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Multipele sclerose (MS) is één van de meest voorkomende invaliderende 
neurologische aandoeningen van jong volwassenen. MS kan men 
krijgen op elke leeftijd, maar de meerderheid van de patiënten wordt 
gediagnosticeerd op de leeftijd tussen 20 en 40 jaar. Vanwege het begin 
ervan in de vroege volwassenheid heeft MS ernstige gevolgen, niet 
alleen voor het individu, maar ook voor de samenleving, omdat MS 
ernstige beperkingen en arbeidsongeschiktheid kan veroorzaken in de 
meest productieve leeftijdsgroep. Verder treft MS mensen rondom de 
patiënt, vaak voor een zeer lange tijd. De symptomen van MS betreffen 
fysieke problemen, zoals bewegingsproblemen, pijn tijdens het lopen, 
duizeligheid en problemen met de visus, als ook mentale problemen 
zoals cognitieve stoornissen, angst en depressie. In ons onderzoek hebben 
we ons gericht op de beide onderdelen van kwaliteit van leven, zowel 
de fysieke component (PCS) als de mentale component (MCS) van de 
gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven (GGKvL). We exploreerden 
hun verband met factoren zoals vermoeidheid, type D persoonlijkheid en 
functionele invaliditeit en daarnaast het verband met factoren die eerder 
beschreven zijn in de literatuur zoals coping en sociale participatie, die 
een positief verband met GGKvL lijken te hebben.

In Hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding over MS gegeven 
en over de variabelen die in dit proefschrift worden onderzocht. Verder 
worden de doelstellingen van het proefschrift weergegeven en de 
onderzoeksvragen geformuleerd.

In Hoofdstuk 2 wordt informatie gegeven over de opzet van het 
onderzoek. Beschreven wordt de steekproef die in dit proefschrift wordt 
gebruikt. Verder worden de meetinstrumenten geschetst die zijn gebruikt 
bij het verzamelen van gegevens en de statistische analyses.

Het doel van Hoofdstuk 3 is om te onderzoeken of verschillende 
coping-strategieën verband hielden met verschillende niveaus van 
GGKvL. Meervoudige lineaire regressie-analyses lieten zien dat met 
betrekking tot PCS coping niet een significante bijdrage aan de variantie 
van het model leverde; echter coping droeg in significante mate bij aan 
de verklaarde variantie van MCS. Hoewel er geen significante verschillen 
waren tussen probleem-georiënteerd coping gedrag, emotie-georiënteerd 
coping gedrag en coping gericht op het stoppen van onaangename emoties 
en gedachten, bleek het stoppen van onaangename emoties en gedachten 
de beste verklarende variabele van deze drie strategieën te zijn. Op basis 
van deze resultaten kunnen we veronderstellen dat coping, vooral coping 
gericht op het stoppen van onaangename emoties en gedachten een 



voorspeller is van een betere MCS, hoewel meer onderzoek, waaronder 
longitudinaal confirmatief onderzoek nodig is.

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of sociale participatie 
samenhangt met PCS en MCS. Op basis van meervoudige lineaire regressie 
analyses hebben we geconcludeerd dat deze variabele samenhangt met 
PCS, maar niet met MCS. Dit onverwachte resultaat dat niet in lijn is met 
de bestaande literatuur doet ons veronderstellen we dat bij MS sociale 
participatie nauw verweven is met iemands functionele mogelijkheden, 
met een minder prominente rol van mentale hulpbronnen. Hoewel sociale 
participatie samen lijkt te hangen met PCS moet toekomstig onderzoek 
meer licht werpen op de causaliteit van dit verband.

