
 

 

 University of Groningen

Multiple sclerose
Zwanikken, Cornelis Petrus

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1997

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Zwanikken, C. P. (1997). Multiple sclerose: epidemiologie en kwaliteit van leven. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/97568a75-8620-466b-9e26-32f000fd0391


Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6: Patiënten-populatie
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle patiënten met MS tezamen, die in de loop

van het onderzoek binnen de provincie Groningen gevonden konden worden. Demografische

variabelen (leeftijd, geslacht) worden genoemd. Prevalentie - en "incidentie"-cijfers komen aan

bod alsmede neurologische variabelen van MS (ziekteduur, beloopsvorm, EDSS-score). Meer

uitgebreid wordt ingegaan op de patiënten, die ook deelnamen aan het gestructureerde

interview. Verschillen tussen wel deelnemende - en niet deelnemende patiënten worden

onderzocht.

Resultaten van het epidemiologisch onderzoek
In totaal werden langs verschillende wegen 423 patiënten met definite of probable MS

opgespoord. Daarvan werden 297 aangemeld door een neuroloog (tabel 8). Vanuit

verpleeghuizen werden nog eens 39 patiënten aangemeld. Van de 175 door huisartsen

aangemelde patiënten waren 50 patiënten niet aangemeld door een neuroloog, en ook niet door

een verpleeghuisarts. Deze patiënten werden kennelijk alleen begeleid door de huisarts. Zonder

het adressenbestand van het eerdere epidemiologische onderzoek zouden 37 patiënten niet

opgemerkt zijn.

Bij het epidemiologische onderzoek in 1985-1986 waren 285 patiënten met definite of

probable MS gevonden. Van deze 285 patiënten van eerder onderzoek waren 58 patiënten in de

tussenliggende jaren overleden. Ten tijde van het toenmalige onderzoek bedroeg voor deze groep

van 58 patiënten de EDSS-score gemiddeld 7.8 (10 missing values, SD 1.7, mediaan 8.0,

variatiebreedte 1.5-9.0). Hun leeftijd was destijds gemiddeld 59.0 jaar (SD 12.5 jaar, mediaan 60

jaar, variatiebreedte 21-82 jaar). Een aantal patiënten, namelijk 31, raakte verloren voor follow-

up: zij waren niet meer onder regelmatige controle bij een neuroloog, verbleven niet in een

verpleeghuis, waren niet bekend aan een huisarts, verbleven niet meer op hun laatst bekende

adres, en waren niet bekend als overleden. Tijdens het epidemiologische onderzoek in 1985-1986

bedroeg de EDSS-score in deze groep gemiddeld 4.8 (7 missing values, mediaan 6.0, SD 2.5,

variatiebreedte 0-9.0). De gemiddelde leeftijd van de 31 voor follow-up verloren personen

bedroeg destijds 48.8 jaar (SD 15.9 jaar, mediaan 47.0 jaar, variatiebreedte 24-79 jaar). Het

betrof 22 vrouwen en negen mannen.

Tabel 8. Herkomst van de patiëntengroep met MS

Neuroloog 297

Verpleeghuisarts 39

Alleen huisarts 50

Alleen MS-adressenbestand 37

Totaal 423
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Patiënten-populatie

Tabel 9. Kenmerken van de totale groep patiënten met MS

Gemiddelde leeftijd (SD) 47.0 jaar (14.6)

Variatiebreedte leeftijd 16-87 jaar

Mannen : vrouwen (verhouding) 133 : 290 (1 : 2.2)

Gemiddelde duur MS (SD) 15.7 jaar (12.5)

Bereik duur MS 0-62 jaar

Definite / probable MS 390 / 33

Gemiddelde EDSS-score (SD) 4.6 (2.8)

Mediane EDSS-score 4.0

N=423

Afbeelding 1. Leeftijdsverdeling van MS-populatie (N=423)

De belangrijkste kenmerken betreffende alle 423 patiënten tezamen staan weergegeven in

tabel 9. Met een variatiebreedte van 71 jaar bedroeg de gemiddelde leeftijd 47.0 jaar (SD 14.6

jaar, mediaan 45 jaar). De duur van het hebben van MS bedroeg gemiddeld 15.7 jaar (SD 12.5

jaar, variatiebreedte 62 jaar, mediaan 12 jaar). De verdeling van leeftijd en van duur van MS is

weergegeven in afbeelding 1 en afbeelding 2. De EDSS-score bedroeg gemiddeld 4.6 (SD 2.8,

mediaan 4.0). Afbeelding 3 laat de verdeling van de EDSS-scores, weergegeven als DSS, zien

voor de totale patiënten-populatie.
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Afbeelding 2. Duur MS in jaren (N=423)

Afbeelding 3. Procentuele verdeling van DSS (N=422).

Bij het beschrijven van een populatie personen met MS als totaliteit wordt geen recht gedaan aan

het feit, dat de ziekte verschillende beloopsvormen kent. Dezelfde kenmerken, maar dan

onderverdeeld naar de beloopsvorm van de MS, staan daarom apart vermeld in tabel 10.

