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Kwaliteit van leven

Hoofdstuk 13
In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven, hoe de QoL van een patiënt met MS aan de hand

van de tot nu toe gebruikte instrumenten beschreven zou kunnen worden. Vervolgens worden de

gegevens gereduceerd tot een beperkt aantal middels een explorerende factoranalyse. Het

verband tussen het aldus verkregen, beperkte aantal factoren, en de neurologische toestand van

de patiënt in de zin van de DSS-score wordt bestudeerd.

Kwaliteit van leven
In het voorgaande werden de resultaten van de in dit onderzoek gebruikte instrumenten

beschreven. Hoe vertalen deze resultaten zich in de kwaliteit van leven van personen met MS?

Bij de beschrijving van de kwaliteit van leven kan een model aangehouden worden, waarin de

visie van Spilker (Spilker 1990) geïntegreerd is met de visie van Fitzpatrick e.a. (Fitzpatrick e.a.

1992) (afbeelding 43). Volgens dit model worden allereerst specifieke aspecten van kwaliteit van

leven (level II van afbeelding 43) beschreven aan de hand van voor dat aspect specifieke

instrumenten (level III). Vervolgens wordt een meer globale indruk gegeven van de algehele

toestand van de respondent (level I).

Afbeelding 43.Spilker-Fitzpatrick-model van kwaliteit van leven.
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Hoofdstuk 13

Voor het beoordelen van "Physical function" (level II van afbeelding 43) stonden

verschillende instrumenten ter beschikking. Allereerst is er natuurlijk de EDSS-score, gebaseerd

op de FS-scores en op mobiliteit. In hoofdstuk 6 werd een overzicht gegeven van de resultaten

van EDSS en FS. Deze schalen van de MRD zijn geschikt om de neurologische toestand van een

patiënt met MS te classificeren. Ook een aantal items van de ISS en van de ESS betreffen het

lichamelijke functioneren. Naast de MRD werd ook een aantal andere instrumenten afgenomen,

die informatie bevatten over het lichamelijke functioneren: de NHP en dan met name de

subschaal "Physical Mobility", en de GARS (ADL- en IADL-functies). De onderlinge correlaties

van deze items en instrumenten waren, behalve voor het item "Medical Problems", duidelijk

significant (p<0.001) met correlatie-coëfficiënten van ± .8 (vooral de motorische instrumenten

zoals "Physical Mobility" van de NHP, GARS, motorische items van de ISS zoals "Stair

climbing", "Ambulation", "Transfers", "Bathing"). Overigens zullen instrumenten, die lichamelijk

functioneren meten, indirect ook gedeeltelijk het sociale functioneren of de rolvervulling

waarderen.

Ook voor de beoordeling van de overige elementen van level II van het Spilker-

Fitzpatrick-model kon geput worden uit verschillende instrumenten. Wat betreft "Emotional

function" stonden vanuit de MRD "Mental Functions", "Mood & Thought", en "Mentation" ter

beschikking. Verder natuurlijk de vier subschalen van de GHQ-28: "Somatische klachten",

"Angst & slapeloosheid", "Sociaal dysfunctioneren", en "Depressiviteit". De scheiding tussen

"Social function" en "Role performance" is niet scherp te maken. Voor een beschrijving zou

gebruik gemaakt kunnen worden van verschillende items uit de ESS, namelijk "Work",

"Finance", "Personal Assistance", "Transportation", "Community Assistance", en "Social". Het

zou voor de hand liggen om voor de beschrijving van "Pain" in level II van het Spilker-

Fitzpatrick-model gebruik te maken van "Pain" van de NHP. "Energy" zou goed geïnterpreteerd

kunnen worden vanuit "Fatigability" van de ISS, en "Energy" van de NHP. De SDMS en Self

Esteem, tenslotte, zijn te beschouwen als meer specifieke schalen op emotioneel en sociaal

gebied.

Het instrument in dit onderzoek, dat de globale indruk van de kwaliteit van leven het

meest lijkt te benaderen, is de OEH. In hoofdstuk 9 kwam naar voren, dat patiënten met RR-MS

hun toestand gemiddeld beter vonden dan patiënten met PROG-MS. Er bestond overeenkomstig

deze verschillen al naar gelang het beloop van MS een duidelijke negatieve correlatie met de

EDSS-score: bij oplopen van de EDSS-score werd de waardering van de algehele toestand

geleidelijk minder. Het verband tussen de andere onderdelen van de MRD en de OEH-score is

weergegeven in tabel 46a. Vrijwel alle items van de ISS correleerden met de OEH-score,

variërend van -0.21 ("Grooming") tot -0.42 ("Ambulation"). Alleen met de items "Medical

Problems" en "Mood & Thought" bestond geen verband. Evenzo bestond er een correlatie in

dezelfde orde van grootte tussen alle items van de ESS en de OEH-score. Tussen de deelscores

van de GHQ-28 en de OEH-score bestonden correlaties, variërend van -0.19 ("Angst &

slapeloosheid") tot -0.41 ("Somatische klachten"). De subjectieve lichamelijke gezondheid zoals
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Kwaliteit van leven

