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gezondheidsstatus bij oudere patiënten met kritieke ischemie

Kwaliteit van leven (fysieke domein)
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Gezondheid status (fysieke domein)

Kwaliteit van leven (KvL) is bij oudere 
patiënten met kritieke ischemie een 
belangrijke uitkomstmaat. Echter, KvL wordt in 
de literatuur en praktijk met veel verschillende 
vragenlijsten gemeten en vaak verward met 
gezondheidsstatus (GS). KvL meet fysiek, 
psychologisch en sociaal functioneren 
subjectief, waar GS dit objectief meet. Doel 
van de studie was om KvL en GS van oudere 
patiënten met kritieke ischemie met elkaar te 
vergelijken.

Patiënten >70 jaar werden geïncludeerd in 
een prospectieve studie met een follow-up 
van 1 jaar. Patiënten werden door het 
multidisciplinair overleg verdeeld in 3 
behandelgroepen; endovasculaire, 
chirurgische en conservatieve behandeling. 
KvL werd gemeten met behulp van de WHO-
QoL Bref, de GS met de SF-12 vragenlijst.

Er werden 195 patiënten geïncludeerd. De 
fysieke KvL van endovasculair en chirurgisch 
behandelde patiënten toonde meteen een 
significante verbetering in tegenstelling tot de 
fysieke GS die pas na 6 weken in chirurgische 
patiënten en na 6 maanden in endovasculair 
behandelde patiënten steeg. Bij conservatief 
behandelde patiënten was er na 6 en 12 
maanden een significante verbetering van de 
fysieke KvL, dit werd echter niet gezien bij de 
fysieke GS.

Er is een duidelijk verschil in de uitkomst van 
KvL en GS bij oudere kritieke ischemie 
patiënten. Conservatieve behandeling wordt 
door geselecteerde oudere patiënten met 
kritieke ischemie als acceptabel beoordeeld 
met een verbeterde fysieke KvL na 12 
maanden. Het is belangrijk om deze twee 
verschillende uitkomstmaten duidelijk te 
scheiden van elkaar in de literatuur en praktijk.
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