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Samenvatting

Dit proefschrift behandelt de relatie tussen lichamelijke beperkingen
en kwaliteit van leven en het effect van sociale steun op deze relatie
bij patiënten die sinds kort reumatoïde artritis hebben. Reumatoïde
Artritis (RA) is een chronische aandoening van het auto-immuun
systeem en komt ongeveer bij 1% van de bevolking voor; circa 2 maal
zoveel vrouwen als mannen lijden eraan. De ziekte wordt
gekenmerkt door aantasting van de gewrichten, hetgeen gepaard
gaat met pijn en stijfheid en op den duur ernstige lichamelijke
beperkingen tot gevolg heeft. In het beloop wisselen betere en
slechtere periodes elkaar af, met een onbekend en gevarieerd tempo.
In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van het onderzoek geschetst en
worden de begrippen en hun onderlinge relaties beschreven die voor
het onderzoek van belang zijn. Het onderzoek onder reuma-
patiënten, zoals dat in Nederland is uitgevoerd en waarvan delen in
dit proefschrift worden beschreven, maakt deel uit van een grote
Europese studie, het EURIDISS-project. Het theoretisch kader bestaat
uit een combinatie van het “disease-handicap” model en het
“kwaliteit van leven”-concept. Volgens het disease-handicap model
heeft een ziekte lichamelijk gevolgen die ertoe leiden dat men
beperkt wordt in het lichamelijk bewegen en functioneren. Van een
handicap spreekt men als deze beperkingen gevolgen hebben voor
het uitoefenen van de dagelijkse rollen, zoals de arbeidsrol of
partnerrol.
Kwaliteit van leven is een omvangrijk concept dat gebruikt kan
worden om aspecten van het bestaan, zoals lichamelijk functioneren
of welbevinden van iemand aan te geven. Dit kan als globale maat
vastgesteld worden maar ook meer specifiek. Zo kan men een
lichamelijke, een psychologische en een sociale component van
kwaliteit van leven onderscheiden, die onderling gerelateerd zijn. De
relaties tussen deze drie componenten van kwaliteit van leven
worden in dit proefschrift onderzocht.
In hoofdstuk 1 wordt de dataverzamelingsprocedure beschreven en
worden de onderzoeksvragen gedefinieerd. De eerste
onderzoeksvraag gaat over de psychometrische eigenschappen van
twee vragenlijsten die in het onderzoek gebruikt worden: de
Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS) en de Social Support
Questionnaire for Satisfaction (SSQS). De tweede vraag gaat over de
relatie tussen enerzijds de lichamelijke component en anderzijds de
sociale en psychologische component van kwaliteit van leven. De
laatste onderzoeksvraag betreft het directe effect en het stress-buffer
effect van sociale steun (sociale component van kwaliteit van leven)
op de mate van depressieve gevoelens (psychologische component
van kwaliteit van leven).
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Omdat lichamelijke beperkingen een belangrijke plaats inneemt in dit
onderzoek wordt in hoofdstuk 2 en 3 uitvoerig aandacht besteed aan
de psychometrische en andere eigenschappen van de GARS. De
GARS is ontwikkeld om lichamelijke beperkingen (de mate van
zelfredzaamheid) te meten op twee dimensies: Activiteiten van
Dagelijks Leven (ADL) en Instrumentele of Huishoudelijke
Activiteiten van Dagelijks Leven (IADL/HDL). De GARS bestaat uit
18 items en de respons wordt in 4 antwoordcategorieën
onderverdeeld. In hoofdstuk 2 wordt de unidimensionaliteit en de
hiërarchische ordening van de items onder de loep genomen. Omdat
de moeilijkheid van de items in verschillende landen anders
beoordeeld zou kunnen worden, bijvoorbeeld als gevolg van
culturele verschillen, is gekeken in hoeverre de unidimensionaliteit
en de hiërarchische ordening van de items varieert voor patiënten uit
Frankrijk, Zweden, Noorwegen en Nederland.
