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Self Esteem

Hoofdstuk 12: Self Esteem
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de deelnemers aan het gestructureerde interview op de

Self Esteem-schaal getoond. De resultaten worden onderverdeeld al naar gelang de beloopsvorm

van MS. De resultaten worden gecorreleerd met de DSS-score. Uitkomsten worden vergeleken

met resultaten van eerder onderzoek met de Self Esteem-schaal bij mensen met MS.

Zelfwaardering
De mate van zelfwaardering werd gemeten met behulp van de Rosenberg Self Esteem-

schaal (Appendix G). De procentuele verdeling van alle antwoorden is weergegeven in tabel 44.

Er bestonden voor alle items afzonderlijk geen verschillen tussen patiënten met RP/SP-MS en

PP-MS. De resultaten van patiënten met deze twee beloopsvormen van MS zijn derhalve

samengevoegd als PROG-MS. De mediaan van de verdeling van antwoorden is voor bijna alle

items bij RR-MS gelijk aan die van PROG-MS. Toch verschillen de antwoorden van patiënten

met RR-MS duidelijk van de antwoorden van patiënten met PROG-MS: met uitzondering van

item 10, "Negatief tegenover zichzelf", waardeerden patiënten met PROG-MS zichzelf steeds

wat lager dan patiënten met RR-MS (Mann-Whitney-test).

Vervolgens werd de score van alle afzonderlijke items opgeteld tot één waarde, "Self

Esteem". Voor de totale groep patiënten (N=241) bedroeg de gemiddelde somscore van "Self

Esteem" 29.3 (SD 5.3, variatiebreedte 10-40, mediaan 29). De verdeling van "Self Esteem" van

patiënten met RR-MS en van patiënten met PROG-MS is weergegeven in afbeelding 41. Voor

de 98 patiënten met RR-MS bedroeg de waarde van "Self Esteem" gemiddeld 31.4 (SD 5.0,

variatiebreedte 20-40, mediaan 32). Bij de 143 patiënten met PROG-MS bedroeg de waarde van

"Self Esteem" gemiddeld 27.9 (SD 5.1, variatiebreedte 10-40, mediaan 28). Daarmee was de

mate van "Self Esteem" bij patiënten met PROG-MS significant minder dan bij patiënten met

RR-MS (T-toets p<.001).

In afbeelding 42 en tabel 45 wordt de relatie tussen "Self Esteem" en de DSS-score

getoond. Naar mate de handicap zoals uitgedrukt in de waarde van de DSS stijgt, neemt de mate

van "Self Esteem" af. Dit verband gold voor patiënten met PROG-MS. De Pearson-correlatie-

coëfficiënt tussen "Self Esteem" en de DSS-score bedroeg -.24 (p<.01, N=143, éénzijdig

getoetst). De correlatie bij patiënten met RR-MS was niet significant (r = -.13, N=98, éénzijdig

getoetst). Voor de totale groep patiënten bedroeg de Pearson-correlatiecoëfficiënt tussen "Self

Esteem" en de DSS-score -.36 (p<.001, N=241).

Er werden geen verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen voor de mate van "Self

Esteem", noch voor items afzonderlijk, noch voor de somscore, noch bij beschouwen van de

totale groep patiënten, noch bij analyse van de verschillende beloopsvormen afzonderlijk.
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Tabel 44. Procentuele verdeling van scores voor Self Esteem voor patiënten met RR-MS en voor patiënten
met PROG-MS

RR-MS PROG-MS

1 2 3 4 1 2 3 4 p

Ontevreden met zichzelf 1 16 56 27 6 22 56 16 .0090

Nergens goed in 3 19 47 31 8 27 50 15 .0019

Geen goede kwaliteiten 2 63 35 3 13 60 24 .0038

Niet zo goed als anderen 2 34 40 24 15 58 21 6 .0000

Niets om trots te zijn 13 52 35 7 22 54 17 .0001

Nutteloos 7 26 41 26 14 30 39 17 .0350

Waardeloos 8 50 42 4 27 48 21 .0000

Weinig zelfrespect 2 31 45 22 13 34 41 12 .0022

Mislukkeling 2 6 34 58 4 6 57 33 .0004

Negatief tegenover zichzelf 1 13 48 38 3 14 55 28 .0993

RR-MS N=98, PROG-MS N=143; mediane score per item omkaderd; de p-waarde geldt een Mann-Whitney toets
van RR-MS versus PROG-MS
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Self Esteem

Afbeelding 41. Procentuele verdeling van somscore van Self Esteem voor patiënten

met RR-MS (N=98), en voor patiënten met PROG-MS (N=143).

Afbeelding 42. Gemiddelde somscore van Self Esteem ± SD in relatie tot DSS voor

patiënten met RR-MS (N=98), en voor patiënten met PROG-MS (N=143)

( enkelvoudige waarneming).
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Hoofdstuk 12

Tabel 45. Gemiddelde Self Esteem-score ± SD in relatie tot DSS
voor patiënten met RR-MS en voor patiënten met PROG-MS

DSS RR-MS N PROG-MS N

0 31.4 ± 5.0 15 -

1 32.2 ± 3.9 33 -

2 30.9 ± 5.3 33 30.7 ± 2.8 7

3 30.7 ± 6.1 15 31.6 ± 4.2 19

4 27 1 27.0 ± 3.4 22

5 - 28.1 ± 2.5 11

6 30 1 27.1 ± 6.3 33

7 - 26.7 ± 5.0 26

8 - 27.3 ± 5.3 24

9 - 27 1

Totaal 98 143

N = aantal

Bespreking
De Rosenberg Self Esteem-schaal werd eerder toegepast bij mensen met MS. Walsh en

Walsh rapporteerden in 1987 resultaten van een enquête bij 113 mensen met MS (Walsh en

Walsh 1987). In hun materiaal bleek de mate van zelfwaardering af te nemen bij toenemen van

handicaps. Overigens vonden zij een hoge mate van zelfwaardering bij alle patiënten: somscore

gemiddeld 39.4 bij 30 patiënten met behouden loopvermogen, 35.3 bij 24 patiënten, die een

hulpmiddel nodig hadden bij het lopen, en 33.3 bij 59 patiënten, die rolstoel-gebonden waren. In

een latere publikatie (deels hetzelfde materiaal) bedroeg de gemiddelde somscore van "Self

Esteem" bij 135 patiënten met MS 35.8 (Walsh en Walsh 1989). In deze studie bedroeg de

gemiddelde somscore van "Self Esteem" bij de controle-groep, 118 wat oudere studenten, 40.0.

Foote e.a. gebruikten de Rosenberg Self Esteem-schaal bij 40 patiënten met MS (gemiddelde

leeftijd 48.2 jaar, variatiebreedte 32-70 jaar; geen gegevens over neurologische toestand) (Foote

e.a. 1990). In deze studie werd een gemiddelde somscore van "Self Esteem" gevonden van 29.7

± 5.9 (SD). De resultaten van het huidige onderzoek komen overeen met de bevindingen van

Foote e.a..

De mate van zelfwaardering bleek af te nemen bij toename van neurologische

verschijnselen. Dit gaf aanleiding tot significant lagere scores van zelfwaardering bij patiënten

met progressief verlopende MS (RP/SP-MS en PP-MS).
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