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SUMMARY 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by persistent airflow 
limitation, which causes symptoms of breathlessness and fatigue. COPD is a major 
cause of morbidity and mortality throughout the world, and its burden on society is 
increasing. Therefore, healthcare systems try to support patients with COPD in 
achieving an optimal quality of life, while limiting the costs of care. As a conse-
quence, a shift from hospital care to home care seems inevitable. Therefore, pa-
tients will have to rely to a greater extent on their loved ones (as informal caregiv-
ers) for practical help and emotional support. Due to perceived symptoms despite 
optimal medical treatment, patients with COPD experience multiple problems with 
activities of daily living (ADLs). Their resident loved ones are also facing these prob-
lematic ADLs. Therefore, COPD impacts the loved ones in terms of symptoms of 
anxiety, social limitations and caregiver burden. Moreover, discrepant perceptions 
of the patients’ health status and symptoms between patients and informal care-
givers can have a negative influence on both the patient and loved one.  

To be able to involve resident loved ones appropriately in the patients’ manage-
ment of the disease, more knowledge is necessary regarding these resident loved 
ones themselves and their perceptions of the patients. Therefore, the aim of this 
thesis is to provide a comprehensive understanding of the home environment, 
including the resident loved one of patients with COPD (Chapter 1).  

Since it remains unknown whether and to what extent the experience of caregiving 
could change over time, Chapter 2 examined possible changes during 1-year follow-
up in patients with advanced COPD, chronic heart failure (CHF) and chronic renal 
failure (CRF). Additionally the determinants of changes in caregiver burden and 
positive aspects of caregiving were studied. A majority of the individual family care-
givers showed changes in caregiver burden and positive aspects of caregiving over 1 
year, which were not explained by patient characteristics at baseline or changes 
during 1-year follow-up. Moreover, caregivers of patients who died during follow-
up showed higher levels of caregiver burden compared to caregivers whose relative 
completed follow-up. Due to the changes in, and the individual nature of the impact 
on caregivers, healthcare providers should regularly pay attention to family caregiv-
ers, regardless the patients’ characteristics. 

The Home Sweet Home study, an observational, longitudinal study in patients with 
COPD and their resident loved ones was designed with the primary aim to gain 
more knowledge about the differences between patients with COPD and their resi-
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dent loved ones’ perceptions of patients’ health status and problematic ADLs 
(Chapter 3). Patients with COPD were recruited by their chest physician or respira-
tory nurse specialist in four hospitals in the Netherlands, and only if they had a 
resident loved one. The following primary outcomes were assessed in patients and 
loved ones’ perceptions about the patients, during home visits at baseline, after a 
COPD exacerbation-related hospital admission and after 12 months: problematic 
ADLs, disease-specific health status, generic health status and dyspnoea.  

Health status, morbidities, care dependency, and mobility were compared between 
patients and resident loved ones (so called relatives) in Chapter 4. In 194 couples, 
we found that patients had worse generic health status, higher level of care de-
pendency, and worse mobility compared to relatives. However, we also found that 
29% of the resident relatives had airflow limitation, 33% were current smokers, and 
92% had at least one chronic condition. Therefore, we concluded that resident 
relatives are often current smokers and often have undiagnosed morbidities, which 
should be considered when involving them as informal caregivers and when advis-
ing patients to obtain a healthier lifestyle. 

We hypothesized that resident loved ones (or ‘proxies’) are unable to identify the 
patients’ most important problematic ADLs. Therefore, we aimed to investigate the 
level of agreement between patient-reported and proxy-reported problematic ADLs 
of the patient in Chapter 5. We included all 194 patient-proxy couples for this cross-
sectional analysis and assessed the problematic ADLs using the Canadian Occupa-
tional Performance Measure (COPM) in both patients and resident proxies sepa-
rately. We found that agreement in reporting problematic ADLs was poor to fair 
and that similar performance and satisfaction scores were given by only 24% and 
18% of the pairs, respectively. 

