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Veranderingen in ziektespecifieke en 
generieke kwaliteit van leven na veranderde 
plasklachten bij oudere mannen
Esther Kok, Arthur Bohnen, Frans Groeneveld, Jan van Busschbach, Marco Blanker, Ruud Bosch

Inleiding
Plasklachten (lower urinary tract symptoms, LUTS) beïnvloeden 

de kwaliteit van leven van mannen. Dankzij de vergrijzing en nieu-

we minimaal invasieve behandelmogelijkheden is hiervoor meer 

aandacht gekomen.

Het is bekend dat LUTS een significante invloed kan hebben op 

het lichamelijk en sociaal functioneren, de geestelijke gesteld-

heid, de perceptie van gezondheid en het algemeen welbevinden 

van een man.1-6 De ernst van LUTS is daarnaast een belangrijke 

determinant voor interventie. Daarvoor moet de patiënt aangeven 

hoe vaak hij plasklachten heeft. Het feit dat er plasklachten zijn, 

wil echter niet meteen zeggen dat de patiënt er ook last van heeft. 

Dat maakt de gevolgen van LUTS voor de kwaliteit van leven van 

de man een interessant onderwerp.

De huidige kennis over de relatie tussen LUTS en kwaliteit van 

leven is voornamelijk gebaseerd op cross-sectionele onderzoe-

ken.1-3,5,6 Associaties tussen LUTS en comorbiditeit kunnen de 

werkelijke relatie tussen LUTS en kwaliteit van leven vertekenen. 

Er is dan sprake van confounding. We kunnen dit methodologische 

probleem deels oplossen door zowel de verandering in LUTS als 

de verandering in kwaliteit van leven te meten in de loop van de 

tijd. Tot nu toe is dit slechts in een enkel onderzoek gebeurd.7-9 

Daarom hebben wij met de gegevens van de longitudinale Krim-

pen Studie onderzocht in welke mate veranderingen in LUTS 

daadwerkelijk gerelateerd zijn aan veranderingen in kwaliteit 

van leven.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd in een longitudinale onderzoeks-

populatie onder mannen tussen de 50 en 78 jaar te Krimpen aan 

den IJssel. In het onderzoek is het natuurlijk beloop van lage-uri-

newegklachten bij mannen in kaart gebracht. Daarbij is ook de 

relatie met het algeheel welbevinden onderzocht. De onderzoeks-

opzet van de Krimpen Studie is al eerder uitgebreid beschreven.10 

Alle deelnemers gaven informed consent en de medisch-ethische 

toetsingscommissie van het Erasmus MC verleende goedkeuring.
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Vraagstelling Zijn veranderingen in plasklachten (LUTS) gerela-

teerd aan veranderingen in ziektespecifieke en generieke kwali-

teit van leven? En zo ja, in welke mate?

Methode Onderzoek met een longitudinale opzet onder mannen 

tussen de 50 en 78 jaar te Krimpen aan den IJssel. De gegevens 

zijn verzameld met verschillende vragenlijsten en een aantal 

urologische metingen. Met multivariate lineaire regressieanaly-

ses bepaalden we de relatie tussen een verandering in kwaliteit 

van leven, IPSS tijdens baseline, de verandering in plasklachten 

tussen baseline en follow-up en leeftijd.

Resultaten Hoewel de klachtenscore (IPSS) toenam in de tijd, 

verbeterde de gemiddelde generieke kwaliteit van leven. Bijna 

eenderde van de mannen rapporteerde een betere ziektespeci-

fieke kwaliteit van leven. Multivariate lineaire regressieanalyses 

toonden een verband aan tussen de ziektespecifieke kwaliteit 

van leven en de IPSS-baseline, veranderingen in IPSS (tussen 

baseline en follow-up) en leeftijd. De generieke kwaliteit van 

leven was niet gerelateerd aan deze parameters.