Tabel 46a. Pearson-correlatiecoëfficiënten voor relatie tussen OEH-score en overige gebruikte instrumenten

OEH OEH

1

Stair climbing -0.37** Somatische klachten -0.41**

3
Ambulation -0.42** Angst & slapeloosheid -0.19*

Transfers -0.38** Sociaal dysfunctioneren -0.33**

Bowel Function -0.35** Depressiviteit -0.29**

Bladder Function -0.36** Physical Mobility -0.45**

4Bathing -0.38** Pain -0.42**

Dressing -0.36** Energy -0.47**

Grooming -0.21* Self Esteem 0.42** 5

Feeding -0.29** GARS-ADL -0.39**

6
Vision -0.25** GARS-IADL -0.46**

Speech & Hearing -0.24** Dingen even goed kunnen -0.24**

7

Medical Problems -0.01 Ernstige ziekte -0.30**

Mood & Thought -0.17* Even onafhankelijk -0.09

Mentation -0.28 Niets om zorgen te maken -0.09

Fatigability -0.32** Uit handen nemen -0.11

Sexual Function -0.37** Voor anderen verbergen -0.17*

2

Work -0.43**

Finance -0.20*

Home -0.32**

Personal Assistance -0.35**

Transportation -0.42**

Community Assistance -0.27**

Social -0.37**

N=212, *p<0.01,** p<0.001 bij eenzijdig toetsen
1: Incapacity Status Scale (ISS); 2: Environmental Status Scale (ESS); 3: General Health Questionnaire (GHQ-28);
4: Nottingham Health Profile (NHP); 5: Self Esteem; 6: Groningen Activity Restriction Scale (GARS); 7:
Subjectieve Definitie Multiple Sclerose SDMS)

gemeten met subschalen van de NHP en het vermogen tot uitvoeren van ADL-/IADL-taken

(GARS) correleerden eveneens negatief met de OEH-score.

Een positieve correlatie werd juist gevonden tussen de mate van zelfwaardering en de

OEH-score. Er bestond tenslotte vrijwel geen verband tussen de subjectieve ernst van de ziekte

en de OEH-score. Dezelfde verbanden worden nog eens getoond in tabel 46b, gesorteerd naar

grootte van de coëfficiënt. Met lineaire regressie-analyse ("enter-methode") werd gepoogd om de

111



Hoofdstuk 13

OEH-score te voorspellen uit de scores van de instrumenten zoals vermeld in tabel 46a. Dit

gelukte maar ten dele: adj. R2 = 0.38 met als enige significante factoren "Mentation" van de ISS

en "Pain" van de NHP (N=212). Al met al hadden de gebruikte instrumenten dus slechts een

partiële invloed op de uiteindelijke OEH-score.

Tabel 46b. Pearson-correlatiecoëfficiënten voor relatie tussen OEH-score en overige gebruikte
instrumenten, gesorteerd naar grootte en richting van coëfficiënt

OEH OEH

Energy NHP -0.47** Home ESS -0.32**

GARS-IADL GARS -0.46** Ernstige ziekte SDMS -0.30**

Physical Mobility NHP -0.45** Feeding ISS -0.29**

Work ESS -0.43** Depressiviteit GHQ -0.29**

Ambulation ISS -0.42** Mentation ISS -0.28

Transportation ESS -0.42** Community Assistance ESS -0.27*

Pain NHP -0.42** Vision ISS -0.25**

Somatische klachten GHQ -0.41** Speech & Hearing ISS -0.24**

GARS-ADL GARS -0.39** Dingen even goed kunnen SDMS -0.24**

Transfers ISS -0.38** Grooming ISS -0.21*

Bathing ISS -0.38** Finance ESS -0.20*

Stair climbing ISS -0.37** Angst & slapeloosheid GHQ -0.19*

Sexual Function ISS -0.37** Mood & Thought ISS -0.17*

Social ESS -0.37** Voor anderen verbergen SDMS -0.17*

Bladder Function ISS -0.36** Uit handen nemen SDMS -0.11

Dressing ISS -0.36** Even onafhankelijk SDMS -0.09

Bowel Function ISS -0.35** Niets om zorgen te maken SDMS -0.09

Personal Assistance ESS -0.35** Medical Problems ISS -0.01

Sociaal dysfunctioneren GHQ -0.33** Self Esteem 0.42**

Fatigability ISS -0.32**

N=212, *p<0.01,** p<0.001 bij eenzijdig toetsen
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Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven vanuit neurologisch perspectief
In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van de verschillende gebruikte

instrumenten getoond. Tevens werd per instrument de relatie met de neurologische handicap-

score (EDSS-score) onderzocht. In het navolgende zal gepoogd worden om te zoeken naar

algemene onderliggende factoren in de verschillende schalen voor QoL, die uiteindelijk van

belang zijn voor de bepaling van QoL van mensen met MS. Daarbij werd gepoogd om deze QoL

te relateren aan neurologische kenmerken, zoals die bij lichamelijk onderzoek objectiveerbaar

zijn. Gezocht werd naar verschillen in QoL tussen mensen met RR-MS en mensen met

progressief verlopende MS.

