
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Care for patients with rheumatoid arthritis

Jacobi, C.E.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Jacobi, C. E. (2003). Care for patients with rheumatoid arthritis. [, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/care-for-patients-with-rheumatoid-arthritis(e54838ce-2e09-49db-9600-625222a563a7).html


Samenvatting g 



Samenvatting g 

138 8 



Samenvatting g 

Zorgg voor patiënten met reumatoïde artritis 

RAA is een invaliderende ziekte waaraan circa 1 procent van de volwassen 
Nederlandsee bevolking lijdt. De ziekte wordt gekenmerkt door ontstekingen en 
beschadigingg van meerdere gewrichten en uit zich meestal tussen het 40u en 60 -
levensjaarr maar kan ook al op jongere leeftijd ontstaan. De ontstekingen tasten met 
namee de kleine gewrichten van handen en voeten aan, maar kunnen in vrijwel alle 
gewrichtenn voorkomen. Door pijn, stijfheid en zwelling kunnen de aangedane 
gewrichtenn niet meer optimaal functioneren en uiteindelijk kunnen de 
beschadigingenn leiden tot ernstige vervormingen. Het aantal patiënten met RA 
wordtt in Nederland op dit moment geschat op 130.000. Dit aantal zal in de 
periodee 2000-2020 als gevolg van de vergrijzing en de groei van de bevolking 
toenemenn met circa 27%. 

Patiëntenn met RA zijn veelal langdurig afhankelijk van een groot aantal 
zorgvoorzieningenn op het gebied van medische zorg, revalidatie, paramedische 
zorg,, thuiszorg en psychosociale zorg. Omdat genezing vooralsnog niet mogelijk 
is,, is de behandeling van de ziekte in eerste instantie gericht op het afremmen van 
hett ziekteproces, het behouden van de functionaliteit van de gewrichten en het 
optimaliserenn van de kwaliteit van leven. Naast professionele hulpverleners 
vervullenn informele zorgverleners, met name partners, een belangrijke rol. De 
complexee zorg voor patiënten met RA kan leiden tot problemen in de afstemming 
vann het zorggebruik op de behoefte aan zorg. 

Ditt proefschrift beoogt het zorggebruik en de zorgbehoefte van patiënten met 
reumatoïdee artritis (RA) te kwantificeren en vervolgens na te gaan in hoeverre het 
zorggebruikk overeenkomt met de zorgbehoefte. De doelen van dit onderzoek, de 
RA++ studie, worden nader toegelicht in hoofdstuk 1. Voor dit onderzoek werd een 
groott aantal RA-patiënten benaderd en gedurende meerdere jaren gevolgd 
(hoofdstukk 2). Het zorggebruik (hoofdstuk 3), de toegankelijkheid van de zorg 
(hoofdstukk 3 en 4), het ondergebruik van zorgvoorzieningen (hoofdstuk 5), en de 
kwaliteitt van zorg (hoofdstuk 6) werden achtereenvolgens nader bestudeerd. 
Naastt de professionele zorg werd ook aandacht besteed aan de informele zorg 
(hoofdstukk 7). Na een overzicht van de belangrijkste bevindingen zijn enkele 
methodologischee overwegingen en implicaties voor de zorg en toekomstig 
onderzoekk aan de orde gesteld (hoofdstuk 8). 
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RA++ onderzoek 

Voorr dit onderzoek zijn 1200 patiënten met RA variërend in ziekteduur van 0 tot 

meerr dan 20 jaar geselecteerd uit het patiëntenbestand van het Jan van Breemen 

Instituutt (JB1), een gespecialiseerd centrum voor reumatologie en revalidatie te 

Amsterdam.. In dit patiëntenbestand van het JBI zijn ook patiënten uit de 

ziekenhuizenn die met het JBI samenwerken, opgenomen. De geselecteerde 

patiëntenn werd gevraagd deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek in 1997, 

19988 en 1999 en aan een klinisch onderzoek in 1997 en 1999. 

Mett schriftelijke vragenlijsten werd informatie verzameld over sociaal-

demografischee kenmerken, gezondheidsuitkomsten, gebruik van zorg, behoefte 

aann zorg en kwaliteit van zorg. Het klinisch onderzoek omvatte het vaststellen van 

dee 28-gewrichtsscore en de bezinkingssnelheid van ervtrocyten, en het maken van 

röntgenfoto'ss van handen en voeten. 

Dee deelname van patiënten was relatief hoog. In 1997 vulden 882 van de 

benaderdee patiënten (74"o) de vragenlijst in en werden 735 patiënten klinisch 

onderzocht.. In 1998 respondeerden 755 patiënten (87"i'>) op de vragenlijst. In 1999 

stuurdenn 683 patiënten (81 "o) de vragenlijst terug en 530 patiënten werden klinisch 

onderzocht. . 