Grofweg is bij elke beloopsvorm circa 1/3 deel van de patiënten terug te vinden. Er bestaan

duidelijke verschillen tussen de drie patiëntengroepen. De groep van patiënten met RR-MS
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vormt één uiterste van het spectrum, de groep met PP-MS het andere uiterste. Patiënten met

RP/SP-MS vormen een soort overgangsgroep met nu eens kenmerken als bij RR-MS, dan weer

kenmerken als bij PP-MS. Zo was de leeftijd ten tijde van de studie voor RP/SP-MS en PP-MS

vergelijkbaar (T-toets n.s.), en beduidend hoger dan van RR-MS (afbeelding 4). De leeftijd ten

tijde van eerste verschijnselen van MS was voor RP/SP-MS vergelijkbaar met die van RR-MS

(Mann-Whitney n.s.). PP-MS manifesteerde zich gemiddeld op latere leeftijd. Daarmee was de

ziekteduur bij RP/SP-MS het langst van alle drie vormen, namelijk gemiddeld 23.9 jaar. De

ontstane handicap was voor RP/SP-MS en PP-MS vergelijkbaar (T-toets n.s.), en beduidend

hoger dan voor RR-MS (afbeelding 5). De man:vrouw-verhouding was bij de drie

beloopsvormen van MS verschillend: bij RR-MS werden drie keer zoveel vrouwen als mannen

gezien, bij RP/SP-MS twee keer zoveel vrouwen als mannen, en bij PP-MS anderhalf keer

zoveel vrouwen als mannen (χ2 = 0.059).

De leeftijd, waarop voor het eerst verschijnselen optraden van geleidelijke progressie, kon

anamnestisch bepaald worden bij 127 van de 139 patiënten met RP/SP-MS. Deze leeftijd

bedroeg 42.0 jaar (SD 11.1, variatiebreedte 15-73 jaar, mediaan 41.0 jaar). De leeftijd van

patiënten met RP/SP-MS ten tijde van de eerste verschijnselen van progressie was duidelijk

hoger dan de leeftijd van patiënten met PP-MS ten tijde van het allereerste begin van de ziekte

(42.0 ± 11.1 jaar versus 37.1 ± 11.5 jaar, T-toets .0006).

Tabel 10. Kenmerken van patiënten al naar gelang van beloopsvorm van MS

RR-MS RP/SP-MS PP-MS

Aantal (%) 154 (36.4) 139 (32.9) 130 (30.7)

Mannen : vrouwen 39 : 115 44 : 95 50 : 80

Geslachtsverhouding 1 : 3.0 1 : 2.2 1 : 1.6

Gemiddelde leeftijd (SD) 36.6 jaar (9.7) 53.1 jaar (14.0) 52.8 jaar (13.4)

Variatiebreedte 16-69 jaar 20-87 jaar 23-81 jaar

Gemiddelde leeftijd bij begin van MS (SD) 28.3 jaar (10.5) 29.2 jaar (9.6) 37.1 jaar (11.5)

Gemiddelde duur van MS (SD) 8.3 jaar (6.8) 23.9 jaar (13.6) 15.7 jaar (10.9)

Mediane duur MS 7 jaar 23 jaar 13 jaar

Gemiddelde EDSS-score (SD) 1.7 (1.1) 6.4 (1.9) 6.3 (2.0)

Mediane EDSS-score 1.5 6.5 6.5

N=423; RR-MS=relapsing remitting MS; RP/SP-MS=relapsing progressive/secundair progressieve MS; PP-
MS=primair progressieve MS
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Afbeelding 4. Procentuele leeftijdsverdeling naar beloopsvorm van MS (RR-MS N=154,

RP/SP-MS N=139, PP-MS N=130).

Afbeelding 5. Procentuele verdeling van DSS naar beloopsvorm van MS (RR-MS

N=154, RP/SP-MS N=139, PP-MS N=129).
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Afbeelding 6. Duur MS in jaren van patiënten met RR-MS (N=154).

Afbeelding 6 toont de duur van de MS van alle 154 patiënten met RR-MS. De mediane

duur lag bij 7 jaar (tabel 10). Duidelijk zichtbaar is, dat met het toenemen van de duur van de

MS het aantal patiënten met RR-MS steeds kleiner wordt.

Tabel 11 laat de Pearson-correlatiecoëfficiënten zien voor de relatie tussen de EDSS-

score enerzijds en de leeftijd van de patiënt en de duur van de MS anderzijds. Zowel voor de

volledige patiëntengroep als voor de verschillende beloopsvormen bestond er een duidelijk

(lineair) verband tussen de EDSS-score en de duur van het hebben van MS. De leeftijd had bij

patiënten met RR-MS en RP/SP-MS geen duidelijk verband met de EDSS-score, bij patiënten

met PP-MS wel. Bij lineaire regressie-analyse bleek de verklarende rol van de leeftijd of van de

duur van het hebben van MS voor de EDSS-score overigens gering (Appendix H, tabel H1). De

duur van het hebben van MS had de grootste inbreng, het meest uitgesproken bij de groep

patiënten met PP-MS. Alleen bij analyse van de totale populatie was er dan ook een rol voor de

leeftijd.