Aan de hand van een principale componenten analyse blijkt dat de 18
gezamenlijke ADL en IADL items van de GARS op één enkele, sterke
onderliggende factor geordend kunnen worden, ook al hebben de
(11) ADL en (7) IADL items betrekking op twee verschillende soorten
beperkingen. Logischerwijs kunnen de aparte ADL en IADL items op
één factor geordend worden. De unidimensionaliteit van de items die
aan de hand van een principale componenten analyse is aangetoond
geldt zowel voor de data van de 4 landen apart, als voor de totale
steekproef. Met behulp van een Mokken-schaalanalyse voor
meercategoriële items wordt aangetoond dat de items een hiërarchie
hebben en bijna aan de criteria voor een sterke schaal voldoet. Een
hiërarchische schaal wil zeggen dat als iemand moeite heeft met een
bepaalde activiteit (geformuleerd in een item) hij/zij ook moeite
heeft met de activiteiten geformuleerd in andere items die hoger in
de hiërarchie staan. Hieruit kan impliciet afgeleid worden dat
mensen met dezelfde schaalscore ook dezelfde problemen
ondervinden in het dagelijks leven.
De validiteit van de GARS en de ADL en IADL subschaal volgt uit de
correlaties met andere instrumenten die fysieke problemen of
subjectieve gezondheid meten, zoals de “fysieke mobiliteits”-
subschaal van de Nottingham Health Profile, de “somatische
klachten”-subschaal van de General Health Questionnaire (GHQ), de
Karnofsky “performance status” schaal, en de Overall Estimation of
Health (OEH). Uit het patroon van de correlaties (de hoogste
correlatie met de meetinstrumenten die het meest op de GARS lijken,
en de laagste met de instrumenten die het minst op de GARS lijken)
volgt dat de GARS (en de ADL en IADL subschaal) valide is. Ten
slotte blijkt dat de gemiddelde score op de GARS weinig verschilt
tussen de vier landen.
In hoofdstuk 3 worden de psychometrische kwaliteiten van de
generieke GARS vergeleken met die van een ziekte-specifiek
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instrument om lichamelijke beperkingen te meten; de Health
Assessment Questionnaire (HAQ). Daarnaast wordt aandacht
besteed aan verschillen in scores voor mannen en vrouwen en aan
het vermogen van beide instrumenten om variatie in de tijd te meten.
Voor deze studie worden de gegevens van twee meetmomenten
gebruikt (T1 en T2, met een tussenliggende periode van één jaar) uit
dezelfde vier landen als in de voorafgaande studie.
De HAQ bestaat uit 20 ADL items en wordt gescoord op vier
antwoordcategorieën. Uit de psychometrische analyses blijkt dat de
betrouwbaarheid van beide instrumenten hoog is. Ook de correlaties
met andere meetinstrumenten om functionele beperkingen te meten
zijn voor de GARS en de HAQ van min of meer vergelijkbare grootte,
net zoals de mate variantie voor beide instrumenten verklaard wordt
door de één-factor oplossing in een principale componenten analyse.
Op item-niveau echter, worden enkele vergelijkbare items toch heel
verschillend beoordeeld; Mokken’s schaalbaarheidscoëfficiënt voor
de GARS iets beter dan deze coëfficiënt voor de HAQ.
Beide instrumenten geven aan dat de patiënten tussen T1 en T2 licht
verbeteren in hun lichamelijke beperktheid. Het verschil in scores is
voor de GARS significant, voor de HAQ niet. De gevoeligheid van
beide instrumenten om verandering te meten tussen twee
meetmomenten is onderzocht aan de hand van twee zogenaamde
“effectmaten” (effect sizes): de “Standardized Respons Mean” en de
“Relative Efficiency”. Een effectmaat is een maat waarbij het verschil
in score tussen 2 meetmomenten gerelateerd wordt aan de standaard
deviatie van de verschilscore. De resultaten zijn voor de GARS en de
HAQ nogal tegenstrijdig. Effectmaten worden berekend door uit te
gaan van een “neutrale” derde variabele. Voor patiënten die
verbeteren op de OEH of op de Ritchie-index, blijkt dat dit het meest
parallel loopt met hun GARS scores, terwijl voor patiënten die
verslechteren de HAQ het best uit de bus komt. Een belangrijk verschil
tussen de GARS en de HAQ is dat vrouwen zowel op schaalniveau als
op een relatief groot aantal items (11) van de HAQ significant hoger
scoren dan mannen. Ook de GARS heeft een aantal items (4) waarop
vrouwen significant hoger scoren, maar beduidend minder dan de
HAQ. Op schaalniveau is het verschil echter niet significant. Een
verklaring voor de verschillen tussen mannen en vrouwen moet
gezocht worden in de items die handelen over activiteiten waarvoor
fysieke kracht nodig is (een jampot openen) of waar cultureel bepaalde
verschillen in bestaan, zoals het verzorgen van de teennagels. Mannen
doen dit minder vaak, en schatten dat dus anders (gemakkelijker) in
dan vrouwen. De HAQ beschikt over meer van dergelijke items dan de
GARS, met als gevolg het genoemde verschil in scores tussen mannen
en vrouwen. Overigens moet de kans dat de gevonden verschillen
berusten op een verschil in ziektebeloop voor mannen en vrouwen ook
niet geheel uitgesloten worden.
