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Samenvatting

Samenvatting

Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte met onbekende oorzaak van hersenen en

ruggemerg. De ziekte begint vaak op jong volwassen leeftijd. In de loop van de ziekte treden

veelal steeds meer neurologische handicaps op met als gevolg beperkingen in het dagelijkse

leven.

Met deze studie worden twee doelen nagestreefd. In de eerste plaats wordt gepoogd om

nader inzicht te verkrijgen in de mate van voorkomen van MS, de prevalentie, en om de

neurologische toestand van de mensen met MS zo goed mogelijk te beschrijven. In de tweede

plaats wordt de kwaliteit van leven van deze mensen met MS bestudeerd, waarbij de onderlinge

relaties tussen de neurologische toestand aan de ene kant en de kwaliteit van leven aan de andere

kant worden onderzocht.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over de ziekte

MS. Onderzoek heeft geleerd, dat er bij MS twee soorten veranderingen op kunnen treden in de

witte stof van hersenen en ruggemerg. In de eerste plaats kunnen haardjes met

ontstekingsverschijnselen voorkomen. In de tweede plaats heeft op meer geleidelijke wijze een

proces plaats, waarbij de isolerende laag van de geleidende banen verloren gaat, demyelinisatie

genaamd, gevolgd door afwijkingen van de zenuwuitlopers zelf. De klachten, die veroorzaakt

worden door de ontstekingsactiviteit en door de demyelinisatie, zijn zeer variabel, en hangen af

van de plaats van de afwijkingen in het zenuwstelsel en van de grootte van de afwijkingen. Uit

studies met kernspinresonantietomografie (het vervaardigen van afbeeldingen met behulp van

magnetische velden, MRI-scanning) is bekend, dat er bij MS voortdurend her en der in het

centrale zenuwstelsel nieuwe afwijkingen kunnen ontstaan, die ook weer kunnen verdwijnen.

Deze afwijkingen hoeven niet noodzakelijkerwijs gepaard te gaan met klachten van de patiënt

zelf.

Het beloop van MS in de tijd is zeer wisselend van persoon tot persoon. In grote lijnen

zijn er twee beloopsvormen, die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, en een derde

beloopsvorm met kenmerken van de beide andere beloopsvormen. Relapsing Remitting MS (RR-

MS) is een beloopsvorm, waarbij tijdelijk acute verslechteringen kunnen optreden (exacerbaties).

Tussen exacerbaties in verandert de neurologische toestand van de patiënt in principe niet.

Exacerbaties hangen samen met een toename van ontstekingsactiviteit. Primair Progressieve MS

(PP-MS) is de andere beloopsvorm. Bij deze beloopsvorm gaat de neurologische toestand van de

betrokkene in de loop van vele jaren zeer geleidelijk achteruit. Deze neurologische achteruitgang

hangt samen met demyelinisatie. De derde beloopsvorm wordt Relapsing Progressive MS of

Secundair Progressieve MS (RP/SP-MS) genoemd. Bij patiënten met deze beloopsvorm is er

eerst een fase geweest met exacerbaties, waarna vervolgens op meer geleidelijke wijze

neurologische achteruitgang is gaan optreden.

Voor het kunnen stellen van de diagnose van MS is het beloop in de tijd van klachten

van belang. Met aanvullend onderzoek door middel van MRI-scanning, onderzoek van het vocht,
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dat zich om de hersenen en het ruggemerg bevindt, en onderzoek van de elektrische

verschijnselen, die zich afspelen in de verbindingsbanen binnen het centrale zenuwstelsel kunnen

afwijkingen vastgesteld worden, die steun bieden bij het stellen van de diagnose van MS. Al

deze gegevens tezamen kunnen dan leiden tot een diagnose van MS, waarbij ook aangegeven

kan worden of de diagnose volledig zeker is ("definite MS") of waarschijnlijk is ("probable

MS") (Poser-criteria).