Op 01-01-1992 bedroeg de omvang van de totale bevolking van de provincie Groningen

555.226 mensen. Berekend op dit aantal was de periode-prevalentie van MS in de provincie

Groningen derhalve 76.2/105. Afbeelding 7 laat de prevalentie per leeftijdsgroep en per geslacht

zien. De hoogste prevalentie deed zich voor bij vrouwen in de leeftijdsgroep van 40 tot en met

44 jaar: 223/105.
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Tabel 11. Verband tussen EDSS-score en leeftijd van patiënt en duur van MS

Leeftijd patiënt Duur MS

Alle patiënten tezamen (N=422) .49 .51

RR-MS (N=154) - .25

RP/SP-MS (N=139) - -

PP-MS (N=129) .22* .45

Pearson-correlatie-coëfficiënten, éénzijdig getoetst; p<.001,*p<.01

Afbeelding 7. Prevalentie (/105) van MS per vijfjaars-

leeftijdsklasse (N=423, 133 mannen en 290 vrouwen).

Afbeelding 8. Jaar van eerste klachten of

verschijnselen van MS voor mannen (N=133) en

vrouwen (N=290) (absolute aantallen), en trendcurve

voor totale patiëntengroep (N=423).

In afbeelding 8 wordt vanaf het jaar

1960 getoond hoeveel mensen van de totale groep van 423 patiënten jaarlijks hun jaar van eerste

klachten of verschijnselen van MS doormaakten. Vrijwel elk jaar waren er meer vrouwen dan

mannen met eerste klachten of verschijnselen van MS. Tot omstreeks 1985 neemt het aantal

mannen en vrouwen met eerste klachten of verschijnselen van MS toe. Na 1985 lijkt dit aantal

weer af te nemen. Voor het jaar van eerste klachten of verschijnselen van MS voor mannen en

vrouwen tezamen werd een trendcurve geconstrueerd door telkens het gemiddelde van een

periode van vijf jaar te berekenen (betreffende jaar samen met twee voorafgaande en twee

volgende jaren). Uitgedrukt op jaarbasis en per 100.000 van de bevolking bedroeg het totaal van

mannen en vrouwen met voor het eerst klachten of verschijnselen van MS op het hoogste punt

van deze trendcurve, in 1985, 3.7/105/jaar.

Van de 423 patiënten waren 244 patiënten (58%) bereid/in staat om deel te nemen aan

het interview. Redenen voor patiënten om niet deel te nemen aan het interview (N=179, 42%)

staan vermeld in tabel 12. In een aantal gevallen achtte de behandelende arts het niet
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Tabel 12. Redenen tot niet deelnemen aan semi-gestructureerd interview

Reden Aantal

Verblijf in verpleeghuis 39

Afraden door behandelende arts 32

Non-response door patiënt 32

Weigering door patiënt 30

Miscellanea 46

Totaal 179

verstandig om de patiënt te belasten met een uitgebreid interview. Sommige patiënten reageerden

niet op herhaalde verzoeken tot deelname. Dit waren vrijwel altijd personen, die niet telefonisch

bereikt konden worden. Aangenomen mag worden, dat bij een deel van de personen in deze

groep de non-response in feite weigering impliceerde. Onder "miscellanea" vallen zeer

uiteenlopende redenen om niet geïnterviewd te worden. Sommige patiënten waren zo ernstig

gehandicapt (motorisch, sensorisch, geestelijk), dat deelname aan het interview niet goed

mogelijk was. Een enkele patiënt kende de diagnose MS zelf niet. Dit waren oudere patiënten,

bij wie de diagnose al langer geleden gesteld was. Bij sommige patiënten gelukte het om zeer

uiteenlopende redenen niet om een afspraak te maken voor een interview (afgezegde afspraken,

tussenkomende exacerbaties en dergelijke).

In tabel 13 worden de patiënten, die wel deel hebben genomen aan het gestructureerde

interview vergeleken met de patiënten die niet hebben deelgenomen. Daarbij is een

onderverdeling gemaakt naar de beloopsvorm van MS. Bij de groep patiënten met RR-MS

werden tussen de wel-geïnterviewde en de niet-geïnterviewde personen geen verschillen

gevonden wat betreft de geslachtsverdeling, leeftijd, leeftijd ten tijde van het begin van MS, duur

van de MS, en de EDSS-score. De patiënten met progressief verlopende MS (RP/SP-MS en PP-

MS), die niet deelnamen aan het interview, waren wat ouder dan de wel-deelnemende patiënten

(RP/SP-MS p=.040, PP-MS p=.0117). Gemiddeld leden zij langer aan MS dan de wel-

deelnemende patiënten (RP/SP-MS p=.0274, PP-MS p=.0004). De EDSS-score van de niet-

deelnemende patiënten met progressief verlopende MS was hoger (RP/SP-MS p=.0000, PP-MS

p=.0006). Bij de groep patiënten met progressief verlopende MS werden geen verschillen

gevonden tussen de wel-geïnterviewde en de niet-geïnterviewde personen wat betreft de

geslachtsverdeling en de leeftijd ten tijde van het begin van MS.

