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 Kwaliteit van leven in de 
spreekkamer: MY-Q 

            

Interventies en instrumenten toe te passen 
door professionals 

Doel 
 

Inzicht krijgen in de kwaliteit van leven van adolescenten met Diabetes Mellitus type 1 zoals zij die zelf 
ervaren, op fysiek, emotioneel, sociaal en verstandelijk vlak. Met behulp van speciaal ontwikkelde 
vragenlijsten in de spreekkamer bespreken welke invloed de aandoening en behandeling op hun 
welbevinden hebben om hiermee de zorg voor het individuele kind/de jongere  te verbeteren. 

Doelgroep 
 

Adolescenten vanaf 10 jaar met Diabetes Mellitus type 1 en hun ouders. 

Beschrijving 
 

Chronische aandoeningen kunnen een grote impact hebben op het welzijn van het kind of de jongere. 
Vragen over persoonlijke en sociale thema’s geven een beeld van het psychosociale functioneren en van 
de omgang met de aandoening, waardoor problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Door het gebruik 
van Kwaliteit van Leven vragenlijsten komt het psychosociale functioneren in de spreekkamer stelselmatig 
aan de orde. Dit heeft een bewezen positief effect op het welzijn van de patiënten (de Wit et al. 2008). 
 
Het doel is via de vragenlijst MY-Q (Mind Youth Questionnaire) de kwaliteit van leven tot een integraal 
onderdeel van de jaarcontrole te maken. Het belangrijkste is hierbij niet het stellen van een 
‘psychologische diagnose’ maar het vroegtijdig signaleren van problemen met het zelfmanagement, 
zodat daarbij hulp kan worden geboden.  
De MY-Q kan op pen en papier worden ingevuld of web-based: via het KLIK portaal.   

Verwijzing 
 

www.hetklikt.nu   
 
 
Contactpersoon voor vragen over vragenlijsten:  Maartje de Wit (VUmc, Amsterdam)  M.deWit@vumc 
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 Voorbeeld(en) van toepassingen in de Praktijk 

Praktijkvoorbeeld 
 

Enkele uitspraken van jongeren met DM l over het gebruik van kwaliteit van leven-vragenlijsten uit 
proefschrift Maartje de Wit:  
 
‘’Het was gemakkelijker om over mezelf te praten aan de hand van de resultaten op papier. De verpleegster 
begreep me goed, ook van tevoren, maar de dokter minder. Op deze manier weet de dokter eerder hoe het met 
mij gaat. Ik hoef het hem niet te vertellen als een ‘verhaaltje’.” (Jack, 17 jaar) 
 
“Ik besprak de vragenlijst met mijn moeder, waardoor het haar duidelijker werd hoe ik mijn diabetes ervaar. 
Normaal praten we daar niet over.”  (Nicole, 15 jaar) 

Effect/resultaat 
 

Uit onderzoek bij adolescenten met DM l, bij wie tijdens het consult naar de resultaten uit de vragenlijsten 
werd teruggekoppeld (de zogeheten PRO’s: Patient Recorded Outcomes), blijkt dat zij meer tevreden waren 
met de zorg dan adolescenten met deze aandoening bij wie geen gebruik werd gemaakt van PRO’s. Het 
bijhouden en bespreken van de kwaliteit van leven met de arts heeft een positief effect op het 
psychosociaal welbevinden van pubers met diabetes type 1. Ze hebben minder gedragsproblemen, 
betere mentale gezondheid, meer zelfvertrouwen en nemen vaker deel aan gezinsactiviteiten (de Wit et al. 
2008). 
 
Deze positieve ervaringen verdwijnen weer wanneer het systematisch bespreken van PRO’s  wordt 
losgelaten. De tevredenheid met de zorg neemt ook af (de Wit et al. 2010). Dit onderstreept het belang 
van het integreren van het gestandaardiseerd meten van kwaliteit van leven in de routinepraktijk van de 
zorg (Eilander et al 2016). 
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