Allereerst werd een factoranalyse verricht op de FS van de patiënten met MS, die ook

deelnamen aan het gestructureerde interview (tabel 47). De factoranalyse leverde twee

onderliggende factoren op. Op de factor met de hoogste eigenwaarde (de factor, die de meeste

variantie bindt) laadden ’Pyramidal Functions’, ’Sensory Functions’, en ’Bowel and Bladder

Functions’ sterk. Deze factor werd "Spinaal" genoemd. Op het niveau van het ruggemerg liggen

de baansystemen voor de verschillende functies namelijk het minst ver van elkaar verwijderd.

Het optreden van functiestoornissen voor deze onderdelen van de FS kan dan het best begrepen

worden door ruggemerg-pathologie te veronderstellen. De tweede factor bevatte de ’Brainstem

Functions’, ’Visual Functions’, en ’Mental Functions’, en werd "Supraspinaal" genoemd. De

’Cerebellar Functions’ hadden een iets grotere lading op "Spinaal" dan op "Supraspinaal". Het

laden van ’Cerebellar Functions’ op beide factoren valt vanuit anatomisch opzicht goed te

begrijpen: neuroanatomisch bestaan omvangrijke verbindingen tussen het cerebellum enerzijds en

het ruggemerg, de hersenstam, en de grote hersenen anderzijds.

Tabel 47. Varimax-geroteerde factoranalyse van FS

Spinaal Supraspinaal

Pyramidal Functions .82 .26 eigenwaarden:

Cerebellar Functions .53 .45 Spinaal 3.20

Brainstem Functions .38 .65 Supraspinaal 1.02

Sensory Functions .80 .01 Verklaarde variantie 60%

Bowel&Bladder Functions .78 .21

Visual Functions .39 .57

Mental Functions -.09 .81

N=242; factor met hoogste lading per item omkaderd
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Hoofdstuk 13

Vervolgens werd per patiënt de score berekend van "Spinaal" inclusief ’Cerebellar

Functions’ en van "Supraspinaal" door sommatie van de bijbehorende FS-onderdelen. Er bleek

een significant verschil te bestaan tussen de scores voor ’Spinaal’ en ’Supraspinaal’ van

patiënten met RR-MS enerzijds en patiënten met RP/SP-MS en PP-MS anderzijds (Modified

Least Significant Difference Test, MLSDT, p<.05) (tabel 48). Er waren geen verschillen tussen

de scores van patiënten met RP/SP-MS en PP-MS. Deze twee groepen werden samengevoegd tot

PROG-MS. De Pearson-correlatiecoëfficiënt voor het verband tussen de score voor ’Spinaal’ en

de EDSS-score bedroeg .91 (p<.001), voor het verband tussen ’Supraspinaal’ en de EDSS-score

.61 (p<.001, eenzijdig getoetst) (afbeelding 44 en 45).

Tabel 48. Gemiddelde waarden van factoren ’Spinaal’ en
’Supraspinaal’ naar beloopsvorm van MS

Spinaal ± SD Supraspinaal ± SD N

RR-MS 2.4 ± 2.2 0.7 ± 1.2 99

RP/SP-MS 8.9 ± 3.2 3.6 ± 2.9 80

PP-MS 8.5 ± 2.8 2.9 ± 2.7 65

Afbeelding 44. Gemiddelde somscore van Spinaal ± SD in relatie tot DSS voor

patiënten met RR-MS (N=98), en patiënten met PROG-MS (N=144)

( enkelvoudige waarneming).
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Kwaliteit van leven

Afbeelding 45. Gemiddelde somscore van Supraspinaal ± SD in relatie tot DSS

voor patiënten met RR-MS (N=98), en patiënten met PROG-MS (N=144) (

enkelvoudige waarneming).

Ook de ISS en de ESS werden onderzocht met behulp van factoranalyse. De ISS viel

uiteen in drie onderliggende factoren (tabel 49). De factor met de grootste eigenwaarde,

"Ruggemerg" genoemd, bevatte items van de ISS, die gerelateerd zijn het functioneren van

motorische banen, terwijl verder nog ’Fatigability’ op deze factor de hoogste lading had. Voor

het voldoende goed uitvoeren van een aantal items van de tweede factor is een goede coördinatie

vereist ("cerebellaire" functie). Daarnaast laadde ’Vision’ op deze factor het hoogst. Deze factor

werd "Hersenstam" genoemd (embryologisch is het optische systeem gerelateerd aan de

hersenstam). De factor met de laagste eigenwaarde bevatte naast ’Medical Problems’ twee items,

die verband houden met het psychische functioneren. Daarom werd deze factor, ondanks het

mede laden van ’Medical Problems’ op deze factor, "Hersenen" genoemd. De score van elke

patiënt voor "Ruggemerg", "Hersenstam", en "Hersenen" werd berekend door sommeren van de

scores op de betreffende items.