Thereafter, Chapter 5 constituted the basis of Chapter 6, in which we aimed to ex-
plore the causes of perceptual differences between patients and proxies about 
these problematic ADLs of the patient. We conducted a qualitative study in ten 
couples with discrepancies in patients’ problematic ADLs and used an interview 
method with an open structure in the presence of both the patient and proxy. We 
identified ten main causes of perceptual differences, which were related to both 
the patient’s and the proxy’s perception. Overall, we concluded that proxies should 
be involved in identifying patients’ problematic ADLs to make sure that all im-
portant problematic ADLs are identified, but also as a way to encourage communi-
cation within a couple. 
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Chapter 7 describes the knowledge gaps in patients with COPD and their proxies. 
For this, thirty-four statements about generic health and COPD-related topics were 
assessed in patients and proxies separately. Patients answered on average 37% and 
proxies 38% of the statements incorrect or with ‘do not know’. Younger patients, 
patients with a higher level of education, patients who previously participated in 
pulmonary rehabilitation, patients with better cognitive functioning, and patients 
who were diagnosed with COPD longer ago, reported more correct answers. There-
fore, education about general health and COPD should be offered to all subgroups 
of patients with COPD and their proxies. 

The objective of Chapter 8 was to investigate differences between male and female 
partners of patients with COPD regarding their own characteristics and their per-
ceptions of patients’ characteristics. We included 188 patient-partner couples, and 
found that female partners themselves had more symptoms of anxiety, a worse 
health status and they used different coping styles compared to male partners. 
Moreover, female partners thought that male patients were less care dependent 
and had more symptoms of depression, while these gender differences did not exist 
in patients themselves. Although many research questions remain unanswered, we 
implicated that healthcare providers should pay attention to all partners of patients 
with COPD, but female partners in particular. 

Altogether, we implicated the need, but also the remaining questions, to involve 
resident loved ones in patients’ treatment and disease management. In Chapter 9, 
the main findings of this thesis were discussed in dept. Are loved ones able, and do 
they have sufficient knowledge and insight in the patient, to provide informal care? 
We tried to answer these questions by combining our results together with the 
findings of (recent) published literature. Only by gaining knowledge about the home 
situation of the patient with COPD, so by gaining a holistic view of the patient in-
cluding their resident loved one(s), loved ones can be involved adequately in the 
patients’ disease management. Although only a few outcome measures were in-
cluded and cost-effectiveness studies are missing, recent intervention studies in 
which loved ones of patients with COPD were involved in the patients’ treatment or 
disease management seem promising.  
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SAMENVATTING 

Chronisch obstructieve longziekten (COPD) worden gekarakteriseerd door een aan-
houdende luchtwegobstructie, die symptomen van kortademigheid en vermoeid-
heid veroorzaakt. COPD is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in 
de wereld, en de belasting van deze ziekte voor de maatschappij neemt toe. In de 
zorg voor patiënten met COPD is niet alleen het bereiken van een optimale kwaliteit 
van leven van belang, maar wordt ook gestreefd naar het beperken van de zorgkos-
ten. De zorg wordt zoveel mogelijk aangeboden in de thuissituatie. Daardoor zullen 
patiënten moeten vertrouwen op hun naasten (als informele zorgverleners of man-
telzorgers) voor praktische hulp en emotionele steun. Door de merkbare sympto-
men ervaren patiënten met COPD diverse problemen bij activiteiten van het dage-
lijks leven (ADL), ondanks dat ze medisch optimaal behandeld worden. Hun naasten 
worden ook geconfronteerd met deze probleemactiviteiten. Daarom heeft COPD 
ook een impact op de naasten, bijvoorbeeld resulterend in symptomen van angst, 
sociale beperkingen en een verhoogde zorglast. Verschillen tussen patiënten en 
naasten in de perceptie van de gezondheidsstatus of de symptomen van de patiënt 
kunnen mogelijk een negatieve invloed hebben op de patiënt en de naaste.  

Om naasten op een goede manier te kunnen betrekken bij het ziektemanagement 
van de patiënt is meer kennis nodig over de inwonende naasten zelf en hun percep-
tie van de patiënt. Daarom heeft dit proefschrift als doel om een algeheel inzicht te 
verschaffen over de thuisomgeving van patiënten met COPD, inclusief hun inwo-
nende naasten (Hoofdstuk 1). 