Er bestaat geen genezende behandeling voor MS. Wel zijn er mogelijkheden om bepaalde

klachten van MS langs verschillende wegen wat te verlichten. Tot de nieuwere

behandelingsmogelijkheden behoort ß-interferon. Door gebruik van ß-interferon neemt gemiddeld

het aantal exacerbaties af.

In hoofdstuk 2 wordt ook kort ingegaan op kwaliteit van leven. Aan het begrip "kwaliteit

van leven" zijn verschillende aspecten te onderscheiden. De nadruk kan gelegd worden op de

lichamelijke gezondheid, de geestelijke gezondheid, het sociale functioneren, het rol-

functioneren, en de eigen waardering van de algehele gezondheid. Er bestaan vele schalen om de

kwaliteit van leven te meten. Sommige schalen zijn specifiek en bedoeld voor gebruik bij

bepaalde ziektes, andere schalen kunnen meer algemeen gebruikt worden. In het begin van de

tachtiger jaren werd de Minimal Record of Disability (MRD) samengesteld. Dit is een schaal,

die specifiek bedoeld is voor gebruik bij MS. De schaal bestaat aan de ene kant uit de gegevens

van het neurologische onderzoek, anderzijds uit vragenlijsten over het sociale - en economische

functioneren. De gegevens van het neurologische onderzoek resulteren in een neurologische

eindscore, de Expanded Disability Status Scale-score (EDSS-score) of de Disability Status Scale-

score (DSS-score).

Een globaal overzicht van epidemiologische gegevens over MS wordt inhoofdstuk 3
gegeven. In Europa lopen cijfers omtrent de mate van voorkomen van MS, de prevalentie, uiteen

van 20 à 40 personen met MS per 100.000 (105) inwoners voor landen rond de Middellandse

Zee tot wel 150/105 in de meer noordelijke gelegen gebieden van Engeland. Voor Nederland zijn

alleen gegevens beschikbaar over de prevalentie van MS in de provincie Groningen. In 1959

werd een prevalentie gevonden van 56/105. In 1982 bedroeg de prevalentie 56.3/105, en in 1986

61.1/105.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op psychosociale aspecten van MS. Een bekend

fenomeen bij MS is, dat bij een kennelijk vergelijkbare neurologische toestand de mate van

gehandicapt zijn in het dagelijkse leven zeer verschillend kan zijn. Een belangrijke rol ter

verklaring van deze verschillen wordt toebedacht aan adaptatie, het zich aanpassen aan het

hebben van MS. Naar mate de adaptatie beter geslaagd is, is het welzijn van de betrokkene bij

een bepaalde handicap beter.

Door middel van enquêtes werd onderzocht op welke psychosociale gebieden mensen met

MS problemen ondervinden. Deze problemen liggen voor een deel op het gebied van financiën,

wonen, en vervoer. Anderzijds ondervinden mensen met MS ook problemen op het gebied van

relaties: met de partner, met de kinderen. De relatie met de arts wordt door mensen met MS en
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door hun partners lang niet altijd als probleemloos ervaren.

Uit onderzoek naar het nut van revalidatie van mensen met MS en uit onderzoek naar de

behoefte aan hulp van anderen blijkt, dat een EDSS-score van ’5.0’ een belangrijke mijlpaal is.

Voorbij deze score stijgt de behoefte aan hulp van anderen, en nemen de kosten, die samen

hangen met uitkeringen, duidelijk toe. MS gaat gepaard met problemen wat betreft het kunnen

verrichten van arbeid. Factoren, die mede bepalend zijn voor het al dan niet hebben van een

betaalde werkkring zijn leeftijd, geslacht, opleiding, en EDSS-score. Tevens is het al dan niet

aanwezig zijn van hogere cerebrale functiestoornissen door MS (geheugen, concentratie,

vermogen tot uitvoeren van meerdere taken tegelijkertijd) van belang. De invloed van deze

factor is onafhankelijk van de totale handicap (EDSS-score).