In afbeelding 9 wordt de verdeling van de DSS van alle 423 patiënten weergegeven,

onderverdeeld naar beloopsvorm en naar deelname aan het interview. Bij RR-MS werden geen

verschillen gevonden tussen wel- en niet aan het interview deelnemende patiënten (χ2= 5.77,

n.s.). Zowel bij RP/SP-MS als bij PP-MS kwamen de lagere scores van de DSS meer voor bij de

wel-deelnemende patiënten, de hogere scores van de DSS meer bij de niet-deelnemende

patiënten (RP/SP-MSχ2= 31.85, p=.0001, PP-MSχ2= 24.92, p=.0008).
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Tabel 13. Demografische gegevens van patiënten met RR-MS, RP/SP-MS, PP-MS, onderverdeeld naar wel (+) of
geen (-) deelname aan gestructureerd interview

RR-MS RP/SP-MS PP-MS

Interview + - + - + -

Aantal 99 55 80 59 65 65

Mannen : vrouwen 1 : 2.8 1 : 3.2 1 : 1.9 1 : 2.7 1 : 1.4 1 : 1.8

Leeftijd variatiebreedte
(jaren) mean ± SD*

19-60
35.8 ± 8.2

16-69
38.2 ± 11.8

23-84
51.0 ± 13.2

20-87
56.0 ± 14.6

23-71
49.9 ± 12.0

23-81
55.8 ± 14.1

Leeftijd begin var.breedte
MS (jaren) mean ± SD

13-50
27.9 ± 7.4

10-52
29.1 ± 9.4

5-48
29.3 ± 9.3

9-57
29.2 ± 10.0

18-66
37.6 ± 11.0

13-67
36.7 ± 12.1

Duur MS variatiebreedte
(jaren) mean ± SD*

1-35
7.9 ± 5.9

0-36
9.1 ± 8.0

3-62
21.8 ± 12.8

2-60
26.8 ± 14.3

1-44
12.3 ± 8.7

1-47
19.1 ± 11.9

EDSS variatiebreedte
mean ± SD*

0-6.0
1.7 ± 1.1

0-5.0
1.6 ± 1.1

2.0-9.0
5.8 ± 1.9

1.0-9.5
7.3 ± 1.7

2.0-8.5
5.7 ± 1.8

2.0-9.5
6.8 ± 2.1

* p<.05 voor verschil in de groep met RP/SP-MS en PP-MS tussen deelnemende patiënten (+) en niet-deelnemende
patiënten (-)

Door stapsgewijs toelaten van patiënten met hogere EDSS-scores werd onderzocht vanaf

welke waarde van de EDSS-score verschillen gaan optreden voor de leeftijd, de duur van bestaan

van MS, en de EDSS-score tussen de wel- en niet aan het interview deelnemende patiënten.

Vanaf een waarde van ’8.0’ (en hoger) werden verschillen gevonden voor deze kenmerken.

Van de 244 patiënten, die deelnamen aan het volledige onderzoek, is de verdeling van de

FS-scores weergegeven in tabel 14. De verdeling van de scores van de FS was voor patiënten

met RR-MS duidelijk anders dan voor patiënten met RP/SP-MS of PP-MS. Bij patiënten met

RR-MS deden de meeste afwijkingen zich voor in de "Pyramidal Functions", "Sensory

Functions" en "Bowel&Bladder Functions". Daarbij lag overigens alleen bij het laatste onderdeel

de mediaan van de score-verdeling hoger dan ’0’. De verdeling van de scores van de FS was

voor patiënten met een progressief verloop van de MS, dat wil zeggen RP/SP-MS en PP-MS,

onderling vergelijkbaar, met uitzondering van het item "Visual Functions": gemiddeld ’1.7’

(mediaan ’1’) bij RP/SP-MS versus gemiddeld ’1.2’ (mediaan ’0’) bij PP-MS (Mann-Whitney

p=.0319).

Tabel 15 laat de verdeling zien van de scores van de ISS. Patiënten met RR-MS

ondervonden relatief de meeste moeite met "Fatigability", gevolgd door "Stair Climbing",

"Bladder Function", "Mentation" en "Sexual Function". Slechts een kwart van alle patiënten met

RR-MS had geen last van "Fatigability". Tussen patiënten met RP/SP-MS en PP-MS bestond

alleen voor het item "Vision" een significant verschil: gemiddeld ’0.8’ (mediaan ’0’) bij RP/SP-

MS versus gemiddeld ’0.5’ (mediaan ’0’) bij PP-MS (Mann-Whitney p=.0344).
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Afbeelding 9. Procentuele verdeling van de Disability Status Scale-score bij RR-MS, RP/SP-MS, en PP-MS,
onderverdeeld naar wel (+) of geen (-) deelname aan gestructureerd interview.

Zowel patiënten met RP/SP-MS als met PP-MS ondervonden met vele items van de ISS

problemen.

Tabel 16 toont de verdeling van de scores van de ESS. Ook hier was de verdeling van de

scores van de ESS van patiënten met RR-MS duidelijk anders dan van patiënten met RP/SP-MS

of PP-MS. Van de patiënten met RR-MS was 1/3 werkzaam zonder beperkingen ten gevolge van

MS; 2/3 ondervond in mindere of meerdere mate beperkingen. Iets meer dan de helft van de

patiënten met RR-MS ondervond geen financiële gevolgen van de MS. Circa 1/3 van alle

patiënten had af en toe een beetje hulp nodig bij klusjes en dergelijke. De helft van alle

patiënten met RR-MS ondervond in sociaal opzicht toch enige beperkingen van de MS.