Omdat het onbekend is of en in welke mate de ervaring van informele zorgverle-
ning kan veranderen over de tijd, is er in Hoofdstuk 2 onderzocht of er verschillen 
waren in de ervaren zorglast en positieve aspecten van informele zorg gedurende 1 
jaar bij patiënten met COPD, chronisch hartfalen en chronisch nierfalen. Daarnaast 
zijn de determinanten van de verandering in zorglast en positieve aspecten van 
informele zorgverlening onderzocht. Een meerderheid van de mantelzorgers lieten 
verschillen in zorglast en positieve aspecten van informele zorg zien gedurende 1 
jaar, maar deze werden niet verklaard door patiënt-karakteristieken of veranderin-
gen hierin gedurende 1 jaar. Verder werd gevonden dat mantelzorgers van patiën-
ten die stierven gedurende het jaar meer zorglast ervaarden dan mantelzorgers van 
patiënten die het jaar overleefden. Vanwege de veranderingen in en het individuele 
karakter van de impact op mantelzorgers zouden zorgverleners regelmatig aan-
dacht moeten besteden aan informele zorgverleners, ongeacht de karakteristieken 
van de patiënt.  



Samenvatting 

177 

De Home Sweet Home studie, een observationeel, longitudinaal onderzoek bij pati-
enten met COPD en hun inwonende naasten werd ontworpen met als primaire doel 
om meer kennis te verkrijgen over de perceptieverschillen tussen patiënten met 
COPD en hun inwonende naaste over de gezondheidsstatus en probleemactivitei-
ten van de patiënten (Hoofdstuk 3). Patiënten met COPD en hun inwonende naas-
ten werden geworven door hun longarts of longverpleegkundige in vier ziekenhui-
zen in Nederland. De volgende primaire uitkomstmaten werden onderzocht in pati-
enten en de perceptie van hun inwonende naasten over de patiënt, tijdens huisbe-
zoeken op baseline, na een exacerbatie-gerelateerde ziekenhuisopname en na 12 
maanden: problematische ADL, ziekte-specifieke gezondheidsstatus, algemene 
gezondheidsstatus en kortademigheid. 

Gezondheidsstatus, morbiditeiten, zorgafhankelijkheid, en mobiliteit werden verge-
leken tussen patiënten en hun inwonende naasten in Hoofstuk 4. In 194 koppels 
vonden we dat patiënten een slechtere algemene gezondheidsstatus, meer zorgaf-
hankelijkheid, en een slechtere mobiliteit hadden dan hun inwonende naasten. We 
vonden echter ook dat 29% van de inwonende naasten een luchtwegobstructie 
had, 33% waren huidige rokers, en 92% had ten minste één chronische aandoening. 
Daarom concludeerden we dat inwonende naasten zelf regelmatig huidige rokers 
zijn en vaak nog niet gediagnosticeerde aandoeningen hebben. Dit moeten we in 
overweging nemen wanneer we hen als informele zorgverleners willen betrekken 
en ook wanneer we patiënten adviseren om een gezondere leefstijl te hanteren. 

Onze hypothese was dat inwonende naasten niet in staat zijn om de meest belang-
rijke problematische ADL’s (ook wel probleemactiviteiten) van de patiënten te be-
noemen. Daarom was ons doel in Hoofdstuk 5 om de mate van overeenstemming 
tussen de door de patiënt gerapporteerde en door de naaste gerapporteerde pro-
bleemactiviteiten van de patiënt te onderzoeken. We namen alle 194 patiënt-
naaste koppels mee in deze cross-sectionele analyse en onderzochten de pro-
bleemactiviteiten van de patiënt volgens patiënten en naasten afzonderlijk door 
middel van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM). We vonden 
een slechte tot matige overeenkomst in de gerapporteerd probleemactiviteiten, en 
dezelfde scores voor uitvoering en tevredenheid werden gegeven in slechts 24% en 
18% van de gevallen. 