De opzet van het onderzoek met een overzicht van de bij het onderzoek gebruikte schalen

wordt weergegeven inhoofdstuk 5. Met medewerking van de binnen de provincie Groningen

werkzame neurologen, verpleeghuisartsen en huisartsen werd gepoogd om alle in provincie

wonende mensen met zekere of waarschijnlijke MS op te sporen. De onderzoeksperiode besloeg

de jaren 1991-1993.

Tijdens een kennelijk redelijk stabiele fase van de ziekte werd de neurologische toestand

met inbegrip van de MRD in kaart gebracht. Alle thuis wonende mensen met MS werden

vervolgens binnen twee weken bezocht door een interview(st)er.

De MRD bestaat uit de Functional Systems (FS), waarmee de neurologische toestand

beschreven wordt, en de EDSS-score. Daarnaast bevat de MRD nog de Incapacity Status Scale

(ISS) en de Environmental Status Scale (ESS). De EDSS-score kan variëren van ’0’ (geen

neurologische afwijkingen ten gevolge van MS) tot ’9.5’ (volledig bedlegerige patiënt met

bemoeilijkt spreken en slikken). De ISS is een uit 16 items bestaande schaal, waarmee met name

een aantal dagelijkse levensverrichtingen gemeten worden. De ESS bestaat uit zeven items, en

meet de gevolgen van MS op sociaal gebied.

Het interview omvatte de Groningen Activity Restriction Scale (GARS), de Subjectieve

Definitie Multiple Sclerose (SDMS), de Overall Evaluation of Health (OEH), de Nottingham

Health Profile (NHP, onderdelen "Physical Mobility", "Energy", en "Pain"), de 28 vragen-versie

van de General Health Questionnaire (GHQ-28), en een zelfwaarderings-lijst (Self Esteem).

De GARS is een schaal, die bedoeld is om Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL,

11 items) en Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL, zeven items) te meten.

De SDMS meet de eigen mening over de ziekte MS van de betrokkene met behulp van zes

beweringen. De OEH bestaat slechts uit één opdracht: de geïnterviewde dient op een lijn van 10

centimeter met aan het ene uiteinde een ’zeer slechte gezondheid’ en aan het andere uiteinde een

’uitstekende gezondheid’ aan te geven hoe hij/zij de eigen gezondheidstoestand beoordeelt. De

NHP is bedoeld als een instrument om de ervaren gezondheidstoestand te meten. De schaal

bestaat steeds uit beweringen, waarop de geïnterviewde kan reageren met "ja" of "nee". De

beweringen betroffen "Physical Mobility" (8 items), "Energy" (3 items), en "Pain" (8 items). Met

behulp van de GHQ-28 wordt een indruk verkregen over eventuele psychische problematiek.
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Verdeeld over vier secties van steeds zeven vragen wordt informatie verkregen over "Somatische

klachten", "Angst & slapeloosheid", "Sociaal dysfunctioneren", en "Depressiviteit". De Self

Esteem tenslotte bestaat uit tien items met uitspraken over het de zelfwaardering, waar de

geïnterviewde het meer of minder mee eens kan zijn.

In hoofdstuk 6 wordt besproken, dat het onderzoek resulteerde in 423 patiënten met

zekere of waarschijnlijke MS. Het betrof 133 mannen en 290 vrouwen. Gemiddeld was de

leeftijd van deze patiënten 47 jaar. MS bestond gemiddeld 16 jaar. De EDSS-score bedroeg

gemiddeld ’4.6’. Uitgesplitst naar beloopsvorm waren patiënten met RR-MS ten opzichte van

patiënten met RP/SP-MS en PP-MS jonger en hadden zij korter MS. De EDSS-score van

patiënten met RR-MS was lager. Patiënten met RP/SP-MS en PP-MS leken veel op elkaar wat

betreft gemiddelde leeftijd en EDSS-score. Wel hadden mensen met RP/SP-MS langer MS dan

mensen met PP-MS.