Vergelijking van de verdeling van de scores van patiënten met RP/SP-MS en PP-MS liet een

verschil zien voor het item "Finance": gemiddeld ’2.9’ (mediaan ’4’) bij PP-MS versus

gemiddeld ’2.4’ (mediaan ’3’) bij RP/SP-MS (Mann-Whitney p=.0232). Voor de overige items

werden geen verschillen gevonden. Van de patiënten met progressief verlopende MS was circa

de helft (bijna) niet meer werkzaam in werkkring en/of huishouden. Meer dan de helft van alle

patiënten ontving financiële tegemoetkomingen van diverse aard. Ruim 60% van alle patiënten
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was vanwege beperkingen door MS verhuisd. Meer dan de helft van alle patiënten kon geen

gebruik maken van het openbaar vervoer. Op sociaal gebied waren er duidelijk beperkingen.

Tabel 14. Procentuele verdeling van scores per onderdeel van de Functional Systems (FS), naar
beloopsvorm van MS

0 1 2 3 4 5 6

Relapsing Remitting MS

Pyramidal Functions 53 25 19 2 1

Cerebellar Functions 84 10 6

Brainstem Functions 86 10 3 1

Sensory Functions 55 26 17 2

Bowel&Bladder Functions 48 29 21 2

Visual Functions 89 5 4 1 1

Mental Functions 77 13 9 1

Relapsing Progressive/Secundair Progressieve MS

Pyramidal Functions 3 1 15 22 39 19 1

Cerebellar Functions 41 20 25 9 5

Brainstem Functions 45 25 9 15 6

Sensory Functions 17 14 29 35 5

Bowel&Bladder Functions 6 16 39 29 3 6 1

Visual Functions 36 14 23 8 12 5 2

Mental Functions 66 1 28 4 1

Primair Progressieve MS

Pyramidal Functions 2 3 14 20 52 9

Cerebellar Functions 46 25 21 6 2

Brainstem Functions 38 25 17 20

Sensory Functions 21 12 28 31 5 3

Bowel&Bladder Functions 2 12 61 18 5 2

Visual Functions 54 8 22 6 5 5

Mental Functions 68 6 23 3

RR-MS N=99, RP/SP-MS N=80, PP-MS N=65; per item is de mediaan van de verdeling aangegeven
door omkadering

60



Tabel 15. Procentuele verdeling van scores per item van de Incapacity Status Scale (ISS), naar beloopsvorm van MS

RR-MS RP/SP-MS PP-MS

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Stair Climbing 58 18 24 4 58 3 35 2 3 51 6 38

Ambulation 90 8 2 9 10 35 25 21 11 15 25 37 12

Transfers 88 10 2 20 19 43 9 9 11 21 55 11 2

Bowel Function 79 17 4 46 27 3 16 8 34 38 5 15 8

Bladder Function 51 26 11 10 2 8 15 21 28 28 4 8 40 31 17

Bathing 89 7 4 14 9 51 11 15 11 14 46 18 11

Dressing 92 7 4 22 40 16 8 14 14 44 14 17 11

Grooming 95 4 1 62 19 8 7 4 57 25 11 6 1

Feeding 98 2 55 17 22 3 3 54 23 23

Vision 90 8 2 56 21 9 13 1 74 12 6 6 2

Speech & Hearing 99 1 72 18 10 77 17 6

Medical Problems 88 7 3 2 74 15 11 80 15 2 3

Mood & Thought 72 15 6 7 72 10 15 3 65 26 9

Mentation 64 23 12 1 47 30 20 2 1 55 23 20 2

Fatigability 24 51 24 1 5 41 49 5 5 37 58

Sexual Function 53 11 33 3 20 15 31 5 29 21 10 25 14 30

RR-MS N=99, RP/SP-MS N=80, PP-MS N=65; per item is de mediaan van de verdeling aangegeven door omkadering
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Tabel 16. Procentuele verdeling van scores per item van de Environmental Status Scale (ESS), naar
beloopsvorm van MS

0 1 2 3 4 5

Relapsing Remitting MS

Work 33 20 24 14 7 2

Finance 51 2 2 41 3 1

Home 84 2 2 1 11

Personal Assistance 62 34 2 2

Transportation 89 9 2 1

Community Assistance 71 7 9 12

Social 49 29 21 1

Relapsing Progressive/Secundair Progressieve MS

Work 9 4 16 21 32 18

Finance 25 4 6 36 28 1

Home 25 6 8 19 42

Personal Assistance 10 49 2 18 16 5

Transportation 8 29 6 46 11

Community Assistance 31 8 15 26 16 4

Social 24 14 42 14 6

Primair Progressieve MS

Work 3 12 5 23 43 14

Finance 23 1 25 45 6

Home 15 9 14 23 39

Personal Assistance 12 48 5 18 17

Transportation 12 28 6 49 5

Community Assistance 26 6 28 25 12 3

Social 17 28 43 11 1

RR-MS N=99, RP/SP-MS N=80, PP-MS N=65; per item is de mediaan van de verdeling aangegeven door
omkadering
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In tabel 17 is de (lineaire) correlatiecoëfficiënt tussen de verschillende items van de ISS

en van de ESS enerzijds en de EDSS-score anderzijds vermeld. De hoogste correlatie werd

gevonden tussen de EDSS-score en de Ambulation-score van de ISS. Ook met de andere items

van de ISS was een duidelijke en positieve correlatie aanwezig, met uitzondering van de items

"Medical Problems", "Mood & Thought", en "Mentation": voor deze laatste items werd geen

verband gevonden. Alle items van de ESS hingen positief samen met de EDSS-score.

