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ACHTERGROND 

Multipele sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en 

ruggenmerg) waarbij beschadigingen zorgen voor aantasting van de myelineschede, een 

isolerende beschermlaag rondom de zenuwen. Dit veroorzaakt vertraagde geleiding van de 

informatie in de zenuwen en verlies van zenuwen en axonen, de uitlopers van zenuwcellen 

die zorgen voor informatieoverdracht. Daardoor kunnen op verschillende plaatsen in het 

lichaam neurologische klachten optreden. MS is de meest voorkomende chronische ziekte 

onder jong volwassenen. De eerste symptomen treden vaak op rond het 30e levensjaar. MS 

komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Naar schatting zijn er wereldwijd 2,3 miljoen 

mensen met MS, waarvan de meesten leven in Noord Amerika of Europa. Helaas is de 

oorzaak van de ziekte nog altijd niet duidelijk. 

De diagnose MS is gebaseerd op klinische bevindingen en MRI-scans van het centrale 

zenuwstelsel. Het beloop van MS verschilt per patiënt. Er kunnen episodes van klachten 

optreden (zogenaamde schubs) met bijvoorbeeld uitval van het gezichtsveld, spierzwakte, 

gevoelsstoornissen, coördinatie- en balansproblemen, blaasproblemen, geheugenstoornissen 

en vermoeidheid. Bij een eenmalige episode van klachten spreken we van CIS (clinically 

isolated syndrome) en heeft men nog niet de diagnose MS. De meeste CIS-patiënten ervaren 

uiteindelijk meerdere episodes van klachten en dan is er sprake van MS, waarbij periodes van 

klachten gevolgd worden door, al dan niet volledig, herstel (relapsing-remitting MS). Een 

gedeelte van deze mensen gaat over naar de secundair progressieve vorm. Hierbij vindt een 

geleidelijke achteruitgang plaats, onafhankelijk van schubs (die verderop in het beloop ook 

weg kunnen blijven). Ongeveer 20% van de patiënten ervaart vanaf het begin van de ziekte 

een geleidelijke achteruitgang zonder schubs en zonder herstel, dit subtype wordt primair 

progressieve MS genoemd.  

Om ziekteactiviteit en ziekteprogressie te kunnen evalueren zijn er verschillende methoden 

ontwikkeld die beperkingen, handicaps en de impact van MS op het dagelijks leven meten. 

Sommige metingen worden gedaan door een arts of psycholoog, bijvoorbeeld neurologisch 

en neuropsychologisch onderzoek, andere metingen zijn rechtstreeks afkomstig van de 

patiënt zelf, de zogenaamde zelf-rapportages of vragenlijsten (PRO: Patient Reported 
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Outcomes). Om de hele range van MS symptomen goed in beeld te kunnen brengen is de 

combinatie van bovengenoemde maten het beste. 

Patiënt gerapporteerde uitkomstmaten worden steeds meer gebruikt om de ziekte impact, 

het fysiek en psychologisch functioneren, cognitie en kwaliteit van leven bij MS in kaart te 

brengen. Het voordeel van deze klinische schalen is dat ze gemakkelijk in te vullen zijn en dat 

het meestal niet veel tijd kost. Met deze schalen kan de ziekte per patiënt en op groepsniveau 

geëvalueerd worden, om zo de korte en lange termijn effecten van MS te meten. Het is 

daarbij wel belangrijk dat de klinische schalen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. 

In dit proefschrift wordt met name gebruik gemaakt van de volgende patiënt gerapporteerde 

uitkomstmaten: De MSIS-29, waarbij de fysieke en psychologische impact van MS op het 

dagelijks leven gemeten wordt, de MSWS-12, die de loopproblemen van de patiënt in kaart 

brengt, de MSNQ, een vragenlijst die screent op neuropsychologische klachten en de GNDS, 

een interview waarbij algemene neurologische klachten worden uitgevraagd. Boven-

genoemde vragenlijsten en het interview zijn terug te vinden in de Appendix. 

Bij een ziekte als MS kan men er helaas niet altijd van uit gaan dat de respons van patiënten 

volledig betrouwbaar is, vooral vanwege problemen met het cognitief functioneren of door 

stemmingsstoornissen. Er kunnen in onderzoeken over langere tijd ook gegevens missen, 

door het verergeren van de ziekte of omdat patiënten niet meer deel willen nemen aan 

onderzoek. In die gevallen kan het nuttig zijn om gebruik te maken van personen in de directe 

omgeving van de patiënt, de zogenaamde proxy respondenten. In dit proefschrift is de proxy 

altijd de partner van de MS patiënt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de mening van 

patiënten en proxies niet altijd overeenkomt en dat proxies soms meer klachten of een 

hogere impact van de ziekte rapporteren dan de patiënten zelf. Een individuele proxy score 

kan dus niet direct als een vervangende patiëntscore gebruikt worden. 

Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat MS niet alleen invloed heeft op de 

patiënt, ook de proxy (zeker als het de partner is) moet omgaan met de fysieke, 

psychologische en bijvoorbeeld ook financiële gevolgen die de ziekte met zich meebrengt. 