De prevalentie van MS in de provincie Groningen werd berekend op 76.2/105. Vanaf

1960 tot 1992 bleken er gemiddeld elk jaar meer mensen te zijn met voor het eerst klachten of

verschijnselen van MS tot een maximum in 1985, 3.7/105/jaar. Daarna nam het aantal mensen

met eerste klachten of verschijnselen van MS weer af. Besproken wordt, dat deze afname

waarschijnlijk schijn is, en berust op de soms lange tijd, die nodig is om de diagnose van MS te

kunnen stellen.

Van de 423 patiënten met MS namen 244 personen deel aan het interview. Voor mensen

met RR-MS waren er geen verschillen tussen de wel- en de niet-geïnterviewde patiënten. Voor

RP/SP-MS en PP-MS bleek, dat de niet aan het interview deelnemende patiënten gemiddeld wat

ouder waren dan de wel deelnemende patiënten. Zij hadden langer MS en hun EDSS-score was

hoger. Verschillen tussen de wel-geïnterviewde groep patiënten en de niet-geïnterviewde groep

patiënten gingen optreden vanaf een EDSS-score van ’8.0’ en hoger. Dit werd vooral

veroorzaakt doordat verpleeghuis-behoeftige patiënten niet geïnterviewd werden.

De geïnterviewde patiënten met RR-MS (99) hadden over het algemeen weinig

afwijkingen. De meeste afwijkingen betroffen stoornissen van de blaas - en/of darmfunctie.

Patiënten met progressief verlopende MS (PROG-MS, 80 patiënten met RP/SP-MS en 65

patiënten met PP-MS) hadden minder goede scores voor alle items van de FS. Daarbij bestond

alleen een verschil tussen deze beide groepen voor het item "Visual Functions" met betere scores

voor patiënten met PP-MS. De gemiddelde EDSS-score van de geïnterviewde patiënten met

RP/SP-MS bedroeg ’5.8’, van de patiënten met PP-MS ’5.7’. Voor de ISS werd een soortgelijk

beeld gezien: de relatief gunstige scores bij mensen met RR-MS met relatief de meeste klachten

over moeheid, en hogere scores bij mensen met PROG-MS met wederom een verschil tussen

mensen met RP/SP-MS en PP-MS voor stoornissen van het gezichtsvermogen. Ook de ESS

toonde duidelijke verschillen tussen mensen met RR-MS enerzijds en RP/SP-MS en PP-MS

anderzijds. Minder dan de helft van de geïnterviewde patiënten met RR-MS gaf aan, dat er geen

problemen waren met werk ("Work") of met sociale activiteiten ("Social"). De scores van

patiënten met PROG-MS waren beduidend ongunstiger op de ESS. Voor alle items van de ESS
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en voor vrijwel alle items van de ISS (uitgezonderd "Medical Problems", "Mood & Thought", en

"Mentation") bestond een verband met de EDSS-score: slechtere score bij hogere (slechtere)

EDSS-score.

De ADL-activiteiten en IADL-activiteiten van de 244 geïnterviewde mensen met MS

zoals weergegeven met behulp van de GARS worden besproken inhoofdstuk 7. Patiënten met

RR-MS ondervonden over het algemeen weinig problemen met het uitvoeren van ADL- en

IADL-activiteiten. De meeste problemen werden aangegeven met "zwaar huishoudelijk werk"

(46% van de respondenten minstens ’beetje moeite’) en "boodschappen doen" (33% van de

respondenten minstens ’beetje moeite’). Er bestonden geen verschillen tussen de scores van

mensen met RP/SP-MS en PP-MS op de GARS. Deze mensen met PROG-MS hadden met de

meeste ADL- en IADL-activiteiten veel meer moeite dan mensen met RR-MS. De minste

problemen kwamen naar voren met "eten/drinken" (74% ’geen moeite’), "handen wassen" (73%