Tabel 17. Verband tussen EDSS-score en items van de ISS en van de ESS

ISS ESS

Stair Climbing .88 Work .65

Ambulation .91 Finance .40

Transfers .84 Home .60

Bowel Function .50 Personal Assistance .72

Bladder Function .68 Transportation .82

Bathing .85 Community Assistance .57

Dressing .79 Social .53

Grooming .54

Feeding .62

Vision .43

Speech & Hearing .44

Medical Problems -

Mood & Thought -

Mentation -

Fatigability .39

Sexual Function* .52

Pearson-correlatiecoëfficiënten, eenzijdig getoetst; alleen significante coëfficiënten zijn
vermeld (p<.001 bij éénzijdig toetsen) (N=244,* N=197).
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Bespreking
Bij dit vierde transversale onderzoek naar het voorkomen van MS in de provincie

Groningen werden 423 patiënten opgespoord. Daarmee bedroeg de prevalentie van MS 76.2/105.

De klinische kenmerken van de huidige patiëntengroep (gemiddelde leeftijd, ziekteduur, aandeel

van de verschillende beloopsvormen, man-vrouw verhouding) stemmen overeen met

vergelijkbaar onderzoek in ons omringende landen (Prange e.a. 1986).

Ten opzichte van de eerdere onderzoekingen in de provincie Groningen is de prevalentie

duidelijk gestegen. Dassel kwam in 1959 met gebruik van meer klinisch gerichte diagnostische

criteria tot een prevalentie van 56/105 (Dassel 1960). Bij onderzoek in 1981-1982 en in 1985-

1986 werden prevalenties gerapporteerd van respectievelijk 56.3/105 en 61.1/105 (Minderhoud

e.a. 1985, Prange e.a. 1986, Minderhoud e.a. 1988). De meeste van soortgelijke studies in het

buitenland, die binnen eenzelfde geografisch gebied herhaald worden, laten eveneens stijgende

prevalenties zien (Kinnunen 1984, Larsen e.a. 1984, Hammond e.a. 1988, Swingler en Compston

1988, Midgard e.a. 1991). Zo vonden Larsen e.a. in West-Noorwegen in 1983 een prevalentie

van 59.8/105 tegenover 20.1/105 in 1963 (Larsen e.a. 1984). In een meer zuidelijk deel van

Noorwegen kwamen Midgard e.a. in 1985 tot een prevalentie van 75.4/105 tegenover 24.3/105 in

1961 (Midgard e.a. 1991). In Finland vond Kinnunen vanaf 1964 een incidentie, die tot 1979

geleidelijk steeg tot gemiddeld 3.3/105/jaar (Kinnunen 1984). Swingler en Compston berekenden

de incidentie van MS in Wales, Engeland: vanaf 1947 tot 1984 steeg de incidentie geleidelijk tot

8.9/105/jaar (Swingler en Compston 1988). Als verklaring van deze stijgingen wordt vaak gedacht

aan vooralsnog onbekende exogene invloeden. Een stijging is echter ook verklaarbaar door meer

efficiënte zoekmethoden, meer verfijnde diagnostische mogelijkheden en een toename van de

levensduur van mensen met MS.

De door ons gevonden stijging van de prevalentie van MS berust deels op het vinden van

een groter aantal vrouwen met een RR beloop, zoals ook tot uitdrukking komt in de sex-ratio bij

deze beloopsvorm (man : vrouw = 1:3.0). Op zich is deze verhouding compatibel met in de

literatuur gerapporteerde getallen, welke variëren van 1:1.9 tot 1:3.1 voor de man:vrouw

verhouding (Martyn 1991). Daarbij laat de sexratio altijd bij patiënten met een RR beloop meer

vrouwen zien dan bij patiënten met een PP beloop. Er bestaat overigens nog geen goede

verklaring voor het grotere aantal vrouwen met MS. In het algemeen wordt gedacht aan een

hormonale factor zoals bij autoimmuun-ziekten. Ook wordt wel gedacht aan een

geslachtsgebonden verschil in klaag-gedrag, waardoor vrouwen met klachten wellicht eerder

onder medische aandacht komen. In een Nederlands onderzoek in de eerste lijn bleek een

belangrijk deel van de inderdaad hogere morbiditeit van vrouwen echter vooral te liggen op het

gebied van gynaecologische en obstetrische aandoeningen; minder dan 20% van het verschil in

morbiditeit tussen mannen en vrouwen berustte op onduidelijke, "vage" klachten, zoals die zich

bijvoorbeeld zouden kunnen voordoen bij een patiënt met nog niet herkende MS (Gijsbers van