Conclusie Veranderingen in LUTS hebben gemiddeld genomen 

maar een kleine invloed op de ziektespecifieke kwaliteit van 

leven van mannen tussen de 50 en 78 jaar oud en bijna geen 

invloed op de generieke kwaliteit van leven van deze mannen.
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In het kort houdt het onderzoek het volgende in. Alle 3924 man-

nen in Krimpen aan den IJssel werden in 1995 uitgenodigd om 

mee te doen aan het onderzoek. De helft reageerde hierop. Deze 

deelnemers vulden een uitgebreide vragenlijst in, waaronder de 

Vragenlijst Over Ervaren Gezondheid (VOEG), 3 domeinen van de 

Sickness Impact Profile (SIP), de International Prostate Symptom 

Score (IPSS) en de BPH Impact Index (BII). Daarnaast bezochten 

zij het gezondheidscentrum in Krimpen aan den IJssel en de poli-

kliniek Urologie van het Erasmus MC voor een aantal metingen. 

Als de uitslag van het rectaal toucher en het PSA-gehalte in het 

bloed daar aanleiding toe gaf, werd er een prostaatbiopsie afge-

nomen om prostaatkanker uit te sluiten.

De deelnemers werden uitgenodigd voor de follow-uprondes als 

prostaatkanker was uitgesloten, als zij nog in leven waren, niet 

verhuisd waren en niet uitgesloten werden op basis van de exclu-

siecriteria. De follow-uprondes werden uitgevoerd na een gemid-

delde follow-uptijd van 2,1 en 4,2 jaar. Tijdens deze rondes wer-

den de genoemde metingen herhaald.

De hier gepresenteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op 

de situatie bij de start van het onderzoek (baseline) en na 4,2 jaar.

Kwaliteit van leven

Veranderingen in de kwaliteit van leven door een ziekte of behan-

deling – onafhankelijk van een specifieke diagnose – zijn op 

verschillende manieren te meten. Vaak gebruikt men generieke 

meetinstrumenten. Met deze vragenlijsten kan men verschillende 

patiëntengroepen vergelijken voor wat betreft de kwaliteit van 

leven. In dit onderzoek gebruikten we de mini-VOEG en de SIP. De 

mini-VOEG is een lijst van 13 vragen over de subjectieve gezond-

heid, die een score oplevert tussen 0 en 13 punten.11 Van de SIP 

werden in dit onderzoek 3 domeinen gebruikt: ‘Emotie, gevoelens 

en sensatie’ (Emotie, 9 items), ‘Vrije tijd en recreatie’ (Recreatie, 

8 items) en ‘Sociale interactie’ (Sociaal, 20 items). Voor elke cate-

gorie berekenden we een gewogen score die varieerde van 0 tot 

100.12

Ziektespecifieke meetinstrumenten bepalen de relatie tussen de 

kwaliteit van leven en een specifieke aandoening. Deze instru-

menten zijn daarom meestal gevoeliger voor veranderingen. We 

bepaalden het effect van LUTS op de kwaliteit van leven met de 

‘kwaliteit van leven’-vragen van de IPSS en de BII. In de IPSS heeft 

deze vraag een schaal van 0 tot 6.13 In de BII gaat het om 4 vragen 

met een scoremogelijkheid van 0 tot 13. Deze meet de impact van 

symptomen van benigne prostaathyperplasie (BPH) op de kwali-

teit van leven.

Voor elke schaal geldt dat een hogere score een slechtere kwali-

teit van leven weergeeft.

LUTS

De frequentie van plasklachten werd ingedeeld naar de score op 

de IPSS in: mild (0-7), matig (8-19) of ernstig (20-35). Voor dit 

onderzoek definieerden we klinische LUTS als matige tot ernstige 

klachten (IPSS ≥ 7).

Eerder is onderzocht welke verandering op de IPSS een merkbare 

verandering in kwaliteit van leven veroorzaakt. Zo vonden Barry et 

al. dat patiënten met klinische progressieve LUTS de verandering 

in kwaliteit van leven pas merkten als hun IPSS-score met min-

stens 3,1 punten verslechterde.13 De Medical Therapy of Prostatic 

Symptoms Study (MTOPS) gebruikte een verslechtering van ten 

minste 4 punten (gebaseerd op een verbetering van 3 punten in 

IPSS na gebruik van alfablokkers) om patiënten met klinisch pro-

gressieve BPH te achterhalen.