Patiënten met RR-MS hadden een significant lagere score voor "Ruggemerg" en

"Hersenstam" dan patiënten met RP/SP-MS en PP-MS (MLSDT, p<.05). De scores van patiënten

met RP/SP-MS en PP-MS verschilden niet significant van elkaar voor deze factoren. Er waren

geen verschillen tussen de drie beloopsvormen van MS voor de factor "Hersenen". De patiënten

met RP/SP-MS en PP-MS werden samengevoegd tot één groep met PROG-MS.
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Hoofdstuk 13

Tabel 49. Varimax-geroteerde factoranalyse van ISS

Ruggemerg Hersenstam Hersenen

Stair Climbing .75 .45 -0.7 eigenwaarden:

Ambulation .69 .58 -.09 Ruggemerg 7.18

Transfers .68 .57 -.02 Hersenstam 1.43

Bowel Function .69 .10 .13 Hersenen 1.29

Bladder Function .73 .27 .11 Verklaarde variantie 62%

Bathing .67 .61 -.06

Dressing .61 .66 -.01

Grooming .24 .81 .07

Feeding .30 .80 .11

Vision .10 .64 .27

Speech & Hearing .13 .77 .11

Medical Problems -.03 .25 .55

Mood & Thought .02 .03 .68

Mentation .23 -.02 .64

Fatigability .51 .12 .38

Sexual Function .64 .05 .19

N=244; factor met hoogste lading per item omkaderd

De Pearson-correlatie-coëfficiënt voor het verband tussen ’Ruggemerg’ en de EDSS-score

bedroeg .91; voor de relatie tussen ’Hersenstam’ en de EDSS-score .73 (voor beide coëffiënten

p<.001 bij éénzijdig toetsen); voor de relatie tussen ’Hersenen’ en de EDSS-score .12 (n.s.)

(afbeelding 46-48).

Alle items van de ESS hadden lading op slechts één factor. Deze factor werd benoemd

als "Sociaal" (tabel 50). De score van elke patiënt voor "Sociaal" werd berekend door sommeren

van de scores van de items van de ESS. Ook voor dit instrument waren er duidelijke verschillen

tussen patiënten met RR-MS enerzijds en patiënten met RP/SP-MS en PP-MS anderzijds

(MLSDT, p<.05) terwijl deze laatste twee groepen niet significant van elkaar verschilden. Ook

hier werden patiënten met RP/SP-MS en PP-MS samen gebracht in één groep met als kenmerk

PROG-MS (afbeelding 49).

De Pearson-correlatie-coëfficiënt voor het verband tussen ’Sociaal’ en de EDSS-score

bedroeg .81 (p<.001 bij éénzijdig toetsen). De duidelijke correlatie tussen de EDSS-score en de

ESS houdt in, dat met de EDSS-score een redelijk goede indruk verkregen wordt over de

hulpbehoevendheid van de patiënt zoals gemeten met de ESS.
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Kwaliteit van leven

Afbeelding 46. Gemiddelde somscore van Ruggemerg ± SD in relatie tot DSS

voor patiënten met RR-MS (N=99), en patiënten met PROG-MS (N=145) (

enkelvoudige waarneming).

Afbeelding 47. Gemiddelde somscore van Hersenstam ± SD in relatie tot DSS

voor patiënten met RR-MS (N=99), en patiënten met PROG-MS (N=145) (

enkelvoudige waarneming).
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Hoofdstuk 13

Afbeelding 48. Gemiddelde somscore van Hersenen ± SD in relatie tot DSS voor

patiënten met RR-MS (N=99), en voor patiënten met PROG-MS (N=145) (

enkelvoudige waarneming).

Tabel 50. Varimax-geroteerde factoranalyse van ESS

Sociaal

Work .81 eigenwaarde:

Finance .61 Sociaal 3.97

Home .72 Verklaarde variantie 57%

Personal Assistance .85

Transportation .83

Community Assistance .70

Social .71

N=244
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Afbeelding 49. Gemiddelde somscore van Sociaal ± SD in relatie tot DSS voor

patiënten met RR-MS (N=99), en patiënten met PROG-MS (N=145)

( enkelvoudige waarneming).

Vervolgens werden alle in deze studie gebruikte instrumenten tezamen, voor zoverre de

door de patiënt zelf gerapporteerde QoL betreffende, in een factoranalyse bestudeerd op

eventuele gezamenlijke onderliggende factoren. Deze instrumenten waren de GARS (somscore

van alle 18 items, GARS-TOTAAL), de SDMS (somscores van de twee onderliggende factoren

van de SDMS, namelijk item 1 t/m 4 en item 5+6), de OEH, de NHP (’Pain’ en ’Energy’), de

GHQ-28 (’Somatische Klachten’, ’Angst & Slapeloosheid’, ’Sociaal Dysfunctioneren’, en

’Depressiviteit’), en de Self Esteem-schaal. Vanwege overlap werd geen gebruik gemaakt van

’Physical Mobility’ van de NHP. In de factoranalyse werden ook ’Ruggemerg’, ’Hersenstam’, en

’Hersenen’ van de ISS en ’Sociaal’ van de ESS betrokken. Er werd zorg voor gedragen, dat alle

instrumenten in dezelfde richting wezen (hogere score bij slechtere functie/waardering). Het

bereik van alle instrumenten werd herberekend tot een maximale waarde van 100.