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In hoofdstuk vier worden de psychometrische kwaliteiten van de SSQS
beschreven. De SSQS wordt gezamenlijk (in een vragenlijst) met de
Social Support Questionnaire for Transactions (SSQT) afgenomen. De
totale vragenlijst bestaat uit 23 items, waarbij de a-vraag van elk item
informeert naar het aantal transacties dat heeft plaatsgevonden, en de
b-vraag naar de tevredenheid met de geboden steun. Alle a-vragen
vormen samen de SSQT, terwijl de b-vragen de SSQS vormen. De 23
items kunnen over 5 subschalen verdeeld worden: Dagelijkse
Emotionele Steun (DES), Probleem-georiënteerde Emotionele Steun
(PES), Social Companionship (SC; gezelschapssteun), Dagelijkse
Instrumentele Steun (DIS) en Probleem-georiënteerde Instrumentele
Steun (PIS). Omdat de psychometrische kwaliteiten van de SSQT
elders beschreven zijn, worden in hoofdstuk 4 alleen die van de SSQS
besproken. Speciaal is er daarbij op gelet of de vooraf gedefinieerde
subschalen in de data terug te vinden zijn, en of deze stabiel zijn over
de eerder genoemde 4 landen. Daarnaast is gekeken naar het relatieve
belang van het aantal ondersteunende transacties dat heeft
plaatsgevonden (SSQT) ten opzichte van de tevredenheid met de
geboden steun (SSQS), op een aantal andere gezondheidsgerelateerde
maten, zoals de GHQ, de Rosenberg Self-esteem Scale of de OEH.
Uit Simultane Componenten Analyse (SCA) volgt dat de a priori
opgestelde indeling in subdomeinen goed past zowel op de SSQS-data
van de totale steekproef, als op de data van de landen apart. Verder
volgt uit betrouwbaarheidsanalyse dat de 3 sociaal-emotionele
subschalen (DES-, PES- en SC-satisfactie) een hoge betrouwbaarheid
hebben, en de 2 instrumentele subschalen een matige betrouwbaarheid
hebben. De componentenstructuur van de instrumentele items is wat
minder duidelijk dan die van de sociaal-emotionele items. Met
betrekking tot het theoretische onderscheid tussen een dagelijkse en
een probleem-georiënteerde component zouden we ons kunnen
voorstellen dat dit niet geldt voor instrumentele steun, omdat er bij
instrumentele steun altijd sprake is van een bepaald probleem dat om
een oplossing vraagt. DIS en PIS zouden dus best gezamenlijk een
continuüm kunnen vormen.
Uit het onderzoek naar het relatieve belang van de SSQT en de SSQS
blijkt dat de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de SSQS
over het algemeen twee maal zo groot zijn als die van de SSQT. Daar
kan uit afgeleid worden dat het belang van tevredenheid met sociale
steun groter is dan het aantal geleverde ondersteunende transacties.
Maar ook de SSQT hangt in alle gevallen positief samen met de GHQ,
OEH en Rosenberg Self-esteem schaal. Deze verbanden verdwijnen
echter (behalve voor PES) op het moment dat het effect van de SSQS en
de SSQT gezamenlijk wordt onderzocht. PES transacties hebben naast
de tevredenheid met deze transacties een afzonderlijk effect op de aan
gezondheid gerelateerde maten. Overigens blijkt dat globaal in 80%
van de gevallen de patiënten tevreden zijn over alle geboden steun.