Inn 2001 werd een aanvullend onderzoek verricht naar de informele zorg voor RA-

patiënten.. Patiënten die in 1999 informele zorg ontvingen van hun partner, 

werdenn samen met hun partners in dit vragenlijstonderzoek betrokken. Met de 

vragenlijstt voor patiënten werd informatie verzameld oxer sociaaldemografische 

kenmerken,, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, en de behoefte aan en 

hett gebruik van thuiszorg. Met de vragenlijst voor partners werd informatie 

verzameldd over sociaal-demografische kenmerken, gezondheidsgerelateerde 

kwaliteitt van leven, zorgtaken en zorgbelasting. 

Zorggebruik k 

Hett zorggebruik van patiënten met RA werd onderzocht voor een grote 

verscheidenheidd van zorgvoorzieningen. Al s gevolg van de selectieprocedure 

warenn vrijwel alle patiënten (97°») in een periode van 12 maanden onder 

behandelingg van een reumatoloog. Daarnaast kreeg 42".. van de patiënten zorg 

vann de huisarts, 23"<» win een orthopedisch chirurg, 16"" van een revalidatiearts, 

10"oo van een plastisch chirurg, en 30"-. van een andere specialist voor RA 

gerelateerdee klachten. Fvsiotherapie werd verleend aan 40"o van de patiënten, 
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ergotherapiee aan 17% en podotherapie aan 15%. Voorts kreeg 18"o van de 
patiëntenn gezinszorg en 4".. wijkverpleegkundige zorg. Daarnaast deed 10% van 
dee patiënten een beroep op maatschappelijk werk en kreeg 6% psychische 
hulpverlening.. Ongeveer de helft van de patiënten kreeg, naast behandeling van 
dee reumatoloog, zorg van twee of meer verschillende disciplines tegelijkertijd. Met 
hett toenemen van de ziekteduur nam het percentage van de patiënten dat zorg 
ontvingg van medisch specialisten, thuiszorg en de huisarts toe, terwijl het 
percentagee patiënten dat gebruikmaakte van paramedische en psychosociale zorg 
afnam. . 

Toegankelijkheidd van zorg 

Dee toegankelijkheid van zorg werd onderzocht met behulp van het model van 
Andersen.. Dit model is specifiek ontwikkeld om de toegankelijkheid van zorg te 
evaluerenn aan de hand van een drietal groepen variabelen: 1) consumptie-
geneigdheid,, onder andere demografische kenmerken, 2) consumptie-
mogelijkheid,, onder andere sociaal-economische kenmerken, en 3) consumptie-
noodzaak,, onder andere gezondheidstoestand. In dit model is sprake van 
gelijkheidd in toegang tot zorg indien het zorggebruik primair wordt bepaald door 
consumptienoodzaak. . 

Dee onderzoeksresultaten lieten enige problemen in de toegankelijkheid van zorg 
zien.. Bij bestudering van demografische kenmerken bleek dat mannen en 
patiëntenn ouder dan 70 jaar minder vaak paramedische zorg ontvingen dan 
vrouwenn en jongere patiënten. Gehuwde of samenwonende patiënten en patiënten 
vann 60 jaar en ouder bleken minder vaak psychosociale zorg te krijgen dan 
alleenstaandee en jongere patiënten. Bestudering van verschillen in zorggebruik 
naarr sociaal-economische status (SES) toonde aan dat patiënten met een lage SES 
minderr vaak paramedische zorg kregen en met toenemende ziekteduur minder 
vaakk specialistische zorg kregen dan patiënten met een hoge SES. 

Ondergebruikk van zorgvoorzieningen 

Hett ondergebruik van zorgvoorzieningen werd onderzocht voor orthopedische 
zorg,, paramedische zorg, thuiszorg en psychosociale zorg. Naast het actuele 
zorggebruikk werd de behoefte aan zorg bestudeerd vanuit het patiënten-
perspectief.. Bijna 30% van de patiënten had behoefte aan minimaal één van deze 
disciplines,, terwijl zij daarvan geen zorg ontvingen. 
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Omm na te kunnen gaan in hoeverre de gerapporteerde zorgbehoefte van patiënten 

daadwerkeli jkk een indicatie geeft voor ondergebruik van zorg werden de 

patiëntenn per discipline in drie groepen ingedeeld: 1) patiënten die zorg kregen, 2) 

patiëntenn die geen zorg kregen maar dit wel nodig achtten en 3) patiënten die 

geenn zorg kregen en dit ook niet nodig achtten. Ondergebruik werd per 

zorgvoorzieningg vastgesteld via vergelijking van de gezondheidsuitkomsten van 

dezee drie patiëntengroepen. Ondergebruik werd gevonden voor paramedische 

zorgg bij 13"<. van de patiënten, voor thuiszorg bij 9"-. en voor psvchosociale zorg bij 

6"n.. Voor orthopedische zorg waren de conclusies niet eenduidig. 