De factoranalyse van deze instrumenten resulteerde in drie factoren (tabel 51). De factor

met het grootste gewicht werd "Lichamelijk Functioneren" genoemd. Deze factor omvatte de

GARS, de OEH, de NHP-subschalen, ’Ruggemerg’ en ’Hersenstam’ van de ISS, en ’Sociaal’

(ESS). De tweede factor betrof een factor, waar alle subschalen van de GHQ-28 op laadden

naast Self Esteem en ’Hersenen’ van de ISS. Deze factor werd betiteld als "Geestelijk

Functioneren". De kleinste factor tenslotte bestond uit beide elementen van de SDMS, en werd

"Mening over MS" genoemd.
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Hoofdstuk 13

Tabel 51. Varimax-geroteerde factoranalyse van QoL-instrumenten

Lichamelijk
Functioneren

Geestelijk
Functioneren

Mening
over MS

GARS-TOTAAL .94 .04 .01 eigenwaarden:

SDMS 1 t/m 4 .17 .11 -.81 Lichamelijk Functioneren 5.44

SDMS 5-6 .21 .16 .78 Geestelijk Functioneren 2.36

OEH .52 .44 -.01 Mening over MS 1.36

NHP-Pain .52 .33 -.15 Verklaarde variantie 61%

NHP-Energy .56 .45 -.04

Somatische klachten .10 .77 -.10

Angst & Slapeloosheid -.14 .77 -.06

Sociaal Dysfunctioneren .05 .74 .02

Depressiviteit .19 .70 .10

Self Esteem .47 .57 .18

Ruggemerg .93 .09 .08

Hersenstam .84 .00 .04

Hersenen .26 .35 .09

Sociaal .90 .06 .02

N=217; factor met hoogste lading per item omkaderd

Er bestonden significante verschillen voor de score "Lichamelijk Functioneren" en voor

de score "Mening over MS" tussen patiënten met RR-MS enerzijds en patiënten met progressief

verlopende MS anderzijds (MLSDT, p<.05). Daarbij konden wederom geen verschillen

aangetoond worden tussen patiënten met RP/SP-MS en patiënten met PP-MS. Er bestonden geen

verschillen tussen de drie verschillende beloopsvormen van MS en de score voor de factor

"Geestelijk Functioneren" (MLSDT).

Er bestond een sterke correlatie tussen de EDSS-score van een patiënt en "Lichamelijk

Functioneren" (Pearson-correlatiecoëfficiënt .80, p<.001). De Pearson-correlatiecoëfficiënt voor

de relatie tussen EDSS-score en "Mening over MS" was minder sterk (coëfficiënt .24, p<.001).

Het verband tussen de EDSS-score en "Geestelijk Functioneren" was veel minder sterk

(coëfficiënt .20, p<.01).

Het verband tussen de DSS-score en "Lichamelijk Functioneren", "Geestelijk Functioneren", en

"Mening over MS" wordt getoond in afbeelding 50 t/m 52.
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Kwaliteit van leven

Afbeelding 50. Gemiddelde waarde ± SD van "Lichamelijk Functioneren" in

relatie tot DSS voor patiënten met RR-MS (N=97), en patiënten met PROG-MS

(N=123) ( enkelvoudige waarneming).

Afbeelding 51. Gemiddelde waarde ± SD van "Geestelijk Functioneren" in relatie

tot DSS voor patiënten met RR-MS (N=97), en patiënten met PROG-MS (N=139)

( enkelvoudige waarneming).
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Hoofdstuk 13

Afbeelding 52. Gemiddelde waarde ± SD van "Mening over MS" in relatie tot

DSS bij patiënten met RR-MS (N=99), en patiënten met PROG-MS (N=144) (

enkelvoudige waarneming).