Het doel van hoofdstuk 5 is te bepalen of coping de negatieve 
samenhang tussen vermoeidheid als meest voorkomend symptoom van 
MS en GGKvL kan mediëren. Er bestond een statistisch significand verband 
tussen alle vijf verschillende vormen van vermoeidheid en GGKvL; 
daarna werd het mediëren door de drie verschillende coping strategieën 
onderzocht, maar alleen in het geval van MCS was elke combinatie van 
coping / vermoeidheid statistisch significant. Alleen het verband tussen 
algemene vermoeidheid en PCS werd gemedieerd door elke vorm van 
coping. Alleen coping gericht op het stoppen van onaangename emoties 
en gedachten medieerde ook de verbanden tussen fysieke vermoeidheid 
en PCS en verminderde motivatie en PCS.

Hoofdstuk 6 richt zich op de vraag of de verschillende coping-
strategieën het verband tussen type D persoonlijkheid en GGKvL 
mediëren. Mediëring door alle drie onderzochte coping strategieën was 
aanwezig bij MCS, maar niet bij PCS. Uit eerder onderzoek hebben we 
geconcludeerd dat MCS reageert op zelfhulp en veel gemakkelijker 
verstoord kan worden door handelingen van individuen in een mate dat 
zelfs de samenhang tussen persoonlijkheid - negatieve affectiviteit en 
sociale inhibitie - en MCS kan worden gemedieerd door coping.

Het doel van hoofdstuk 7 was om de rol die het gevoel van 
eigenwaarde speelt in de samenhang tussen sociale participatie en GGKvL 
te onderzoeken. Structural equation modeling analyses toonden aan dat 
het gevoel van eigenwaarde de samenhang tussen sociale participatie 
en MCS medieert, terwijl het verband tussen sociale participatie en PCS 
alleen een direct effect liet zien en niet werd gemedieerd door het gevoel 
van eigenwaarde. Dit resultaat versterkt onze eerdere hypothese over het 
verband tussen PCS en sociale participatie, maar toont ook het belang aan 
van het gevoel van eigenwaarde voor MCS.

Tenslotte hebben we in hoofdstuk 8 alle bevindingen samengevat en 
bediscussieerd op basis van de bestaande kennis en het theoretisch kader, 
en voorts de mogelijke implicaties daarvan. Over het algemeen vonden 
we dat alle coping strategieën positief samenhingen met MCS, maar niet 
met PCS en hoewel coping gericht op het stoppen van onaangename 



emoties en gedachten misschien niet het meest geschikt lijkt voor de 
algemene bevolking, bleek dit in onze steekproef van mensen met MS 
waardevol. Eigenwaarde toonde ook een veelbelovende samenhang met 
MCS en dus zouden interventies gericht op coping en het gevoel van 
eigenwaarde een positieve invloed op MCS kunnen hebben. Anderzijds 
bestond er tussen sociale participatie alleen een verband met PCS en 
hoewel de causaliteit van deze samenhang nog niet duidelijk is, kan het 
stimuleren van sociale participatie bij patiënten met MS een positieve 
invloed hebben op hun PCS. Hoofdstuk 8 gaat ook in op de sterke punten 
en beperkingen van het onderzoek. Sterke punten zijn de hoge respons, 
vergelijking met leeftijdsgenoten waar het gaat om sociale participatie, 
een opeenvolgende manier van het verzamelen van gegevens en het 
gebruik van complexe statistische modellen. Beperkingen zijn gelegen 
in een hogere vrouw - man verhouding dan in de algemene bevolking 
met MS en in meer patiënten met een minder ernstige ziekte. Het laatste 
hoofdstuk bevat ook implicaties voor de klinische praktijk met het focus 
op de rol van coping gericht op het stoppen van onaangename emoties en 
gedachten voor de GGKvL, de invloed van het gevoel van eigenwaarde en 
voorstellen over educatieve programma’s voor patiënten en zorgverleners. 
Toekomstig onderzoek moet zich richten op longitudinale toetsing van 
onze resultaten, op het herhalen en toepassen van ons onderzoek ontwerp 
bij andere chronische aandoeningen en op studie naar het effect van de 
voorgestelde educatieve programma’s.






