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Hoofdstuk 10: Nottingham Health Profile

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de NHP van de aan het gestructureerde interview deelnemende

patiënten getoond. De uitkomsten worden gerelateerd aan de leeftijd van de patiënt, de ziekteduur en de

beloopsvorm van MS, en de EDSS-score. Verschillen in uitkomsten voor de NHP tussen mensen met MS en

andere populaties worden getoond.

Subjectieve lichamelijke gezondheid

Om de subjectieve gezondheidstoestand te meten werden de onderdelen "Physical Mobility", "Pain",

en "Energy" van de NHP afgenomen (Appendix E).

Resultaten van de subschalen "Physical Mobility", "Pain", en "Energy" naar de beloopsvorm van MS

staan vermeld in tabel 34. Patiënten met RR-MS ondervonden in het algemeen vrij weinig beperkingen qua

motoriek. De meeste patiënten met RR-MS hadden geen klachten van pijn. Op de subschaal "Energy" gaven

veel patiënten aan, dat zij toch wel problemen ondervonden. Van alle 98 patiënten gaf slechts 38.4% aan

geen problemen te ondervinden met "Energy". Maximale problemen op dit gebied werden ondervonden door

16.2% van alle patiënten met RR-MS.

Tabel 34. Score voor Physical Mobility, Pain, en Energy (NHP) van patiënten met RR-MS,
RP/SP-MS, en PP-MS

RR-MS RP/SP-MS PP-MS

Physical
Mobility

mean ± SD 13.4 ± 15.7 54.1 ± 23.5 54.5 ± 22.5

mediaan 11.2 56.8 56.8

minimum-maximum 0-78.7 0-100 0-88.5

N 97 72 51

Pain

mean ± SD 4.0 ± 8.5 24.2 ± 26.2 32.7 ± 30.6

mediaan 0 10.5 26.0

minimum-maximum 0-40.6 0-90.0 0-100

N 98 73 51

Energy

mean ± SD 36.6 ± 37.4 65.2 ± 38.3 72.8 ± 34.3

mediaan 24.0 63.2 100

minimum-maximum 0-100 0-100 0-100

N 98 80 64



Tabel 35. Antwoorden per item van NHP

ja nee ?

1. Moeilijk ergens bij 85 158 1

2. Pijn bij trap lopen 62 167 15

3. Steeds moe 128 114 2

4. Pijn bij staan 72 165 7

5. Moeite met aankleden 67 175 2

6. Pijn bij zitten 39 204 1

7. Energie gauw op 180 62 2

8. Ondraaglijke pijn 14 229 1

9. Moeite met trap lopen 135 93 16

10. Pijn bij lopen 62 165 17

11. Niet meer lopen 38 203 3

12. Alles inspanning 112 131 1

13. ’s Nachts pijn 47 196 1

14. Moeilijk bukken 101 136 7

15. Altijd pijn 35 207 2

16. Hulp bij buiten wandelen 106 120 18

17. Moeite met houding veranderen 78 164 2

18. Alleen binnen lopen 71 164 9

19. Moeite met lang staan 164 66 14

N=244, ? = ontbrekend antwoord

Patiënten met RP/SP-MS en met PP-MS ondervonden veel meer problemen met

hun mogelijkheden tot bewegen dan patiënten met RR-MS. Er waren ook meer problemen

op gebied van pijn en energie. De verschillen tussen de groep met RR-MS enerzijds en de

groep met RP/SP-MS en PP-MS anderzijds waren significant verschillend (Kruskal-Wallis:

Mobility χ2 = 114.1, Painχ2 = 65.5, Energyχ2 = 34.3; voor allen p<.0001). Er konden

geen verschillen aangetoond worden tussen de groep met RP/SP-MS en de groep met PP-

MS. Deze twee groepen werden vervolgens samengevoegd tot PROG-MS.

Er konden geen verschillen aangetoond worden tussen mannen en vrouwen, noch in

de totale patiëntengroep, noch bij verdeling naar beloopsvorm.