Discussie
In het eerste deel van dit hoofdstuk werd getoond, hoe de verschillende QoL-

instrumenten, die in dit onderzoek werden gebruikt, zich verhielden tot de "overall assessment of

well-being" in een geïntegreerd Spilker-Fitzpatrick-model van kwaliteit van leven. Daarbij was

feitelijk het meest opvallende, dat met de gebruikte instrumenten de score voor de OEH maar

matig viel te voorspellen. Bij die voorspelling kwamen twee items als relevant naar voren:

"Mentation" van de ISS, en "Pain" van de NHP. Dit zou er op kunnen wijzen, dat de vaak al

vroeg optredende, maar lichte hogere cerebrale functiestoornissen van groot belang zijn voor de

subjectieve QoL. Er zijn verschillende oorzaken voor "Pain" bij patiënten met MS. Het kan gaan

om hinderlijke sensibele sensaties bij verder weinig neurologische handicaps. Ook kan het gaan

om pijnsensaties bij spasticiteit, blaas- en/of darmkrampen bij meer gehandicapte patiënten. Op

deze wijze zou de rol van "Pain" begrepen kunnen worden. Een geheel andere, en mogelijk wat

meer waarschijnlijke verklaring is, dat het antwoord van de geïnterviewde op de OEH matige

informatie geeft omtrent de kwaliteit van het bestaan (QoL). De matige voorspellende waarde

van de dan significant gevonden instrumenten wijst daarop. Het is de vraag of alle

geïnterviewden het hebben van de chronische aandoening MS in hun overwegingen betrokken.

Voorstelbaar bij zo’n "levenslang" bestaande en vaak langzaam progressieve aandoening is, dat

de geïnterviewde zijn referentiepunt bij de beantwoording van de OEH verschuift.

De QoL-instrumenten, zoals die in dit onderzoek gebruikt werden, vielen feitelijk uiteen

in drie onderliggende dimensies. De factor met het grootste belang was een motorische factor,
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"Lichamelijk Functioneren". Een groot deel van de gebruikte instrumenten laadde op deze factor.

Een kleinere rol was weggelegd voor enkele instrumenten, die informatie bevatten over het

"Geestelijk Functioneren" van de patiënt. Tenslotte vormde de SDMS nog een aparte factor, die

"Mening over MS" werd genoemd.

De waarde van de scores voor "Lichamelijk Functioneren" en "Mening over MS" was

verschillend voor patiënten met RR-MS enerzijds en patiënten met een meer progressief

verlopende vorm van MS anderzijds (RP/SP-MS en PP-MS). Er was geen verschil tussen

patiënten met MS al naar gelang hun beloopsvorm en de waarde van "Geestelijk Functioneren".

De score op alle drie factoren hing significant samen met de EDSS-score, voor "Lichamelijk

Functioneren" verreweg het duidelijkst. Er werd een sterke overeenkomst geconstateerd voor

QoL-aspecten van patiënten met RP/SP-MS en PP-MS. Neurologisch gezien is het enige

duidelijke verschil tussen beide groepen de score op ’Visual Functions’ (hoofdstuk 6).

De EDSS-score is vooral een motorische score. De bepaling van de EDSS-score komt tot

stand door neurologisch onderzoek, waarbij de score op de FS bepaald wordt. Voor de EDSS

zijn dan met name neurologische afwijkingen op ruggemerg-niveau van belang. Met het

toenemen van de EDSS is er echter ook een duidelijke -maar iets minder sterke toename- van

neurologische afwijkingen, die hoger gelokaliseerd moeten worden dan op ruggemerg-niveau.

De sterke correlatie tussen de EDSS-score en scores op door de patiënt zelf in te vullen

instrumenten als de GARS, ISS, en ESS maakt waarschijnlijk, dat de EDSS-score goed kan

worden benaderd door rapportage door de patiënt zelf, zonder een bijkomend neurologisch

onderzoek ter bepaling van de FS-scores. Hiervoor bestaan in de literatuur ook aanwijzingen.

Solari e.a. onderzochten de mate van overeenkomst tussen onder andere de EDSS-score zoals

bepaald aan de hand van een vragenlijst bij 96 patiënten met MS en zoals vastgelegd bij

neurologisch onderzoek door vier neurologen. Zij vonden een concordantie van 0.84 (0.42 bij

EDSS-score < 4.5, 0.75 bij EDSS-score > 4.0) (Solari e.a. 1993).

De QoL-instrumenten, die gebruikt werden, lieten een grote mate van overlapping zien in

hun laden op de onderliggende factor van "Lichamelijk Functioneren". Dit lijkt in te houden, dat

zij niet allen tegelijk gebruikt hoeven worden. Gebruik zal deels dienen af te hangen van gemak

in gebruik door de respondent, deels in gemak en ook bekendheid met het instrument door de

onderzoeker. Vanuit neurologisch perspectief kwam de MRD naar voren als een redelijk

bruikbaar instrument. Het voordeel van de MRD is uiteraard, dat dit instrument internationaal

gebruikt en gevalideerd is.

Het beschrijven van de motorische toestand van een patiënt met MS is niet het enige, dat

van belang is om een uitspraak te kunnen doen over de QoL. Het "Geestelijke Functioneren"

zoals tot uitdrukking komend in de vier subschalen van de GHQ-28, in Self Esteem, en in enkele

items van de ISS, vormde een separate factor. Bij een wens tot meten van QoL van mensen met

MS zou men zorg dienen te dragen voor het gebruiken van een geschikt instrument met

kwaliteiten op het gebied van geestelijk welbevinden. Gezien het ontbreken van verschillen in de

score voor "Geestelijk Functioneren" tussen de verschillende beloopsvormen van MS bij wel
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aanwezig zijn van een (zwakke) correlatie met de EDSS-score is dit kennelijk een factor met een

tamelijk grote variatiebreedte, waarbij de score gemiddeld met het toenemen van neurologische

handicaps geleidelijk wat verslechtert.

