25)  t(162,24) = 8,62 <0,001 
 

 
M = gemiddelde: SD = standaarddeviatie 

 

 

 