Niet alle items waren even gemakkelijk te beantwoorden door de respondenten

(tabel 35). Met name items, die betrekking hadden op moeite met of pijn bij (trap) lopen

leverden problemen op voor sommige respondenten ("ik kan geen trap lopen, dus ik weet

niet of ik pijn heb"). Op vraag 2, pijn bij trap lopen, gaven 15 van de 244 respondenten

geen antwoord. Andere vragen, die relatief vaak lastig te beantwoorden waren door de



respondenten waren vraag 9 (moeite met trap lopen, 16 respondenten), vraag 10 (pijn bij

lopen, 17 respondenten), vraag 16 (hulp bij buiten wandelen, 18 respondenten), en vraag

19 (moeite met staan, 14 respondenten). De mediaan van de EDSS-score van de

respondenten, die op deze vragen het antwoord schuldig bleven, lag bij 7.5 - 8.0. De

meeste respondenten, die aldus reageerden op enigerlei item, deden dit zo bij alle

overeenkomstige items.

De verdeling van scores op "Physical Mobility", "Pain", en "Energy" wordt

getoond in de figuren 30 t/m 32. In deze figuren komt tot uiting, dat patiënten met RR-MS

gemiddeld weinig problemen ondervonden met mobiliteit en pijn. Duidelijk meer

problemen werden ondervonden met energie. Op alle subschalen verschilden patiënten met

RR-MS duidelijk van patiënten met PROG-MS. Net iets meer dan de helft van alle

patiënten met PROG-MS (50.7%) gaf aan maximale problemen te ondervinden qua

energie.

Afbeelding 1. Procentuele verdeling van NHP-

mobility-score voor patiënten met RR-MS (N=97), en

patiënten met PROG-MS (N=123).

Afbeelding 2. Procentuele verdeling van NHP-

pain-score voor patiënten met RR-MS (N=98),

en patiënten met PROG-MS (N=124).



Afbeelding 3. Procentuele verdeling van NHP-energy-score voor

patiënten met RR-MS (N=98), en patiënten met PROG-MS

(N=144).

Het verband tussen de NHP-subscores en de DSS wordt getoond in de figuren 33

t/m 35. Er bestond voor alle drie subschalen een duidelijk verband met de DSS-score, het

meest uitgesproken voor "Physical Mobility". De curves van patiënten met RR-MS en

PROG-MS overlapten elkaar bij een DSS-score van ’2’ en ’3’. Bij een DSS-score van ’2’

konden geen significante verschillen aangetoond worden tussen patiënten met RR-MS en

PROG-MS voor de verschillende NHP-subschalen (Mann-Whitney). Bij een DSS-score

van ’3’ waren er evenmin verschillen voor "Pain" en "Energy". Voor "Physical Mobility"

was het verschil net niet significant (p=.0514). Bij een DSS-score van ’3’ werd gezocht

naar verschillen in de scores van de Functional Systems tussen patiënten met RR-MS en

PROG-MS: er werden geen verschillen gevonden.

Het verband tussen scores van de NHP-subschalen enerzijds en EDSS, leeftijd, en

duur van bestaan van MS anderzijds wordt getoond in tabel 36. Het sterkste verband

bestond tussen "Physical Mobility" en de EDSS-score. De overige verbanden waren iets

zwakker. Lineaire regressie-analyse liet zien, dat de correlatie met leeftijd en duur van

bestaan van MS vooral bepaald werd door het hoger worden van de EDSS-score bij het

toenemen van de leeftijd en de duur van bestaan van MS. Met behulp van de variabelen

"Physical Mobility", "Pain", en "Energy", en verder met de variabelen leeftijd, duur van

bestaan van MS, en beginleeftijd van MS werd gepoogd om de EDSS-score te voorspellen

(lineaire regressie). Dit leverde de volgende formule op (adj. R2 = 0.68): EDSS = 1.26 +

0.07 x Physical Mobility + 0.04 x duur MS

(ß "Physical Mobility" = 0.78, ß duur MS = 0.15). De overige variabelen hadden geen

significante voorspellende waarde.



Afbeelding 4. Gemiddelde NHP-mobility-score in relatie tot DSS voor patiënten

met RR-MS (N=97), en patiënten met PROG-MS (N=123)

( enkelvoudige waarneming).

Afbeelding 5. Gemiddelde NHP-pain-score relatie tot DSS voor patiënten met

RR-MS (N=98), en patiënten met PROG-MS (N=124)

( enkelvoudige waarneming).



