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Hoofdstuk 11

Hoofdstuk 11: General Health Questionnaire-28
De resultaten van de GHQ-28 worden in dit hoofdstuk getoond. De resultaten worden

onderverdeeld al naar gelang de beloopsvorm van MS. De relatie tussen de uitkomsten van de

GHQ-28 en de leeftijd van de patiënt en de leeftijd, de ziekteduur, en de EDSS-score worden

bestudeerd. Nader wordt ingegaan op verschillen in uitkomsten in relatie tot het geslacht van de

patiënt. Een vergelijking met referentie-populaties wordt gemaakt.

Psychisch welbevinden
In het kader van dit onderzoek werd ook de subjectieve geestelijke gezondheid gemeten

met behulp van de GHQ-28 (Appendix F).

De verdeling van de antwoorden op de GHQ-28 is weergegeven in tabel 39. Binnen de

groep van items betreffende "Somatische klachten" (vraag 1 t/m 7) valt op, dat 36.6% van alle

respondenten zich (veel) minder fit voelde dan gewoonlijk. Van alle respondenten voelde 44%

zich (veel) meer moe dan gewoonlijk. Wat betreft "Depressiviteit" (vragen 22 t/m 28) gaven de

meeste respondenten aan, dat zij zich niet depressief voelden.

De deelscores voor de subschalen "Somatische klachten", "Angst & slapeloosheid",

"Sociaal dysfunctioneren" en "Depressiviteit" werden bepaald door sommeren van respectievelijk

de items 1 t/m 7, 8 t/m 14, 15 t/m 21 en 22 t/m 28. Tevens werd de GHQ-somscore bepaald

door sommeren van alle 28 items. De distributie van de deelscores en van de somscore wordt

getoond in de figuren 36 t/m 40. Tabel 40 laat daarbij enige kenmerken van deze verdelingen

zien al naar gelang de beloopsvorm van MS.

Er bestond een significant verschil tussen patiënten met RR-MS enerzijds en patiënten

met RP/SP-MS en PP-MS anderzijds voor de score op de subschaal "Depressiviteit" (Kruskal-

Wallis test, p=.01). Patiënten met progressief verlopende MS (RP/SP-MS en PP-MS) voelden

zich gemiddeld significant meer depressief dan patiënten met RR-MS: respectievelijk 10.5 ± 3.7

bij RP-MS en 10.1 ± 3.7 bij PP-MS tegenover 9.2 ± 3.2 bij RR-MS. Er bestonden geen

verschillen in relatie tot de beloopsvorm voor de scores op de overige subschalen en voor de

GHQ-somscore.

Er werden geen verschillen gevonden tussen patiënten met RP/SP-MS en PP-MS.

Patiënten met deze beloopsvormen werden tezamen benoemd als PROG-MS.

Geen verband kon gevonden worden tussen scores op de GHQ-28 en de leeftijd van de

patiënt of de duur van bestaan van MS. Er was vrijwel geen correlatie tussen de GHQ-scores en

de neurologische toestand zoals uitgedrukt in de EDSS-score. Er bestond alleen een zwak

verband met de score voor "Depressiviteit": Pearson-correlatiecoëfficiënt 0.21 (p<.001 bij

eenzijdig toetsen).
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General Health Questionnaire-28