In dit onderzoek laadde het item "Medical Problems" van de ISS tezamen met de items

"Mood & Thought" en "Mentation" van de ISS op één factor, die "Hersenen" werd genoemd.

Een duidelijke verklaring voor deze bevinding is niet voorhanden. De correlaties tussen deze

items onderling waren zeer zwak tot niet significant. Het is de vraag of een wel zeer algemene

vraag zoals verwoord bij het item "Medical Problems" gehandhaafd dient te worden in een

specifiek voor MS bedoelde QoL-schaal.

De derde gevonden factor tenslotte, "Mening over MS", lijkt een factor te zijn, die

samenhangt met de inzichten van de respondent over de ziekte MS. Er was slechts een zwakke

relatie tussen deze factor en de EDSS-score. Dit zou er op kunnen wijzen, dat het belang van

deze factor getalsmatig gering is. Een andere overweging is, dat de "Mening over MS" mogelijk

van groot belang is, doch weinig onderlinge verschillen toont voor patiënten met verschillende

beloopsvormen van MS (en dus weinig correlatie met beloopsvorm, EDSS-score).

Het vinden van nog twee andere factoren dan de sterk motorische factor "Lichamelijk

Functioneren" zou repercussies kunnen hebben voor de begeleiding van patiënten met MS. De

neurologische toestand van een patiënt in een stabiele fase (lees: ’Spinaal’ en ’Supraspinaal’ van

de FS, EDSS-score) valt doorgaans maar weinig te beïnvloeden. Het zou zinvol kunnen zijn om

gericht aandacht te besteden aan het geestelijk welbevinden van de patiënt en aan zijn/haar

"Mening over MS". Aldus kan dan mogelijk winst geboekt worden voor de QoL van de patiënt

met MS.
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Middels het hier gepresenteerde onderzoek wordt enerzijds een overzicht gegeven van het

aantal mensen binnen de provincie Groningen met MS, anderzijds wordt ingegaan op de aan de

gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van een deel van deze mensen.

Bij epidemiologisch onderzoek is één van de eerste vragen die van de volledigheid van

het onderzoek. Epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie van MS zal nooit helemaal

sluitend kunnen zijn. Dit heeft voor een deel te maken met de variabele duur van diagnostische

latentie, de tijd tussen de eerste en de tweede periode met neurologische klachten of

verschijnselen, waarna een diagnose van MS pas met zekerheid of waarschijnlijkheid gesteld kan

worden. Voor een deel heeft dit ook te maken met de wijze van zoeken naar mensen met MS,

namelijk via de behandelende artsen. Deze methode kan ertoe leiden, dat mensen met een

langdurig stabiele toestand van MS, die bij gevolg weinig contact hebben met artsen, niet "in

beeld komen". Dit laatste bezwaar kon deels ondervangen worden door gebruik te maken van

een register betreffende eerder transversaal epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie van

MS binnen de provincie Groningen. Verder werd de medewerking verkregen van alle binnen de

provincie werkzame neurologen, de verpleeghuisartsen en een deel van de huisartsen. Op deze

gronden lijkt het onderzoek redelijk volledig.

Ook de lange duur van inclusie van patiënten zou als een nadeel gezien kunnen worden.

Patiënten kunnen immers in het begin van het onderzoek binnen het onderzoekgebied wonen, en

vervolgens verhuizen of overlijden. Het opsporen van patiënten, neurologisch nazien van deze

patiënten, en vervolgens afnemen van een gestructureerd interview vergt uiteraard de nodige tijd.

Dusdoende zal men altijd uitkomen op een "periode-prevalentie". Het hanteren van een

dergelijke periode heeft als voordeel, dat men de patiënten in het onderzoek kan betrekken

tijdens een relatief stabiele periode van MS. Tijdens het onderzoek werden wijzigingen van de

administratieve toestand van de patiënt zo goed mogelijk bijgehouden.

Slechts een deel van de patiënten, 58%, nam deel aan het gestructureerde interview.

Vanwege de belasting in tijd van het interview, en vanwege de te verwachten problemen met

afnemen van een gestructureerd interview bij patiënten met ernstige motorische stoornissen,

visusproblemen, en communicatieproblemen werd het interview niet afgenomen bij alle in een

verpleeghuis verblijvende patiënten. Daarnaast zag een deel van de patiënten zelf af van

deelname aan het interview of reageerde niet op verzoeken tot deelname. Bij een deel van de

patiënten adviseerde de behandelende arts tot niet deelnemen aan het interview. Deze wijze van

selecteren van patiënten leidde ertoe, dat de neurologisch meer gehandicapte patiënten, met een

EDSS-score vanaf ’8.0’, wat vaker niet deelnamen aan het gestructureerde interview. Zij waren

gemiddeld wat ouder, en hadden langer MS. Onderverdeeld naar beloopsvorm betrof het mensen

met progressief verlopende MS, RP/SP-MS en PP-MS. Bij RR-MS werden geen verschillen

gevonden voor deze kenmerken tussen de wel - en de niet-geïnterviewde patiënten. Deze wijze

van selecteren kan ertoe geleid hebben, dat de resultaten van het gestructureerde interview voor
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mensen met progressief verlopende MS wat gunstiger zijn uitgevallen dan verwacht voor mensen

met deze beloopsvorm van MS.