Hierdoor kunnen rollen binnen de relatie of het gezin veranderen. Daarom is het belangrijk 
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om ook de fysieke en mentale gezondheid, stemming en zorglast van de proxy mee te nemen 

in het onderzoek. 

 
DOEL VAN DE STUDIE 

In dit proefschrift maken we gebruik van de respons van patiënten en proxies (die 

rapporteren over de MS-klachten van de patiënt) op vragenlijsten die veelvuldig gebruikt 

worden in wereldwijd MS onderzoek. We onderzoeken de overeenkomst van de antwoorden 

van patiënten en proxies en de factoren die daarop van invloed zijn. Het uiteindelijke doel is 

om lange termijn uitkomsten van patiënten te kunnen berekenen door middel van proxy 

uitkomsten. Dit is met name belangrijk als we uitkomsten van patiënten missen of wanneer 

deze minder betrouwbaar zijn.  

 
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

In hoofdstuk 2 is een studie beschreven waarin werd onderzocht of de MSNQ gelijke 

resultaten geeft voor patiënten en proxies met betrekking tot het neuropsychologisch 

functioneren van de patiënt. Uit de resultaten blijkt dat de antwoorden van de patiënten 

meer samenhangen met de angst en depressie van de patiënt, dan met het 

neuropsychologisch functioneren zoals gemeten door de psycholoog. Bij de proxy versie zien 

we wel een hogere samenhang met neuropsychologische testen. De conclusie is dat de 

patiënt en proxy versie niet hetzelfde meten en dat de proxy versie van de MSNQ een beter 

beeld geeft van het neuropsychologisch functioneren van de patiënt. 

In hoofdstuk 3 wordt de overeenstemming tussen patiënten en proxies op één tijdstip op vijf 

verschillende uitkomstmaten (vragenlijsten) beschreven. In de studie beschreven in 

hoofdstuk 3.1 worden de verwachtingen bevestigd: Proxies kunnen de ziekte van de patiënt 

goed en in overeenstemming met de patiënt beoordelen wanneer het gaat om specifieke en 

goed te observeren ziekteaspecten of fysieke beperkingen. Voor psychologische schalen en 

het algemeen functioneren lijkt dit lastiger te zijn. In hoofdstuk 3.2 wordt beschreven hoe we 

de verschillende antwoorden van patiënten en proxies kunnen verklaren. Het belangrijkste 

resultaat is dat wanneer de proxy een hogere zorglast ervaart, deze de situatie van de patiënt 
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negatiever beoordeelt dan de patiënt zelf. Dit geldt voor alle onderzochte schalen. Ook angst 

bij patiënten en depressie bij proxies kunnen uiteenlopende reacties gedeeltelijk verklaren.  

Met het doel om lange termijn uitkomsten van patiënten te kunnen berekenen, waren we 

ook geïnteresseerd in hoe patiënt- en proxy uitkomsten zich over de tijd verhouden. In het 

onderzoek beschreven in hoofdstuk 4.1 ligt de focus op de fysieke impact van MS en de 

loopfunctie van MS-patiënten. We bekeken de verschillen over de tijd tussen de antwoorden 

van patiënten en proxies en onderzochten welke factoren daarop van invloed zouden kunnen 

zijn. De meerderheid van de patiënt-proxy koppels was het eens over verbetering, stabilisatie 

of verslechtering over 2 jaar tijd. Toch verschilt ook een aanzienlijk deel van mening over de 

veranderingen. Patiënten die positiever zijn dan hun partner zijn vaak ouder en langer samen 

met hun partner. Wanneer proxies negatiever zijn dan de patiënten blijken opnieuw angst, 

depressie en zorglast een rol te spelen. Vervolgens is bekeken (hoofdstuk 4.2) of voor de 

veranderingen van de fysieke impact van MS over tijd een model opgesteld kon worden om 

de patiënt score te berekenen aan de hand van de proxy score en eventuele andere 

variabelen. Op die manier kunnen de proxy scores in de toekomst ook echt gebruikt worden. 

Uit de resultaten blijkt dat de fysieke impactscore van de patiënt op een later tijdstip 

(bijvoorbeeld 2 jaar) vrij nauwkeurig bepaald kan worden aan de hand van de proxy score op 

dat tijdstip en de patiënt score waarmee is gestart (baseline).  

 
CONCLUSIE 

In dit proefschrift wordt het gebruik van proxy metingen binnen MS onderzoek beschreven. 

Enerzijds waren de beperkingen van het gebruik van proxy metingen  te voorspellen, 

bijvoorbeeld dat de verschillen tussen patiënt en proxy groter zijn wanneer de schaal minder 

goed observeerbare factoren (zoals psychologisch functioneren) meet. Anderzijds kan een 

aanzienlijk deel van de verschillen tussen patiënt en proxy verklaard worden door middel van 

patiënt- en proxy gerelateerde variabelen zoals zorglast, angst en depressie. Op één tijdstip 

blijft het lastig om patiëntmetingen te vervangen door proxymetingen, maar bij het in kaart 

brengen van veranderingen over de tijd lijken proxymetingen een goede benadering van 

patiëntmetingen weer te kunnen geven.   
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