Tabel 39. Procentuele verdeling van antwoorden op de GHQ-28

1. Fit en gezond 6.2 57.2 32.5 4.1

2. Tonicum 77.4 13.2 8.2 1.2

3. Moe 12.3 43.6 33.3 10.7

4. Ziek 28.9 43.4 21.9 5.8

5. Hoofdpijn 45.0 36.4 15.3 3.3

6. Druk in hoofd 50.2 30.9 16.5 2.5

7. Warm of koud 44.9 31.7 18.1 5.3

8. Slaap tekort 54.7 25.9 17.7 1.6

9. Doorslapen 43.0 35.1 17.8 4.1

10. Onder druk staan 50.6 29.2 17.3 2.9

11. Prikkelbaar 33.3 39.5 23.9 3.3

12. Bang 73.3 16.9 9.1 .8

13. Alles teveel 38.4 31.8 26.0 3.7

14. Zenuwachtig en gespannen 44.0 33.3 20.2 2.5

15. Zich goed bezig houden 8.2 77.4 13.2 1.2

16. Langer over dingen doen 1.2 65.4 29.2 4.1

17. Dingen goed doen 2.9 75.2 20.2 1.7

18. Tevreden over taken 6.6 66.9 24.0 2.5

19. Zinvol bezig 6.6 73.7 16.5 3.3

20. In staat tot beslissingen 4.1 78.6 16.9 .4

21. Plezier 5.3 74.1 18.5 2.1

22. Waardeloos 62.6 25.9 9.1 2.5

23. Uitzichtloos leven 56.0 28.8 13.6 1.6

24. Leven niet de moeite waard 67.9 20.6 11.1 .4

25. Overwegen om er een eind aan te maken 83.5 10.3 6.2 -

26. Niets meer kunnen door zenuwen 63.4 28.8 6.6 1.2

27. Was ik maar dood 72.8 18.9 7.0 1.2

28. Steeds maar denken over er een eind aan maken 81.1 12.3 6.2 .4

=beter en gunstiger dan gewoonlijk; =net als anders; =iets slechter en ongunstiger dan
gewoonlijk; =veel slechter en ongunstiger dan gewoonlijk; N=237
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Hoofdstuk 11

Tabel 40. GHQ-deelscores en -somscore van alle patiënten tezamen en van patiënten met RR-MS,
RP/SP-MS en PP-MS afzonderlijk

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

Somatische
klachten

mean ± SD 13.5 ± 3.5 13.1 ± 3.2 13.5 ± 3.8 14.0 ± 3.5

mediaan 13 13 12 13

minimum-maximum 8-26 8-22 8-26 8-25

N 241 98 80 63

Angst &
slapeloosheid

mean ± SD 12.3 ± 4.1 12.8 ± 4.2 11.5 ± 3.8 12.6 ± 4.1

mediaan 12 12 11 12

minimum-maximum 7-25 7-24 7-21 7-25

N 241 98 79 64

Sociaal
dysfunctioneren

mean ± SD 15.3 ± 2.7 15.2 ± 2.9 15.2 ± 2.2 15.8 ± 2.9

mediaan 14 14 14 15

minimum-maximum 9-28 10-28 9-21 9-24

N 241 99 78 64

Depressiviteit*

mean ± SD 9.9 ± 3.5 9.2 ± 3.2 10.5 ± 3.7 10.1 ± 3.7

mediaan 9 8 9 9

minimum-maximum 7-22 7-21 7-19 7-22

N 243 99 80 64

GHQ-somscore

mean ± SD 51.0 ± 10.8 50.4 ± 10.3 50.5 ± 10.5 52.4 ± 11.8

mediaan 49 49 48 49

minimum-maximum 36-81 36-81 36-79 36-81

N 237 97 77 63

* Kruskal Wallis test p=.01

Er bleken voor enkele scores verschillen te bestaan tussen mannen en vrouwen. Vrouwen

scoorden hoger ("slechter") op de subschalen "Somatische klachten" en "Angst &

slapeloosheid", en op de GHQ-somscore (tabel 41). Deze verschillen waren aantoonbaar in de

patiëntengroep in zijn totaliteit, maar ook bij opsplitsen al naar gelang de beloopsvorm. In de

groep met RR-MS werd echter geen significantie bereikt (in groep PROG-MS p=.0501 voor

GHQ-somscore).
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General Health Questionnaire-28

Afbeelding 36. Procentuele verdeling van

scores op subschaal "Somatische klachten"

van GHQ-28 (N=241).

Afbeelding 37. Procentuele verdeling van

scores op subschaal "Angst & slapeloosheid"

van GHQ-28 (N=241).

Afbeelding 38. Procentuele verdeling van

s c o r e s o p s u b s c h a a l " S o c i a a l

dysfunctioneren" van GHQ-28 (N=241).

Afbeelding 39. Procentuele verdeling van

scores op subschaal "Depressiviteit" van

GHQ-28 (N=243).
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Hoofdstuk 11

Afbeelding 40. Procentuele verdeling van somscores van GHQ-28

(N=237).

Bespreking
De GHQ-28 geeft een indicatie van de psychische gezondheidstoestand van de

respondent. Furer e.a. verschaffen in een bespreking van de General Health Questionnaire

referentiegegevens (Furer e.a. 1995). In vergelijking met deze gegevens liggen de scores van

patiënten met MS gemiddeld tussen de scores van een groep "normalen" en een groep van

ambulante psychiatrische patiënten (tabel 42). Sanderman en Stewart meldden resultaten van de

GHQ-28 aan de hand van een steekproef uit de bevolking (Sanderman en Stewart 1990) (tabel

43). In vergelijking met deze populatie zijn de scores van patiënten met MS gemiddeld iets

ongunstiger voor de subschalen "Sociaal dysfunctioneren" en "Depressiviteit" en voor de GHQ-

somscore; de resultaten waren juist wat gunstiger voor de subschaal "Angst & slapeloosheid" bij

mannen met MS. In hun materiaal vonden Sanderman en Stewart een significant hogere score bij

vrouwen voor de subschaal "Somatische klachten". In het huidige onderzoek werden ook hogere

scores gezien voor vrouwen op de subschaal "Angst & slapeloosheid" en op de GHQ-somscore.