’geen moeite’), en "toiletbezoek" (51% ’geen moeite’). De meeste problemen kwamen voor de

ADL-activiteiten voor bij "trap op / af", "lopen buiten", en "verzorging nagels". Voor de IADL-

activiteiten werden de meeste problemen gezien bij de items "zwaar huishoudelijk werk" en

"bedden verschonen", gevolgd door "boodschappen doen" en "kleren wassen / strijken". Zowel

voor mensen met RR-MS als voor mensen met PROG-MS bestond er een duidelijk verband

tussen de ADL- /IADL-score enerzijds en de EDSS-score anderzijds. Dit verband was sterker bij

mensen met PROG-MS.

In de literatuur worden gegevens van de GARS gemeld bij mensen met reuma,

verschillende soorten tumoren, mensen ouder dan 56 jaar, die hun huisarts raadplegen, en

gezonde personen. De onderzochte groep patiënten met MS functioneerde slechter dan alle

genoemde andere groepen, wat vrijwel geheel te wijten was aan de slechte scores van de mensen

met een progressief verlopende MS.

In hoofdstuk 8 wordt de eigen mening omtrent MS van de 244 geïnterviewde patiënten

weergegeven. Bijna 3/4 van alle patiënten vond MS een ernstige ziekte. Mensen met PROG-MS

vonden MS wat vaker een ernstige ziekte dan mensen met RR-MS. Zij vonden MS ook vaker

een aandoening, waarbij afhankelijkheid van anderen optreedt, en waarbij niet alles "net als door

andere (gezonde) mensen gedaan kan worden". Slechts voor vier van de zeven items van de

SDMS bestond een zwak verband met de EDSS-score. De resultaten van de SDMS doen

vermoeden, dat mensen met MS hun aandoening van het begin af aan een ernstige aandoening

vinden. Naar mate progressie van neurologische afwijkingen optreedt gaat een deel van de

mensen met MS hun ziekte nog ernstiger vinden. De aanpassing aan het hebben van MS wordt

dan moeilijker. De SDMS bleek overigens geen éénduidige schaal. Het bleek niet mogelijk om

de antwoorden op alle zeven items van de SDMS te reduceren tot één uiteindelijke somscore. Op

item-niveau is de SDMS goed bruikbaar.

De globale waardering van de gezondheidstoestand door de respondent (hoofdstuk 9,

OEH) leverde een cijfer op van ’7.1’ (op een schaal van ’0’ tot ’10’) voor mensen met RR-MS

en ’5.1’ voor mensen met PROG-MS (geen verschil tussen RP/SP-MS en PP-MS). Deze
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"rapportcijfers" komen overeen met het cijfer, dat door de gemiddelde bevolking (zonder MS)

gegeven wordt voor een gezondheid, die loopt van "gaat wel" tot "goed" (’6.5’ tot ’8.1’), en

voor een gezondheid, die varieert van "slecht" tot "niet zo best" (’4.2’ tot ’5.8’). Naar mate de

EDSS-score slechter werd, ging men de eigen gezondheidstoestand slechter waarderen.

De subjectieve lichamelijke gezondheid, opgesplitst naar "Physical Mobility", "Pain", en

"Energy" werd gemeten met de NHP (hoofdstuk 10). De geïnterviewde patiënten met RR-MS

gaven over het algemeen weinig problemen aan. De meeste problemen werden ondervonden met

"Energy" (62% van de mensen met RR-MS). Ook voor deze schaal werden geen verschillen

gemeten tussen patiënten met RP/SP-MS en PP-MS. Zowel voor "Physical Mobility" als voor

"Pain" als voor "Energy" werden duidelijk slechtere scores gevonden bij de patiënten met

PROG-MS. Enkele items van de NHP met een element van (kunnen) lopen bleken voor

sommige respondenten moeilijk te beantwoorden. Deze respondenten hadden een mediane

EDSS-score van ’7.5’ - ’8.0’. Er bestond een sterk positief verband tussen het onderdeel

"Physical Mobility" van de NHP en de EDSS-score. Iets minder sterke relaties bestonden tussen

de onderdelen "Pain" en "Energy" enerzijds en de EDSS-score anderzijds.