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In hoofdstuk 5 is het effect onderzocht van RA op het uitoefenen van
de arbeidsrol. Hiervoor is eerst gekeken hoe groot de populatie van
werkenden was, voordat zij RA kregen. De totale steekproef omvat
292 patiënten. Een groot aantal van hen had geen positie op de
arbeidsmarkt, omdat zij bijvoorbeeld al gepensioneerd waren, niet
werkten vanwege andere problemen dan RA, of huisman of -vrouw
waren. Hierdoor bestaat de totale arbeidspopulatie in ons onderzoek
uit 119 personen: 58 mannen en 61 vrouwen die een baan hadden
voordat zij RA kregen. Van deze 119 patiënten heeft 42% het werk
volledig opgegeven als gevolg van RA, terwijl 20% minder werkt of
in de ziektewet zit. De rest van de patiënten (19 mannen en 26
vrouwen) werkt, maar ook voor driekwart van hen heeft RA geleid
tot veranderingen in de beroepsuitoefening. Het is daarbij van belang
erop te wijzen dat de ziekteduur (gemeten aan de hand van de ARA-
criteria) van deze patiëntengroep nog maar twee jaar is.
Als de groep volledig werkenden vergeleken wordt met de rest, blijkt
dat patiënten die niet werken hoger scoren op de meeste klinische
ziektematen, zoals bloedbezinking (bse), Ritchie’s gewrichts index,
Steinbrocker’s functionele klassen, en zij zijn meer beperkt wat volgt
uit de GARS en HAQ. Daarnaast heeft deze groep ook vaker een
operatie ondergaan. Uit logistische regressie blijkt echter dat het
opleidingsniveau van de patiënt het beste voorspelt of iemand aan
het werk blijft of niet. De verklarende kracht van de andere
variabelen is daarbij haast volledig te verwaarlozen. Het belang van
opleiding wordt geïllustreerd door het feit dat 80% van de
“handwerkslieden” uitvalt tegen 30% van de werknemers met een
“bureaubaan”. Een van de aanbevelingen die volgt uit dit
proefschrift is om werkgevers van chronische patiënten beter te
informeren over de gevolgen van de ziekten en een beroep op hen te
doen samen met de patiënt na te gaan hoe deze zo goed mogelijk
binnen het bedrijf kan blijven functioneren, bijvoorbeeld door
eenvoudige aanpassingen van werkplek of het takenpakket.
In hoofdstuk 6 en 7 wordt het directe effect en het buffer effect van
sociale steun onder de loep genomen. Het directe effect van sociale
steun wordt verklaard doordat het krijgen van hulp en aardige of
ondersteunende woorden als prettig ervaren wordt en dat dat zijn
weerslag vindt in een hogere kwaliteit van leven. Het indirecte
(stress-buffer) effect van sociale steun gaat uit van de gedachte dat
stress (bijvoorbeeld voorkomend uit negatieve of positieve
levensgebeurtenissen of langdurige onwenselijke situaties, zoals
ziekte) een negatief effect heeft op kwaliteit van leven. Sociale steun
is in staat om een deel van de negatieve gevolgen van stress te
ondervangen. In zowel hoofdstuk 6 als 7 wordt de GARS als
stressmaat gebruikt, waarin de gevolgen van RA voor de patiënt tot
uitdrukking komt.
In hoofdstuk 6, gebaseerd op de pilotdata van deze studie, wordt het
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effect van het aantal transacties (SSQT) met betrekking tot DES, PES
en SC onderzocht op de kwaliteit van leven, zoals die tot uitdrukking
komt in de GHQ en haar vier subschalen: somatische symptomen,
angst, sociaal disfunctioneren, en depressie. Meer dagelijkse
emotionele steun blijkt samen te hangen met minder angst, minder
sociaal disfunctioneren, minder depressie, alsook met een lagere
score op de totale GHQ. Hiermee wordt het directe effect van sociale
steun bevestigd. Voor probleem-georiënteerde emotionele steun
wordt een tegenovergesteld verband gevonden: meer PES gaat juist
samen met meer somatische symptomen. Dit lijkt tegenstrijdig maar
kan verklaard worden doordat de meeste mensen over een netwerk
beschikken dat adequaat in beweging komt indien daar behoefte aan
bestaat. Probleem-georiënteerde steun wordt “opgewekt”. In deze
studie worden geen aanwijzingen gevonden voor het buffer effect
van sociale steun.