Concluderend kan gezegd worden, dat patiënten met MS hun psychische

gezondheidstoestand wat ongunstiger inschatten dan mensen uit een steekproef van de gezonde

bevolking. Net als bij deze steekproeven uit de gezonde bevolking ervaren vrouwen met MS iets

meer problemen dan mannen met MS. Onderverdeeld naar beloopsvorm is alleen een discreet

verschil aantoonbaar tussen mensen met RR-MS en PROG-MS voor de score op de subschaal

"Depressiviteit": mensen met PROG-MS gaven iets meer depressiviteit aan. Dit verschil tussen

mensen met RR-MS en mensen met PROG-MS weerspiegelde zich in een zwakke correlatie
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Tabel 41. Scores op subschalen van de GHQ-28 en GHQ-somscore, onderverdeeld naar geslacht en naar beloopsvorm

Totale groep RR-MS PROG-MS

mannen N vrouwen N mannen N vrouwen N mannen N vrouwen N

Somatische klachten 12.8 ± 3.9* 79 13.8 ± 3.2 162 12.4 ± 3.6 26 13.4 ± 2.9 72 13.0 ± 4.1* 53 14.1 ± 3.4 90

Angst & slapeloosheid 11.4 ± 3.9* 80 12.7 ± 4.1 161 11.9 ± 3.8 26 13.1 ± 4.3 72 11.2 ± 4.0* 54 12.5 ± 3.9 89

Sociaal dysfunctioneren 15.5 ± 3.1 79 15.2 ± 2.5 162 15.4 ± 3.7 26 15.1 ± 2.6 73 15.6 ± 2.8 53 15.4 ± 2.5 89

Depressiviteit 9.9 ± 3.6 80 9.9 ± 3.5 163 9.4 ± 3.6 26 9.1 ± 3.1 73 10.1 ± 3.5 54 10.5 ± 3.8 90

GHQ-somscore 49.6 ± 12.1* 78 51.7 ± 10.0 159 49.1 ± 12.2 26 50.8 ± 9.6 71 49.8 ± 12.1 52 52.3 ± 10.4 88

mean ± SD;* p<.05 bij toetsen van verschil tussen mannen en vrouwen in betreffende groep met behulp van Mann-Whitney test
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Hoofdstuk 11

tussen de EDSS-score en de score voor "Depressiviteit". Er kon geen verband aangetoond

worden tussen de scores op de andere subschalen van de GHQ-28 of de somscore en de EDSS-

score. Kennelijk houdt het geestelijk welbevinden slechts matig verband met de neurologische

handicap.

Tabel 42. Vergelijking van scores van patiënten met MS met de scores van referentie-populaties op
(subschalen van de) GHQ-28

’Normal’
gemiddelde*

’Mild’
gemiddelde*

’Severe’
gemiddelde*

Dit
onderzoek

Somatische klachten 0.3 2.1 4.0 1.7

Angst & slapeloosheid 0.3 2.8 4.5 1.5

Sociaal dysfunctioneren 0.3 2.5 4.4 1.5

Depressiviteit 0.2 2.3 4.3 0.7

GHQ-somscore 1.1 9.8 17.2 5.5

* ’Normal’ = groep gezonden, ’Mild’ = groep ambulante psychiatrische patiënten, ’Severe’ = groep
psychiatrische patiënten bij opname; gehanteerd werd een 0-0-1-1 telling voor alle items
(naar Furer e.a. 1995, blz. 117)

Tabel 43. Referentiegegevens van GHQ-28

mannen vrouwen totale groep

Somatische klachten 12.4 ± 3.7 13.7 ± 4.1 13.2 ± 4.0

Angst & slapeloosheid 12.5 ± 4.0 13.0 ± 4.2 12.8 ± 4.1

Sociaal dysfunctioneren 14.1 ± 2.6 13.9 ± 2.8 14.0 ± 2.7

Depressiviteit 8.5 ± 3.3 8.6 ± 3.4 8.6 ± 3.3

GHQ-somscore 47.6 ± 11.8 49.0 ± 12.0 48.5 ±11.9

steekproef uit gezonde bevolking, 249 mannen en 200 vrouwen, gemiddelde leeftijd 42.3 ±
14.7 (SD) jaar, variatiebreedte 20-71 jaar; gehanteerd werd een 1-2-3-4 telling voor alle items
(naar Sanderman en Stewart 1990)
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