De scores op de NHP van mensen met PROG-MS waren vergelijkbaar met die van

mensen met artrose, en waren slechter dan die van gezonde ouderen (> 65 jaar),

reddingswerkers, vrouwen met een voldragen zwangerschap, en mensen, die hun huisarts

consulteerden. Mensen met RR-MS behaalden op de NHP scores, die iets beter waren dan die

van vrouwen met een voldragen zwangerschap, maar slechter dan die van gezonde ouderen.

Hoofdstuk 11 laat de resultaten zien van de GHQ-28, een schaal ter meting van de

subjectieve geestelijke gezondheid. De scores van de geïnterviewde groep patiënten met MS

lagen in tussen die van een groep gezonde mensen en een groep ambulante psychiatrische

patiënten. In vergelijking met een steekproef uit de bevolking waren de resultaten van de groep

patiënten met MS iets ongunstiger voor de subschalen "Sociaal dysfunctioneren" en

"Depressiviteit". De scores van patiënten met RR-MS, RP/SP-MS en PP-MS waren vrijwel

vergelijkbaar. Voor "Depressiviteit" werden iets slechtere scores gevonden bij mensen met

PROG-MS in vergelijking met mensen met RR-MS. Alleen de resultaten op de subschaal

"Depressiviteit" hingen (zwak) samen met de EDSS-score: meer depressieve klachten bij een

slechtere EDSS-score. Geconcludeerd werd, dat het geestelijk welbevinden van mensen met MS

slechts matig verband houdt met de neurologische handicap door MS.

In hoofdstuk 12 tenslotte worden de resultaten gepresenteerd van de Self Esteem, een

zelfwaarderings-schaal. Ook bij deze schaal bleken geen verschillen aanwezig in de

beantwoording tussen mensen met RP/SP-MS en PP-MS, zodat deze scores tezamen werden

genomen. De zelfwaardering van mensen met PROG-MS was wat minder goed dan die van

mensen met RR-MS. Er bestond een negatief verband tussen de Self Esteem en de DSS-score:

slechtere Self Esteem bij hogere DSS-score.

In hoofdstuk 13 wordt aangegeven, hoe de kwaliteit van leven van mensen met MS

beschreven kan worden, gebruik makend van de instrumenten zoals gehanteerd in dit onderzoek.
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In de eerste plaats kunnen specifieke aspecten van de kwaliteit van leven beschreven worden aan

de hand van de voor dat aspect specifieke schalen, bijvoorbeeld "Physical Function" aan de hand

van de FS-scores en de EDSS-score, items van de ISS en de ESS, de GARS, en "Physical

Mobility" van de NHP. Vervolgens kan een meer globale indruk gegeven worden van de

algehele toestand van de respondent aan de hand van bijvoorbeeld de OEH. Vrijwel alle items

van alle gebruikte schalen toonden enigerlei correlatie met de OEH-score, uiteenlopend van 0.17

(SDMS-item) tot 0.47 ("Energy" van de NHP). Bij lineaire regressie-analyse bleek de OEH-score

maar ten dele voorspelbaar op basis van de uitkomsten op de andere schalen. De enige factoren,

die van belang waren voor het voorspellen van de OEH-score, waren "Mentation" van de ISS en

"Pain" van de NHP. Enerzijds zou dit kunnen betekenen, dat de hogere cerebrale

functiestoornissen, die bij MS kunnen optreden, van wezenlijk belang zijn voor de kwaliteit van

leven, net als "Pain". Anderzijds zou geconcludeerd kunnen worden, dat de OEH maar matige

informatie geeft over de kwaliteit van leven.