Wijk e.a. 1992). Een onderzoek naar de ernst van zelf-gerapporteerde klachten wat betreft het

geestelijk welzijn liet geen verschillen zien tussen vrouwen en mannen (Tousignant e.a. 1987).
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Het aantal thans gevonden patiënten met MS, 423 personen, dient ook nu niet als

volledig beschouwd te worden. Daarvoor zijn verschillende argumenten aanwezig. Allereerst is

de prevalentie in ons omringende landen, met waarschijnlijk vergelijkbare omstandigheden wat

betreft MS, hoger. In Engeland kwamen Swingler en Compston in 1988 tot een prevalentie van

117/105, Mumford e.a. in 1992 tot een prevalentie van 112/105 (Swingler en Compston 1988,

Mumford e.a. 1992). In Duitsland rapporteerden Poser e.a., met inbegrip van een categorie

"possible MS", in 1991 een prevalentie van 118/105 (Poser e.a. 1991). Ook getalsmatig zijn

argumenten aanwezig, die een hogere prevalentie waarschijnlijk maken. De levensverwachting

van mensen met MS is in vergelijking met de levensverwachting van "gezonde" mensen

gemiddeld 6 à 7 jaar korter (Sadovnick e.a. 1992). Poser e.a. berekenden (voor een op

ziekenhuis-archieven gebaseerde MS-populatie) een mediane overleving van 30 jaar in geval van

MS (Poser e.a. 1989). Naar hun mening is de overleving bij MS meer afhankelijk van de leeftijd

dan van het hebben van MS. Wij vonden in 1985 bij onze patiëntengroep een gemiddelde

incidentie van 3.7/105 Groningers. Uitgaande van een mediane overlevingsduur van 30 jaar zou

de bijbehorende prevalentie dan meer in de orde van ruim 100/105 dienen te bedragen.

Na 1985 lijkt het aantal personen met eerste klachten van MS weer af te nemen.

Aannemelijk is, dat deze daling berust op het aanwezig zijn van een aantal personen met MS, bij

wie de ziekte als zodanig nog niet herkend is. Zij verkeren nog in de fase van "diagnostisch

delay". Afhankelijk van de verscheidenheid aan klachten en verschijnselen tijdens de

beginperiode van MS kan het diagnostische delay lang zijn. Bij een onderzoek onder 752

patiënten met een relapsing beloop van MS vonden Weinshenker e.a. bij 43% een interval van

meer dan twee jaar tussen de eerste twee exacerbaties, en bij 23% een interval van minstens 6

jaar (Weinshenker e.a. 1989b). Het voor de diagnose van MS veelal noodzakelijke criterium van

"dispersie in tijd" zal dan verantwoordelijk zijn voor een evenredig lange fase van diagnostisch

delay.

Overigens dient hierbij aangetekend te worden, dat een allereerste ziekteperiode van MS

per definitie ("dispersie in tijd") pas later, retrospectief, ook werkelijk toegeschreven kan worden

aan MS. Sommige klachten van de patiënt zijn duidelijk herkenbaar, en doorgaans goed

gedocumenteerd (bijvoorbeeld neuritis retrobulbaris), voor andere klachten zoals pathologische

moeheid is dit veel moeilijker. Anamnestische gegevens van de patiënt samen met de

gedocumenteerde medische voorgeschiedenis laten doorgaans goed toe om het jaar van eerste

klachten te bepalen. Dit maakt wel, dat incidentiecijfers betreffende MS geen incidentiecijfers

zijn in de hele strikte zin van het woord.

Een punt van zorg bij epidemiologisch onderzoek is altijd de volledigheid van registratie.

Aan dit onderzoek werkten alle in de provincie werkzame neurologen mee. Nagegaan werd,

hoeveel patiënten met MS in een verpleeghuis verbleven. Ter controle was een adressenbestand

beschikbaar van eerder onderzoek, uitgevoerd vanuit een academisch ziekenhuis. Veelal worden

patiënten met MS tijdens hun ziekte ooit verwezen naar een dergelijk ziekenhuis voor een

second opinion. Desondanks waren er toch nog 50 patiënten, die kennelijk alleen onder actieve
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controle waren van de eigen huisarts. Nog eens 37 patiënten zouden zonder het adressenbestand

van het eerdere onderzoek aan de aandacht ontsnapt zijn. De geconstateerde sterke stijging van

de prevalentie van MS maakt aannemelijk, dat de registratie van alle patiënten met MS toch

redelijk compleet geweest is. Tijdens het onderzoek deed zich ook het fenomeen voor van

"mond op mond-reclame": patiënten met MS hoorden van andere patiënten over het onderzoek

en informeerden zelf, of zij mee konden doen. Deze patiënten konden altijd herleid worden tot

huisarts of neuroloog, er waren geen "onbekende" patiënten met MS bij.