Wij hebben de verandering in IPSS als volgt gedefinieerd:

1) duidelijke verslechtering (met 4 punten of meer);

2) lichte verslechtering (minder dan 4 punten);

3) geen verandering;

4) lichte verbetering (4 of minder punten);

5) duidelijke verbetering (4 of meer punten).

Analyses

Onze analyse concentreerde zich op de gemiddelde IPSS- en kwa-

liteit-van-levenscores op baseline en na de follow-upperiode. Sta-

tistische vergelijkingen tussen de groepen werden uitgevoerd met 

gepaarde t-tests. Een p-waarde van 0,05 zagen we als statistisch 

significant.

Veranderingen in kwaliteit van leven in de tijd, gerelateerd aan 

veranderingen in LUTS analyseerden we voor verschillende sub-

groepen op basis van de baseline-IPSS en de verandering in IPSS 

in de tijd. We gebruikten multivariate lineaire regressieanalyses 

voor een analyse van de relatie tussen veranderingen in LUTS, 

veranderingen in kwaliteit van leven, baseline-IPSS en leeftijd.

Resultaten
Tabel 1 laat de leeftijden en IPSS van de onderzoekpopulatie zien. 

Aan de tweede follow-up deden 882 mannen mee (80,3%) van wie 

er 19 geen baseline-IPSS hadden. Deze follow-up was na gemid-

deld 4,2 jaar. Van de 863 mannen met een complete gegevensset 

Wat is bekend?
�  Plasklachten hebben invloed op de kwaliteit van leven van 

oudere mannen.

�  Uitspraken zijn met name gebaseerd op cross-sectionele onder-

zoeken: de relatie tussen plasklachten en kwaliteit van leven 

kan vertekend zijn door comorbiditeit.

Wat is nieuw?
�  Een toename van plasklachten heeft slechts een kleine impact 

op de ziektespecifieke kwaliteit van leven en bijna geen impact 

op de generieke kwaliteit van leven van oudere mannen.

�  Copingstrategieën verklaren wellicht de discrepantie tussen 

een toename van plasklachten en een verslechterde ziektespe-

cifieke kwaliteit van leven enerzijds en een verbeterde generieke 

kwaliteit van leven anderzijds.

�  Huisartsen wordt aangeraden om bij mannen met plasklachten 

en een slechte kwaliteit van leven aandacht te geven aan moge-

lijke comorbiditeit die van invloed is op de kwaliteit van leven.
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tijdens de follow-upperiode lieten 178 mannen (21%) een duide-

lijke verslechtering zien van LUTS, 88 (10%) een duidelijke verbe-

tering en 597 (69%) een lichte verbetering of geen verandering.

Tabel 1 toont tevens de gemiddelde kwaliteit-van-levenscores 

op baseline en na gemiddeld 4,2 jaar. De gemiddelde generieke 

kwaliteit-van-levenscores verbeterden statistisch significant, niet 

alleen van de totale groep mannen, maar ook van de mannen 

met LUTS. We zagen geen statistisch significante verandering 

in de ziektespecifieke scores van de totale groep mannen (IPSS-

kwaliteit-van-levenvraag en BII). De mannen met LUTS (matig tot 

ernstige klachten) toonden echter een statistisch significante ver-

slechtering van deze scores. De score op de IPSS-kwaliteit-van-

levenvraag verslechterde met de leeftijd. Dit was zichtbaar tijdens 

de baseline en bij de tweede follow-upronde.

Tabel 2 vergelijkt de jaarlijkse verandering in IPSS en in de IPSS-

kwaliteit-van-levenvraag met deze veranderingen bij mannen uit 

Noord-Amerika (Olmsted County) en Japan.8,9 In alle 3 de onder-

zoeken nam de gemiddelde jaarlijkse verandering van de IPSS 

meestal toe met de leeftijd. De Krimpen Studie en de Olmsted 

County Study toonden echter weinig of geen verandering in het 

gemiddelde op de IPSS-kwaliteit-van-levenvraag in de tijd. Dit 

was consistent voor alle leeftijdsgroepen. De Japanse resultaten 

toonden een diffuser patroon voor de leeftijdsgroepen.