Middels factoranalyse werd gepoogd om de uitkomsten op de verschillende schalen te

reduceren tot een beperkt aantal data. De FS vielen uiteen in twee factoren, die respectievelijk

met het ruggemerg en met de hoger gelegen delen van het centrale zenuwstelsel te maken

hadden.

De ISS en de ESS werden eveneens onderzocht met behulp van een factoranalyse. Aan

de ISS konden drie onderliggende factoren onderscheiden worden, die "Ruggemerg",

"Hersenstam", en "Hersenen" genoemd werden. De scores voor "Ruggemerg" en "Hersenstam"

van mensen met PROG-MS waren duidelijk slechter dan die van mensen met RR-MS. Voor de

factor "Hersenen" van de ISS konden geen verschillen gevonden worden bij onderverdeling al

naar gelang de beloopsvorm van MS. De EDSS-score als score voor de algemene handicap

correleerde sterk met de score voor "Ruggemerg" en iets minder sterk met de score voor

"Hersenstam". Er bestond geen duidelijk verband tussen de EDSS-score en de score voor

"Hersenen". De ESS bevatte één onderliggende factor, die "Sociaal" genoemd werd. Ook hier

bleken duidelijke verschillen aanwezig tussen de score van mensen met RR-MS en mensen met

PROG-MS, terwijl er een duidelijke correlatie was met de EDSS-score. Dit betekent, dat de

EDSS-score een redelijk goede indruk geeft over de hulpbehoevendheid van de patiënt.

Een volgende stap inhoofdstuk 13 bestond uit het uitvoeren van een factoranalyse op de

GARS, SDMS, OEH, NHP, GHQ-28, ISS, en ESS tezamen. Deze analyse leverde drie

onderliggende factoren, die op grond van de aard van de bijdragende items benoemd werden als

"Lichamelijk Functioneren", "Geestelijk Functioneren", en "Mening over MS". Er bestonden

duidelijke verschillen tussen patiënten met RR-MS enerzijds en patiënten met PROG-MS

anderzijds voor de score op "Lichamelijk Functioneren" met de minder gunstige waarden bij

patiënten met PROG-MS. Hetzelfde gold voor "Mening over MS". De score voor "Geestelijk

Functioneren" toonde geen verschillen tussen de beloopsvormen onderling. Hiermee

samenhangend werd een duidelijk verband gevonden tussen de EDSS-score en de score voor

"Lichamelijk Functioneren" en "Mening over MS". Er was een zwakke relatie tussen de EDSS-
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score en de score voor "Geestelijk Functioneren".

De EDSS-score blijkt in dit onderzoek een score, die sterk bepaald wordt door

motorische afwijkingen, met name verklaard door afwijkingen op het niveau van het ruggemerg.

Het sterke verband tussen de EDSS-score en een aantal in dit onderzoek gebruikte schalen maakt

aannemelijk, dat zelf-rapportage door de patiënt kan leiden tot een redelijk betrouwbare EDSS-

score. Opvallend was, dat, behoudens klachten over het gezichtsvermogen, het beloop en de

ernst van klachten bij RP/SP-MS en PP-MS vrijwel identiek waren.

Het "Geestelijke Functioneren" bleek slechts zwak verband te houden met de EDSS-

score. Bij onderzoek van de kwaliteit van leven van mensen met MS dient daarom naast de

EDSS-score zeker ook gebruik gemaakt te worden van instrumenten, die bedoeld zijn om het

geestelijk welbevinden te meten.

De EDSS-score van een patiënt met MS valt meestal niet te beïnvloeden. De factoren

"Geestelijk Functioneren" en "Mening over MS" zouden wel beïnvloedbaar kunnen zijn. Nadere

aandacht voor deze factoren ter verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met MS is

zinvol.
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