Behalve aan de effecten van sociale steun wordt in de longitudinale
studie van hoofdstuk 7 aandacht besteed aan het fluctuerende
karakter van RA in de eerste fase van de ziekte. Als gevolg hiervan
kunnen er aanzienlijke verschillen bestaan tussen en binnen
patiënten, terwijl er gemiddeld voor de hele patiëntenpopulatie maar
weinig verandert in de eerste jaren van ziekte. Dit blijkt inderdaad
het gevolg te zijn voor de lichamelijke beperkingen, tevredenheid
met sociale steun en de depressieve gevoelens. Het blijkt dat na 3 jaar
(op T4) de lichamelijke beperkingen gemiddeld het zelfde niveau
hebben als op T1. Met betrekking tot de lichamelijke beperkingen
wordt gevonden dat er vrij grote verschillen zijn en dat het feit of
men verbetert dan wel verslechtert tussen 2 meetmomenten met
name afhangt van het niveau van de beperkingen op het eerste
moment. Dit is een voor de hand liggende conclusie, maar is toch
minder vanzelfsprekend dan het op het eerste gezicht lijkt. In de
tussenliggende periode zijn de patiënten iets minder beperkt. Ook
het niveau van depressieve gevoelens en (gedeeltelijk) de
tevredenheid over sociale steun blijven voor de gehele populatie
constant tussen de 4 meetmomenten.
Depressieve gevoelens blijken maar matig samen te hangen met het
niveau van lichamelijke beperkingen. Patiënten die stabiel zijn in de
mate van lichamelijke beperkingen tussen de meetmomenten zijn
weliswaar ook constant in het niveau van depressieve gevoelens,
maar het is opmerkelijk dat zowel patiënten die meer beperkt
worden als zij die minder beperkt worden, het meest depressief zijn.
De relatie tussen lichamelijke beperkingen en depressieve gevoelens
is dus minder duidelijk dan men in eerste instantie zou denken.
Mogelijk kan een verklaring gevonden worden in het met de ziekte
(en dus met lichamelijke beperkingen) samengaand gevoel van
onzekerheid. Het toekomstbeeld van chronisch zieken is ongewis.
Een (tijdelijke) afname in lichamelijke beperkingen gaat ook gepaard
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met onzekerheid, namelijk over de vraag hoelang deze verbeterde
situatie zal duren. Daarnaast zullen meer fluctuaties in ziekte-
activiteit leiden tot een grotere onzekerheid.
Ten slotte wordt het directe effect en het buffer effect van sociale
steun onderzocht. In tegenstelling tot de studie in hoofdstuk 6 is voor
dit onderzoek de SSQS gebruikt, die uitgaat van de tevredenheid met
de geboden steun. Daarnaast is dagelijkse (DES) en probleem-
georiënteerde emotionele steun (PES) tot één component
samengevoegd: tevredenheid met emotionele steun (ESS). De
effecten van sociale steun zijn aan de hand van een longitudinale
hiërarchische regressie-analyse getoetst, waarbij het niveau van
depressieve gevoelens op T4 de afhankelijke variabele is. De
volgende variabelen blijken hierop een effect te hebben: de
tevredenheid met emotionele sociale steun op T1, de depressieve
gevoelens op T1, en de verandering tussen T1 en T4 in lichamelijke
beperkingen. In een aantal verschillende analyses blijken de
interactietermen (tussen sociale steun en lichamelijke beperkingen),
die berekend zijn om de bufferende werking van sociale steun aan te
tonen, niet van invloed te zijn (op een enkele na) op de depressieve
gevoelens op T2, T3 of T4. De conclusie met betrekking tot de tweede
onderzoeksvraag van hoofdstuk 7 is dat ook in deze studie de
bufferende werking van sociale steun niet aangetoond kon worden.
In hoofdstuk 8 worden nogmaals de belangrijkste resultaten
samengevat en van commentaar voorzien. De psychometrische
kwaliteiten (onderzoeksvraag 1) van de SSQS en de GARS zijn
redelijk tot goed. Met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag
kunnen we opmerken dat lichamelijke beperkingen haast niet van
invloed zijn op de (tevredenheid met) sociale ondersteuning, en
zwak samenhangen met depressieve gevoelens. Daarnaast wordt bij
patiënten met RA een tamelijk groot effect gevonden van lichamelijke
beperkingen op de arbeidsrol. Over de derde onderzoeksvraag
concluderen we dat het directe effect van sociale steun in dit
onderzoek duidelijk kan worden aangetoond, terwijl er geen
duidelijk bewijs wordt gevonden voor het stress-buffer effect. Verder
wordt een mogelijke verklaring gegeven voor het feit dat het zo
moeilijk is het buffer-effect van sociale steun aan te tonen. Ten slotte
worden een aantal praktische aanbevelingen en aanbevelingen voor
vervolgonderzoek gegeven.
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