In het algemeen rapporteerde 28,6% van de mannen een lichte 

of duidelijke verbetering van LUTS na de follow-upperiode. De 

gemiddelde verslechtering van de IPSS in de subgroep ‘mannen 

met een duidelijke verslechtering van LUTS’ was 6,6 punten bij 

mannen met milde klachten op baseline en 6,3 punten bij man-

nen met matige tot ernstige klachten op baseline. Bij de subgroep 

‘mannen met een duidelijke verbetering van LUTS’ was de gemid-

delde verbetering –4,6 punten voor de groep met matige klachten 

op baseline en –7,5 punten voor de groep met matige tot ernstige 

klachten op baseline.

Tabel 3 toont de relatie tussen veranderingen in kwaliteit van leven 

en veranderingen in LUTS. De generieke kwaliteit-van-levenscores 

zijn in de loop van de tijd gedaald – wat een betere kwaliteit van 

leven betekent. De daling is onafhankelijk van de baseline-IPSS 

en de verandering in IPSS tussen baseline en de follow-up. Ook 

toont tabel 4 dat de ziektespecifieke kwaliteit-van-leven-scores sta-

tistisch significant verbeterden of juist verslechterden, afhankelijk 

van de subgroep. Opvallend is dat in sommige 

subgroepen de IPSS-kwaliteit-van-leven ver-

slechterde, terwijl de gemiddelde score op deze 

vragenlijst nog steeds aangeeft dat de mannen 

‘in het algemeen niet tevreden of ontevreden’ 

zijn met hun conditie.13

De mannen in de verschillende subgroepen ver-

toonden geen significante verschillen in leeftijd, 

rook- en drinkgedrag, huwelijkse staat, aantal 

kinderen en opleidingsniveau.

Wij analyseerden de verandering in kwaliteit van 

leven voor elke kwaliteit-van-levenscore afzon-

derlijk. Tabel 4 geeft deze verandering weer na 

een toename van 4 punten op de IPSS. Lineaire 

regressiemodellen met de IPSS op baseline, de 

verandering in IPSS tussen baseline en follow-up 

en leeftijd, laten zien dat dit model een veran-

dering in de score op de mini-VOEG voor 0,8% 

kan voorspellen (verklarende variantie = 0,8%; p= 

0,069). Voor de SIP Sociaal, SIP Emotie en SIP 

Recreatie zijn de verklarende varianties respec-

tievelijk 1,4% (p=0,006); 0,7% (p=0,112) en 1,1% 

(p=0,023). Deze lage verklarende varianties bete-

kenen dat de gerapporteerde betere kwaliteit van 

leven, zoals gemeten met de generieke meetin-

strumenten, nauwelijks kan komen door veran-

deringen in LUTS. Als we dezelfde verklarende 

variabelen gebruiken voor de voorspelling van 

de veranderingen in ziektespecifieke kwaliteit 

van leven, blijkt dat dit model 14,7% (p < 0,0001) 

verandering op de IPSS-kwaliteit-van-leven ver-

klaarde en 16,5% (p < 0,0001) van de verandering 

op de BII.

Tabel 1 Populatiekenmerken, IPSS en kwaliteit-van-levenscores op baseline en na 4,2 jaar fol-
low-up (in %, n=882)

Baseline Follow-up

Gemiddelde IPSS van hele populatie 5,2 6,1*

Leeftijd
- < 55 jaar 21,4 1,6
- 55-59 jaar 27,6 23,9
- 60-64 jaar 25,5 28,3
- 65-69 jaar 17,7 23,0
- 70-78 jaar 7,7 23,2

