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Hoofdstuk 9: Overall Evaluation of Health

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de OEH besproken in relatie tot de leeftijd van de patiënt, de

beloopsvorm van MS, en de EDSS-score. De relatie tussen de OEH-score en de FS-scores, in het bijzonder

de score voor "Mental Functions", wordt nader bestudeerd. Verschillen tussen de uitkomsten van de OEH bij

mensen met MS en een referentie-populatie worden getoond.

Globale waardering van gezondheidstoestand

De globale waardering van de gezondheidstoestand door de respondent zelf werd gemeten met

behulp van de OEH (Appendix D). De gemiddelde score bedroeg voor de totale groep patiënten 5.9 (N=244,

tabel 29). Onderverdeeld naar de beloopsvorm werd geen significant verschil gevonden tussen mensen met

RP/SP-MS en PP-MS. De gemiddelde score bedroeg respectievelijk 5.3 bij 80 mensen met RP/SP-MS en 4.8

bij 65 mensen met PP-MS. Deze groepen werden tezamen genomen als progressief verlopende MS (PROG-

MS). De gemiddelde score op de OEH was bij mensen met PROG-MS duidelijk lager dan bij mensen met

RR-MS: 5.1 ± 2.2 versus 7.1 ± 2.0 (afbeelding 28, T-toets p<.001).

Er bestond een duidelijke negatieve relatie tussen de gemiddelde OEH-score en de EDSS-score

(tabel 30, afbeelding 29). De Pearson-correlatiecoëfficiënt bedroeg -.41 (N=244, p<.001 bij eenzijdig

toetsen). Er bestond een zwak negatief verband tussen de OEH-score en de leeftijd van de patiënt: Pearson-

correlatiecoëfficiënt -.20 (N=244, p<.001 bij eenzijdig toetsen). Geen correlatie werd gevonden tussen de

OEH-score en de duur van hebben van MS. De OEH-score liet geen verschillen zien tussen mannen en

vrouwen. Bij lineaire regressie-analyse (met de OEH-score als afhankelijke) had de factor ’leeftijd’ geen

verklarende invloed; de EDSS-score had een significante, doch geringe invloed (adjusted R2 = 0.16, ß = -

0.39).

Het verband tussen de OEH-score en de deelscores van de Functional Systems wordt getoond in

tabel 31. Er werd een significant negatief verband (lagere zelfwaardering bij toenemen van neurologische

uitval) gevonden met alle Functional Systems met uitzondering van "Mental Functions". Het verband met de

score op de "Pyramidal Functions" was het meest

Tabel 29. Kenmerken van OEH bij volledige patiëntengroep, en bij RR-MS, RP/SP-MS, en PP-MS

Volledige groep RR-MS RP/SP-MS PP-MS

mean ± SD 5.9 ± 2.3 7.1 ± 2.0 5.3 ± 2.1 4.8 ± 2.2

mediaan 5.6 7.3 5.2 4.9

variatiebreedte 0-9.9 1.0-9.9 0.5-9.8 0-9.6

N 244 99 80 65



Afbeelding 1. Procentuele verdeling van OEH-score naar beloopsvorm (RR-MS

N=99; PROG-MS N=145).

Tabel 30. Gemiddelde score ± SD op OEH in relatie tot DSS
voor patiënten met RR-MS en voor patiënten met PROG-MS

DSS RR-MS N PROG-MS N

0 7.0 ± 1.8 16 -

1 7.3 ± 2.1 33 -

2 7.0 ± 2.2 33 6.5 ± 2.2 7

3 6.7 ± 1.7 15 5.9 ± 2.7 19

4 6.6 1 5.2 ± 1.3 22

5 - 4.5 ± 1.4 11

6 7.4 1 4.9 ± 2.0 33

7 - 4.9 ± 2.5 27

8 - 4.8 ± 2.2 25

9 - 7.6 1

Totaal 99 145

N=aantal

uitgesproken. Geen verband werd gevonden tussen de OEH-score en de score op de

"Mental Functions". Separaat wordt de gemiddelde OEH-score in relatie tot de score op de

"Mental Functions" getoond in tabel 32. Zo er al een verband zou bestaan, dan lijkt het te

gaan om een negatieve correlatie.



Afbeelding 2. Gemiddelde OEH-score ± SD in relatie tot DSS voor patiënten met

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

( enkelvoudige waarneming).

Tabel 31. Pearson-correlatiecoëfficiënten Tabel 32. Gemiddelde OEH-
score ± SD in relatie tot
Mental Functions-score

Mental
Functions

OEH N

0 6.0 ± 2.3 173

1 6.2 ± 1.8 18

2 5.5 ± 2.6 46

3 5.2 ± 2.3 6

4 4.1 1

N=244

voor relatie tussen OEH-score en items
van de Functional Systems

OEH

Pyramidal Functions -.39*

Cerebellar Functions -.23*

Brainstem Functions -.25*

Sensory Functions -.23*

Bowel&Bladder Functions -.36*

Visual Functions -.25*



Mental Functions -.09

N=242, * p<.001 bij éénzijdig toetsen