Afbeelding 6. Gemiddelde NHP-energy-score in relatie tot DSS voor patiënten

met RR-MS (N=98), en patiënten met PROG-MS (N=144)

( enkelvoudige waarneming).

Tabel 36. Pearson-correlatiecoefficiënten tussen scores van NHP-subschalen en
EDSS-score, leeftijd, en duur van bestaan van MS

EDSS Leeftijd Duur MS

Physical Mobility .82 .45 .38

Pain .43 .30 .20*

Energy .40 .20* -

N=218, voor alle waarden p<.001 met uitzondering van*p<.01, eenzijdig getoetst

Bespreking
De subjectieve lichamelijke gezondheidstoestand, uitgedrukt in NHP-deelscores,

bleek zeer variabel. Op de subschaal "Physical Mobility" werden door veel mensen met

MS problemen aangegeven. De mate van "Physical Mobility" werd duidelijk slechter in

relatie tot het toenemen van de neurologische handicap zoals uitgedrukt in de EDSS-score.

Mensen met een lichte neurologische handicap hadden in het algemeen geen pijnklachten.

Hoewel het verband met de neurologische handicap zwakker was dan bij "Physical

Mobility", nam de score voor "Pain" gemiddeld ook duidelijk toe met het toenemen van

de EDSS-score. Het minst uitgesproken was het verband tussen de EDSS-score en de

score op de subschaal "Energy". Problemen met "Energy" werden door een groot deel van

de patiënten aangegeven, ook door patiënten met RR-MS.

Referentiegegevens betreffende de NHP worden vermeld door König-Zahn e.a.

(tabel 37) (König-Zahn e.a. 1993). Duidelijk moge zijn, dat mensen met MS, niet alleen



mensen met PROG-MS, maar ook mensen met RR-MS, zich duidelijk onderscheiden van

gezonden. In vergelijking met populaties met specifieke aandoeningen op niet-neurologisch

gebied, geven mensen met MS in het algemeen aan, dat zij veel problemen ondervinden.

Mensen met MS geven in alle fases van de ziekte opvallend vaak aan, dat zij problemen

ondervinden met "Energy". De NHP-scores van alle patiënten in dit onderzoek met een

leeftijd van 30 t/m 39 jaar zijn in tabel 38 uitgezet tegen de scores van bezoekers van een

huisarts-praktijk met dezelfde leeftijd. Er zijn grote verschillen. Van de 74 patiënten met

MS van deze leeftijd waren 51 patiënten geclassificeerd als RR-MS (EDSS gemiddeld 1.7

± 1.3) en 23 als PROG-MS (EDSS-score 5.8 ± 2.2).

König-Zahn e.a. besluiten hun hoofdstuk betreffende de NHP met: "Een probleem

zijn de lage scores en de geringe variatie bij vrij gezonde populaties, zoals bij ambulante

patiënten en in nog sterkere mate in de open bevolking. De NHP lijkt dan ook vooral

geschikt voor onderzoek bij patiënten met vrij ernstige ziekten of bij oudere patiënten."

Wat betreft MS lijkt de NHP, voor zover het gaat om de scores op in dit onderzoek

toegepaste subschalen, goed toepasbaar.

Tabel 37. Gemiddelde NHP-deelscores van patiënten met MS in vergelijking met die van
andere populaties

RR-MS PROG-MS 3 4 5 6

Physical Mobility 13.4 54.3 1.9 0.5 26.0 54.8

Pain 4.0 27.7 1.1 1.4 11.2 70.8

Energy 36.6 68.6 4.1 1.0 39.6 63.2

3 = gezonde ouderen, leeftijd > 65 jaar; 4 = reddingswerkers;
5 = zwangeren bij een termijn van 37 weken; 6 = patiënten met arthrose

Tabel 38. Procentuele verdeling van NHP-deelscores bij bezoekers van een huisarts-praktijk
(leeftijd 30 t/m 39 jaar) in vergelijking met scores van MS-patiënten van dezelfde leeftijd

Physical Mobility Pain Energy

1e lijn MS 1 e lijn MS 1 e lijn MS

0 96 32 91 60 93 60

1-29 4 28 7 29 3 19

30-100 0 40 2 11 4 57