Hoofdstuk 5 vormde de basis van Hoofstuk 6, waarin we de oorzaken van deze per-
ceptieverschillen tussen patiënten en naasten over de probleemactiviteiten van de 
patiënt wilden ontdekken. We voerden een kwalitatief onderzoek uit bij tien kop-
pels met perceptieverschillen over de probleemactiviteiten van de patiënt. We 
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namen een interview met een open structuur af, in de aanwezigheid van de patiënt 
en de naaste. We identificeerden tien primaire oorzaken van perceptieverschillen, 
die gerelateerd waren aan de perceptie van zowel de patiënt als de naaste. Uitein-
delijk concludeerden we dat de naaste betrokken zou moeten worden bij het iden-
tificeren van de probleemactiviteiten van de patiënt om er zeker van te zijn dat alle 
belangrijke probleemactiviteiten ook daadwerkelijk geïdentificeerd worden. Daarbij 
kan het als middel dienen om de communicatie binnen een koppel te bevorderen. 

In Hoofdstuk 7 hebben we de kennishiaten van patiënten met COPD en hun inwo-
nende naasten beschreven. Daarvoor hebben we 34 stellingen over algemene ge-
zondheid en COPD-gerelateerde onderwerpen voorgelegd aan de patiënt en naaste 
afzonderlijk. Patiënten beantwoordden gemiddeld 37% en naasten 38% van de 
stellingen fout of met de antwoordoptie ‘weet niet’. Jongere patiënten, patiënten 
met een hoger opleidingsniveau, patiënten die voorheen hadden deelgenomen aan 
een longrevalidatie programma, patiënten met een beter cognitief functioneren, en 
patiënten die de diagnose COPD langer geleden kregen, beantwoordden meer stel-
lingen goed. Educatie over algemene gezondheid en COPD zou aangeboden moeten 
worden aan alle subgroepen van patiënten met COPD en hun inwonende naasten. 

De doelstelling van Hoofdstuk 8 was om de verschillen tussen mannelijke en vrou-
welijke partners van patiënten met COPD te onderzoeken aangaande hun eigen 
karakteristieken en hun perceptie over de karakteristieken van de patiënten. We 
includeerden hiervoor 188 patiënt-partner koppels, en vonden dat vrouwelijke 
partners zelf meer symptomen van angst en een slechtere gezondheidsstatus had-
den en dat ze andere copingstijlen gebruikten vergeleken met mannelijke partners. 
Verder dachten vrouwelijke partners dat mannelijke patiënten minder zorgafhanke-
lijk waren en meer symptomen van depressie hadden, terwijl deze man-vrouw ver-
schillen niet aanwezig waren bij de patiënten zelf. Ondanks dat veel onderzoeksvra-
gen nog onbeantwoord blijven, adviseren we dat zorgverleners aandacht zouden 
moeten hebben voor alle partners van patiënten met COPD, maar voor de vrouwe-
lijke partners in het bijzonder.  

Alles samengenomen laat dit proefschrift de noodzaak zien van, en de nog onbe-
antwoorde vragen over, het betrekken van inwonende naasten bij de behandeling 
en het ziektemanagement van de patiënt. In Hoofdstuk 9 werden de belangrijkste 
bevindingen van dit proefschrift grondig besproken. Zijn naasten in staat, en heb-
ben ze voldoende kennis over en inzicht in de patiënt om informele zorg te bieden? 
We hebben getracht deze vragen te beantwoorden door de resultaten van dit on-
derzoek te combineren en te vergelijken met de resultaten van (recent) in de litera-
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tuur gepubliceerde onderzoeken. Alleen door het verkrijgen van informatie over de 
thuissituatie van patiënten met COPD, dus door het verkrijgen van een holistisch 
beeld van de patiënt inclusief zijn inwonende naaste(n), kunnen naasten adequaat 
worden betrokken bij het ziektemanagement van de patiënt. Hoewel slechts enkele 
uitkomstmaten werden meegenomen en kosteneffectiviteits-studies nog missen, 
lieten recente interventiestudies waarbij naasten van patiënten met COPD betrok-
ken werden bij de behandeling of het ziektemanagement van de patiënt, veelbelo-
vende resultaten zien. 
  