In het hele onderzoek, niet alleen in de MRD, maar ook in de overige schalen, viel de

sterke gelijkenis op tussen mensen met RP/SP-MS en PP-MS. De leeftijd was gelijkend, de mate

van gehandicapt zijn was gelijkend, de waarderingen op de diverse schalen waren gelijkend. Zij

verschilden slechts in de scores voor het visuele systeem. Dit verschil kan goed begrepen

worden uit het verschil in "aanloop-periode" voorafgaande aan de progressieve fase. In deze

"aanloop-periode" zijn er bij mensen met PP-MS nog geen klinische verschijnselen, terwijl

mensen met RP/SP-MS in deze fase geconfronteerd worden met exacerbaties, ook op het gebied

van het visuele systeem.

De duur van RR-MS bedroeg mediaan 7 jaar. Het is aannemelijk, dat bij veel patiënten

met RR-MS op den duur toch gesproken moet worden van RP/SP-MS.

De GARS bleek een gemakkelijk hanteerbare schaal, die snel informatie gaf over het

ADL- en IADL-functioneren van de patiënt. Factoranalyse leverde twee onderliggende factoren

op, die niet helemaal de structuur van ADL- en IADL-items volgden, maar die meer te maken

leken te hebben met een grove motorische factor en een fijne motorische factor. Verondersteld

zou kunnen worden, dat een factoranalyse van de GARS bij verschillende ziektebeelden per

ziektebeeld leidt tot kenmerkende factoren.

De OEH toonde duidelijke verschillen tussen mensen met RR-MS en PROG-MS. De

aantrekkelijkheid van de OEH is gelegen in het gemak van gebruik. Een nadeel van dit één item-

instrument bleek de onduidelijkheid over de exacte inhoud van het gemetene.

Een verschil in score tussen mensen met RR-MS aan de ene kant en mensen met PROG-

MS aan de andere kant werd ook bij het grootste deel van de overige schalen terug gevonden.

Voor de GHQ-28 gold dit alleen voor het onderdeel "Depressiviteit". De NHP leerde, dat ook al

bij mensen met RR-MS "Energy" (moeheid) een belangrijk probleem is.

In vergelijking met beschikbare gegevens uit de literatuur behaalden mensen met MS

duidelijk slechtere scores dan de gemiddelde bevolking op de GARS, OEH, NHP, en GHQ-28.

Alle gebruikte instrumenten zouden zonder meer gebruikt kunnen worden om onderdelen

van de kwaliteit van leven te beschrijven. Door middel van explorerende factoranalyse werd

binnen deze instrumenten gezocht naar gemeenschappelijke onderliggende factoren. In hoofdstuk

13 worden de resultaten van datareductie van alle gebruikte instrumenten getoond. In

neurologisch opzicht (FS) waren er twee onderliggende factoren, "Spinaal" en "Supraspinaal". De

factor "Spinaal" correleerde sterker met de EDSS-score dan de factor "Supraspinaal". Er

bestonden overeenkomstig duidelijke verschillen tussen mensen met RR-MS enerzijds en mensen

met PROG-MS anderzijds. Datareductie van alle overige gebruikte instrumenten (ISS, ESS,

GARS, SDMS, OEH, NHP, GHQ-28, en Self Esteem) leverde uiteindelijk slechts drie

onderliggende factoren op, "Lichamelijk Functioneren", "Geestelijk Functioneren", en "Mening

over MS". Er bestonden geen duidelijke verschillen tussen mensen met RP/SP-MS en PP-MS

voor de scores van deze factoren. Mensen met RR-MS verschilden van mensen met PROG-MS
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voor "Lichamelijk Functioneren" en "Mening over MS". Voor de factor "Geestelijk

Functioneren" werden geen significante verschillen gevonden tussen mensen met RR-MS en

mensen met PROG-MS. Wel bestond voor de gehele groep patiënten een zwak verband tussen

"Geestelijk Functioneren" en de EDSS-score. Kennelijk is deze factor al vroeg in het chronisch

ziek zijn door MS van belang, en verandert deze factor tijdens het beloop van de ziekte weinig.

Behandeling van MS in de zin van beïnvloeding van de factor "Lichamelijk Functioneren" (dit

komt overeen met de EDSS-score) is nog voor veel verbetering vatbaar. De factor "Mening over

MS" is echter wel toegankelijk voor behandeling.

127