IPSS
- mild (0-7) 76,5 69,8
- matig (8-19) 21,4 26,9
- ernstig (20-35) 2,1 3,3

IPSS naar leeftijd Gemiddeld Mediaan Gemiddeld Mediaan
- 50-59 jaar 4,9 3 5,1* 3
- 60-69 jaar 5,5 4 6,8* 5
- 70-79 jaar 6,4 6 8,1* 8

IPPS-QOL naar leeftijd Gemiddeld Mediaan Gemiddeld Mediaan
- 50-59 jaar 1,2 1 1,2 1
- 60-69 jaar 1,4 2 1,5* 2
- 70-79 jaar 1,7 2 1,8* 2

Gemiddelde kwaliteit-van-levenscores Alle mannen IPSS > 7 Alle mannen IPSS > 7
- Mini-VOEG 2,0 3,0 1,5* 2,1*
- SIP Sociaal (6; 11)† 5,3 7,7 4,3* 6,3*
- SIP Emotie (3,5; 17,9)† 3,6 6,0 2,8* 4,0*
- SIP Recreatie (3; 11,9)† 9,8 13,8 7,7* 11,1*
- IPSS-KvL 1,3 2,5 1,4 2,2*
- BII 0,6 2,0 0,7 1,6*

* Signifi cant op p = 0,05
† Gemiddelde referentiewaarden (open populatie versus personen met aspecifi eke buikklachten)12

Tabel 2 Jaarlijkse IPSS en IPSS-KvL-veranderingen in drie vergelijkbare onderzoeken (in gemid-
deld aantal punten)

IPSS IPSS-KvL
Baseline leeftijd Krimpen OCS*8 Japan9 Krimpen OCS Japan
- 50-59 jaar 0,05 0,30 –0,10 0,00 –0,00 –0,01
- 60-69 jaar 0,31 0,60 –0,20 0,01 0,05 –0,27
- 70-78 jaar 0,41 0,38 –0,20 0,01 –0,03 0,20

*OCS = Olmsted County Study (USA)
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Discussie
Dit onderzoek laat zien dat LUTS slechts een kleine impact heeft 

op de ziektespecifieke kwaliteit van leven en bijna geen impact 

op de generieke kwaliteit van leven van mannen tussen de 50 en 

78 jaar oud. Gezien de progressiviteit van LUTS valt op hoe mar-

ginaal de toename is van de gemiddelde IPSS na gemiddeld 4,2 

jaar follow-up. Selectieve uitval van respondenten is geen ade-

quate verklaring voor deze kleine toename. Ook de mannen die 

na de baselinemeting of na 2,1 jaar follow-up gestopt zijn met 

het onderzoek tonen namelijk een matige toename van de IPSS 

in de tijd.

De longitudinale jaarlijkse gemiddelde verandering van de IPSS 

gemeten in de Olmsted County Study nam eveneens toe met de 

leeftijd, maar deze toename was hoger dan bij onze deelnemers.9 

Waar de IPSS in de Olmsted County Study en de Krimpen Studie 

verslechterde, toonden de gemiddelde scores op de IPSS in het 

Japanse onderzoek juist een verbetering. Verschil in follow-uppe-

riode (Japan korter) en het aantal meetmomenten (Japan minder) 

kan deze verschillen mogelijk verklaren.

De SIP-scores van deelnemers aan de Krimpen Studie waren 

vergelijkbaar met die van een niet-geselecteerde Nederlandse 

populatie, maar beter dan van patiënten met aspecifieke buik-

klachten.14 Alleen de gemiddelde score op het domein Recreatie 

van de SIP was bij onze deelnemers hoger (dus slechter) dan de 

scores van de twee referentiegroepen. Dit zou verklaard kunnen 

worden door de hogere leeftijd van onze onderzoekspopulatie.

In het huidige onderzoek verslechterde de ziektespecifieke kwa-

liteit van leven bij mannen van wie de IPSS toenam. De meeste 

mannen ervaren deze klachten echter niet als heel vervelend, 

zoals blijkt uit de gemiddelde waardering van de plasklachten, die 

in de verschillende subgroepen uitkwam op ’niet tevreden en niet 

ontevreden’. Daarom willen we benadrukken dat de veranderin-

gen op de IPSS-kwaliteit-van-levenvraag niet noodzakelijkerwijs 

klinisch relevant zijn, ook al zijn ze statistisch significant.