Kwaliteitt van de zorg 

Dee kwaliteit van zorg werd bestudeerd vanuit het perspectief van de patiënten. 
Hiertoee werd gebruikgemaakt \\m de methode van de QuOTL-vragenlijst. 
Patiëntenn werd gevraagd om voor een veelheid van zorgaspecten op het gebied 
\\~\n\\~\n onder meer organisatie, toegankelijkheid, autonomie, continuïteit, privacy en 
bejegeningg aan te geven hoe belangrijk zij de betreffende aspecten vonden. 
Vervolgenss werd voor een viertal disciplines apart gevraagd een oordeel te geven 
overr de verleende zorg. Deze 'performance-score' werd gewogen op basis van het 
belangg dat patiënten toekenden aan de verschillende kwaliteitsaspecten, hetgeen 
resulteerdee in een kwaliteitsbeoordeling per aspect en per discipline. 

Dee resultaten lieten zien dat de patiënten de kwaliteit van zorg in het algemeen 

positieff  beoordeelden. Wat betreft de kennis over reuma en reumagerelateerde 

onderwerpenn werd een lage kwaliteitsscore toegekend aan de huisarts, 

fysiotherapeutt en thuiszorg. Ook de informatieverstrekking door reumatoloog en 

huisartss kreeg een lage kwaliteitsbeoordeling, in het bijzonder de informatie over 

gelijktijdi gg gebruik en bijwerkingen van medicijnen, het beloop van symptomen 

enn hulpmiddelen en aanpassingen in huis. Daarnaast bleken oordelen van 

patiëntenn over de kwaliteit van zorg nauwelijks samen te hangen met 

patiëntkenmerken. . 

Dee belasting van informele zorg onder partners 

Dee belasting van informele zorg werd onderzocht bij partners van patiënten met 

RA.. Hiertoe werd gebruikgemaakt van de CRA-vragenlijst (Caregiver Reaction 

Assessment).. Deze vragenlijst meet zowel positieve ervaringen (één dimensie: 

zelfwaarderingg ontleend aan het geven van informele zorg) als negatieve 

ervaringenn (vier dimensies: verstoring van het dagelijks activiteitenpatroon, 
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financiëlee problemen, gebrek aan steun van familie en zorggerelateerde fvsieke 

problemen). . 

Dee resultaten lieten zien dat de /o rg voor een zieke partner door velen als 

belastendd werd ervaren, maar dat een groot aantal partners ook een positieve 

zelfwaarderingg aan het verlenen van informele zorg ontleende. De negatieve 

ervaringenn hingen in hoge mate samen met de verstoring van het dagelijks 

activiteitenpatroon,, en in mindere mate met financiële problemen, gebrek aan 

steunn van familie en zorggerelateerde fvsieke problemen. Partners die een hogere 

positievee zelfwaardering ervoeren, rapporteerden minder tekorten aan steun van 

familiee en zorggerelateerde fvsieke problemen. 

Partnerss besteedden veel tijd aan informele zorgtaken, vaak over een lange 

periodee (gemiddeld 11 jaar gedurende 6 dagen per week). De taken die partners 

uitvoerdenn hadden betrekking op een breed terrein: zorgtaken (door 40% van de 

partners),, huishoudelijke taken (97%) en ondersteunende taken (78"'<>). 

Gezondheidskenmerkenn van patiënten en partners bleken belangrijke voorspellers 

tee zijn van een hoge ervaren zorgbelasting onder partners. De negatieve effecten 

vann informele zorgverlening waren hoger indien de patiënt meer problemen 

ondervondd met de persoonlijke verzorging of activiteiten van het dagelijks leven 

enn indien de partner veel last had van pijn of problemen ondervond met 

mobiliteit. . 

Discussie e 

Naa een samenvatt ing van de belangrijkste bevindingen werden enkele 

methodologischee overwegingen aan de orde gesteld, met name wat betreft de 

generaliseerbaarheidd van de gegevens. Tot slot werden implicaties win de 

bevindingenn voor de gezondheidszorg en toekomstig onderzoek besproken. 

Daarbijj  werd in het bijzonder aandacht gevraagd voor verbetering van de 

toegankelijkheidd van zorg, afstemming van het zorggebruik op de zorgbehoefte, 

versterkingg van het patiëntenperspectief, en ondersteuning van informele 

zorgverleners. . 
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