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Hoofdstuk 1 Doel van de studie

Hoofdstuk 1

Doel van de studie
Multiple Sclerose (MS) behoort tot de meest voorkomende chronische ziekten van het

zenuwstelsel. De ziekte openbaart zich doorgaans op jong volwassen leeftijd, waarna in de loop

der jaren meestal beperkingen gaan optreden, die meer of minder uitgesproken kunnen zijn. De

levensverwachting bij bestaan van MS is gemiddeld slechts licht verkort. Derhalve moet een

persoon met MS doorgaans vele jaren met zijn ziekte zien om te gaan. Het continue veranderen

van de lichamelijke toestand als gevolg van de MS vergt daarbij steeds nieuwe aanpassingen.

Het veranderen van de toestand als gevolg van MS kan goed beschreven worden vanuit

neurologisch standpunt. Het hogere cerebrale functioneren kan getest worden. Scores kunnen

gegeven worden voor beperkingen wat betreft hersenzenuwen, motoriek, sensibiliteit, en

coördinatie. Subklinische afwijkingen kunnen gemeten worden door beeldvormend onderzoek,

onderzoek van de liquor cerebrospinalis, en bepaling van evoked potentials. Daarbij wordt echter

vaak minder goed duidelijk, wat een persoon met MS nu feitelijk aan beperkingen ondervindt in

het dagelijks leven als gevolg van zijn ziekte. De ervaring leert, dat mensen met een kennelijk

vergelijkbare neurologische toestand als gevolg van MS zeer verschillend omgaan met de ziekte

en de gevolgen ervan. Kennelijk zijn andere aspecten dan puur de neurologische toestand

evenzeer van belang.

Het doel van de studie was tweeledig. Enerzijds betrof de studie een epidemiologisch

aspect. In de provincie Groningen is vaker onderzoek gedaan naar de prevalentie van MS door

middel van transversaal onderzoek. In deze studie werd opnieuw de prevalentie van MS

gemeten. De neurologische toestand van de gevonden personen met MS werd in kaart gebracht.

Epidemiologische gegevens betreffende een ziekte kunnen leiden tot hypothesen betreffende de

ontstaanswijze van de ziekte. Zij geven inzicht in het maatschappelijk belang van een

aandoening. Zij kunnen van nut zijn bij de raming van behoeften op diverse gebieden.

Anderzijds werd informatie verkregen over verschillende aspecten van de "Quality of

Life" (QoL). QoL is een breed begrip. Wij legden ons toe op het lichamelijke functioneren en de

perceptie van de algehele gezondheidstoestand. Tevens werd onderzocht hoe mensen met MS

zelf hun ziekte ervoeren.

De gegevens betreffende QoL werden gerelateerd aan neurologische parameters. Daarbij

werd gepoogd om de QoL te begrijpen vanuit de neurologische toestand van de patiënt.

Gezien de opzet is deze studie descriptief van aard. Een éénmalige meting laat niet goed

toe om causale verbanden werkelijk te toetsen. Wel kunnen hypothesen geformuleerd worden

over mogelijke causale verbanden.
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