De verbetering van de generieke kwaliteit van leven in ons onder-

zoek is niet terug te voeren op de ernst van LUTS op baseline, 

noch op de veranderingen in LUTS tussen baseline en follow-

upronde. We zagen in een groot deel van onze populatie een 

toename van de IPSS met 4 of meer punten, maar we realiseren 

ons dat een verandering op de IPSS maar weinig invloed heeft op 

de ziektespecifieke kwaliteit van leven. Mogelijk te klein voor een 

meetbare verandering op de generieke meetinstrumenten.

Normaal gesproken zou men verwachten dat de kwaliteit van 

leven van mensen verslechtert naarmate men ouder wordt. In ons 

onderzoek vonden we echter het tegenovergestelde. Een mogelij-

ke verklaring is dat de deelnemers tijdens het onderzoek de pen-

sioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De discrepantie tussen 

de verergering van de plasklachten en de verslechterde ziektespe-

cifieke kwaliteit van leven enerzijds en de verbeterde generieke 

kwaliteit van leven anderzijds, kunnen we misschien verklaren 

door het gebruik van copingstrategieën. Eerdere onderzoeken 

hebben aangetoond dat coping – de manier waarop mensen met 

problemen omgaan – het psychosociale, lichamelijk en sociale 

welbevinden kan beïnvloeden.15

De resultaten van ons longitudinaal onderzoek in de open popu-

latie tonen een interactie tussen LUTS en kwaliteit van leven aan, 

maar niet zo sterk als we van tevoren vermoedden. Er kunnen 

overigens altijd subgroepen van patiënten zijn met extremere ver-

anderingen in LUTS, die meer impact hebben op de kwaliteit van 

leven dan dat wij vonden.

Eerder concludeerden wij op basis van onze cross-sectionele 

gegevens dat LUTS sterk samenhangt met kwaliteit van leven.1 

Ook andere onderzoeken hebben op basis van cross-sectionele 

gegevens geconcludeerd dat matige tot ernstige LUTS samen-

hangt met een slechtere algemene gezondheidstoestand.1,6 Zo 

Tabel 3 Veranderingen in kwaliteit van leven op verschillende instrumenten met betrekking tot baseline-IPSS en veranderingen in LUTS*

Mini-VOEG SIP Sociaal SIP Emotie SIP Recreatie IPSS-KvL BII
Alle mannen –0,40† –0,95† –0,85† –2,09† 0,06 0,02

IPSS mild op baseline
- duidelijke verslechtering (n=144) –0,21 –0,15 0,01 –1,29 0,57† 0,55†

- lichte verslechtering (n=384) –0,38† –0,60 –0,80† –2,01† 0,20† 0,04
- lichte verbetering (n=114) –0,56† –3,20† –1,54† –4,87† –0,35† –0,25†

- duidelijke verbetering (n=18) –0,50 –1,9 –0,32 0,78 –0,11 –0,22

IPSS matig tot ernstig op baseline
- duidelijke verslechtering (n=34) –0,50 –0,68 1,29 –1,23 0,29 0,91†

- lichte verslechtering (n=49) –0,76† –0,77 –2,18 –1,14 –0,16 0,29
- lichte verbetering (n=50) –0,46 0,48 –1,05 –0,09 –0,32† –0,6†

- duidelijke verbetering (n=70) –0,32 –1,98† –1,96 –2,88 –0,77† –1,36†

* Gemiddelde verandering berekend door baselinescores af te trekken van de follow-upscores. Een negatieve gemiddelde verandering betekent een verbeterde kwaliteit van leven, 
en statistische analyses tussen baseline en follow-up uitgevoerd met een gepaarde t-test (de IPSS-groepen zijn gebaseerd op de baseline-IPSS (mild versus matig tot ernstig) en de 
verandering in IPSS in de tijd van < 4 punten of ≥ 4 punten).
† p < 0,05