De respons op het schrijven aan de huisartsen bedroeg slechts 46%. Er zijn verschillende

verklaringen voor deze lage respons. De volgens het beschikbare adressenbestand aangeschreven

artsen waren niet altijd (meer) als huisarts werkzaam. Belangrijk is ook, dat op het moment van

aanschrijven van de huisartsen het onderzoek al enige maanden gaande was. Huisartsen van

patiënten, die inmiddels al via de neuroloog uitgenodigd waren tot deelname aan het onderzoek,

reageerden in een deel van de gevallen niet meer. Huisartsen van patiënten met MS, die ook

onder reguliere controle waren bij de onderzoekers, reageerden evenzo niet in alle gevallen.

Achteraf was het wenselijk geweest om de huisartsen meteen bij de aanvang van het onderzoek

aan te schrijven.

De bimodale verdeling van de DSS, zoals wij die aantroffen in de MS-patiëntengroep, is

een bekend verschijnsel (Minderhoud e.a. 1985, Minderhoud e.a. 1988, Willoughby en Paty

1988, Miller e.a. 1992). Voortvloeiend uit de klinische definities van de verschillende

beloopsvormen worden de lage scores van de DSS gevonden bij patiënten met een RR beloop,

de hoge scores bij patiënten met een progressief beloop. De bimodale verdeling van de DSS is

een eigenschap van de schaal zelf. Weinshenker e.a. onderzochten bij 1099 patiënten, hoe lang

een patiënt met MS en een bepaalde score van de DSS diezelfde score blijft behouden

(Weinshenker e.a. 1991). In hun onderzoek was de tijdsduur, dat patiënten een DSS-score van

’4’ of ’5’ behielden vóór progressie naar een hogere score het kortst van alle scores, namelijk

gemiddeld 1.22 jaar respectievelijk 1.25 jaar. Ter vergelijking: patiënten met een DSS-score van

’1’, die progressie vertoonden naar een score van ’2’, deden daar gemiddeld 4.09 jaar over.

Gelet op de duur van het hebben van MS bij patiënten met RR-MS houdt bij veel

patiënten deze beloopsvorm kennelijk op een geven moment op te bestaan. Gevreesd moet

worden, dat met het toenemen van de duur van MS bij velen het beloop toch progressief zal

zijn. Met het vorderen van de ziekteduur blijkt bij een steeds groter deel van de patiënten, die

aanvankelijk geclassificeerd waren als hebbende RR-MS, dat bij hen het ziektebeloop opnieuw

geclassificeerd moet worden, nu als RP/SP-MS.

Van de 423 patiënten verleenden 244 (58%) medewerking aan het semi-gestructureerde

interview. Voor RR-MS bleken er geen duidelijke verschillen te bestaan tussen de wel - en de

niet geïnterviewde patiënten wat betreft leeftijd, leeftijd ten tijde van eerste klachten of

verschijnselen van MS, duur van MS, sexratio, en EDSS-score. Zowel bij RP/SP-MS als bij PP-

MS waren de niet geïnterviewde patiënten wat ouder en hadden langer MS, terwijl tevens de

handicap ten gevolge van de MS, de EDSS-score, hoger was. Deze verschillen gingen optreden
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vanf een EDSS-score van 8.0 (en hoger). Dit verschil kan goed begrepen worden uit de

selectiecriteria: patiënten, die fysiek en/of mentaal niet in staat waren of niet in staat werden

geacht tot verlenen van medewerking aan het interview, werden daartoe niet uitgenodigd. Vanaf

een EDSS-score van 8.0 werden verschillen gevonden tussen de wel - en de niet geïnterviewde

patiënten. Bij alleen beschouwen van patiënten met een EDSS-score lager dan 8.0 waren er geen

verschillen. Voor de andere variabelen werden geen verschillen gevonden tussen de wel - en de

niet geïnterviewde patiënten.

De groep patiënten met RP/SP-MS bleek wat betreft leeftijd en EDSS-score goed overeen

te komen met de groep patiënten met PP-MS. Ook op de andere onderdelen van de MRD waren

de overeenkomsten groot. Voor de FS en voor de ISS was er alleen een verschil voor de "Visual

Functions" en voor "Vision" ten nadele van de groep met RP/SP-MS. Dit hangt uiteraard samen

met het feit, dat bij PP-MS de ziekte zich vooral afspeelt op spinaal niveau, terwijl patiënten met

RP/SP-MS doorgaans eerst een fase van de MS doorgemaakt hebben met exacerbaties zonder

voortdurende progressie; in deze fase doet zich ook vaak een neuritis retrobulbaris voor. Voor de

ESS was er alleen een verschil tussen de groep met RP/SP-MS en PP-MS op het punt "Finance":

patiënten met PP-MS hadden hier een significant hogere score. Voor de andere items werden

geen verschillen gevonden. In een aantal gevallen zal het dus mogelijk zijn om patiënten met

RP/SP-MS en met PP-MS tezamen te beschouwen als één groep, progressief verlopende MS

(PROG-MS).

Beoordeeld aan de hand van de ISS ondervonden patiënten met PROG-MS vele

problemen met dagelijkse levensverrichtingen. Patiënten met RR-MS met hun lagere EDSS-score

ondervonden duidelijk minder problemen, doch waren er zeker niet van gevrijwaard. Eenzelfde

beeld van enige problemen bij mensen met RR-MS en veel meer uitgesproken problemen bij

mensen met PROG-MS kwam naar voren uit de ESS.
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