Tabel 4 Veranderingen in kwaliteit van leven (KvL) op verschillende 
instrumenten bij een toename van 4-punten op de IPSS*

Verandering* in KvL 
bij een toename van 4 

punten op de IPSS

%

Mini-VOEG (0-13)† 0,07 0,54
SIP Sociaal (0-100) 0,41 0,41
SIP Emotie (0-100) 0,32 0,32
SIP Recreatie (0-100) 1,05 1,05
IPSS-KvL (0-6) 0,32 5,33
BII (0-13) 0,49 3,77

* Gemeten in punten van betreffende schaal
† Het percentage van het maximaal te halen punten
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suggereerden Bertaccinni et al. dat LUTS de kwaliteit van leven 

van mannen sterk beïnvloedt. Echter, na analyse van de longitu-

dinale gegevens uit de Krimpen Studie moeten we deze relatie 

herzien. De verschillen in conclusies zijn voornamelijk terug te 

voeren op het verschil in onderzoeksontwerp, cross-sectioneel 

dan wel longitudinaal, maar ook op de comorbiditeit die vaak 

voorkomt bij mannen met LUTS en vaak samengaat met een 

negatief effect op de kwaliteit van leven. Aangezien wij eerder een 

associatie hebben gevonden tussen LUTS, erectiele disfunctie 

en kwaliteit van leven raden wij de huisarts of uroloog dan ook 

aan om bij mannen met LUTS en een slechte kwaliteit van leven 

aandacht te geven aan mogelijke comorbiditeit – wellicht hebben 

bijkomende ziekten de kwaliteit van leven verslechterd.16

Conclusie
Op basis van ons longitudinaal onderzoek concluderen wij dat 

een verandering in LUTS tijdens een follow-upperiode van gemid-

deld 4,2 jaar slechts een kleine impact heeft op de ziektespeci-

fieke kwaliteit van leven van mannen tussen de 50 en 78 jaar oud. 

De invloed op de generieke kwaliteit van leven van deze man-

nen is nihil. Dit impliceert dat mannen met LUTS in het alge-

meen weinig last van hun plasklachten hebben. Dat rechtvaardigt 

een in eerste instantie terughoudend beleid van de huisarts. We 

pleiten er daarom ook voor deze terughoudendheid explicieter 

te vermelden in de NHG-Richtlijn Bemoeilijkte mictie bij oudere 

mannen.17
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Abstract
Kok ET, Bohnen AM, Groeneveld FP, Busschbach JJ, Blanker 

MH, Bosch JL. Changes in disease specific and generic quality 

of life related to changes in lower urinary tract symptoms: the 

Krimpen study. Huisarts Wet 2007;50(6):248-53.

Purpose We determined if and to what extent longitudinal chan-

ges in lower urinary tract symptoms are related to disease speci-

fic and generic quality of life in men.

Material and methods A longitudinal, population based study 

with a followup of 4.2 years was done in 1,688 who were 50 to 79 

years old. Data were collected through self-administered ques-

tionnaires, including the Sickness Impact Profile (3 domains), 

Inventory of Subjective Health, International Prostate Symptom 

Score (I-PSS) and Benign Prostatic Hyperplasia Impact Index. 

Moreover, they completed various physical and urological 

measurements. Mean I-PSS and quality of life scores at baseline 

and followup were analyzed for certain subgroups. Multiple line-

ar regression was used to determine the change in quality of life 

in relation to baseline I-PSS, I-PSS changes between baseline 

and followup, and age.

Results Although mean I-PSS increased with time, the average 

generic quality of life improved and almost a third of the men 

reported better disease specific quality of life. Multiple linear 

regression revealed that disease specific quality of life was asso-

ciated with I-PSS at baseline, changes in I-PSS between baseline 

and followup, and age. However, generic quality of life scores 

were not associated with these parameters.

Conclusions Changes in lower urinary tract symptoms severity 

had little impact on disease specific quality of life in 50 to 79-

year-old men or on generic quality of life during the 4.2-year 

followup.
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