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Gegevens
Om het effect van het P.P.P.op de kennisen de attitude over reumatoideartritis bij Vlaamse
huisartsenna te gaan,werd gekozenvoor een sfudie met een voor- en een nameting(4-6w
later). Een controlegroepvan Vlaamsehuisartsenwerd vergelekenmet een goep Maamse
huisartsen
die eenbijscholingsavond
vanhet P.P.P.volgden(experimentele
groep).
De erperimentelegoep van Vlaamse huisartsenbestond in het totaal urt 232 artsen. Er
werdenl1 opleidingengeorganiseerd
tussen24 september
2003en 19februari2A04.
De collega-artsenin de controlegroep waren met ongeveer twee maal zoveel als de
experimentelegroep (n:539)
omwille van het verwacht lage antwoordpercentage.
Zij
werdenadrandomgeselecteerd
via de computerbestanden
van dew.v.v.H.
De wagenlijstenvoorgelegdaan de artserqzijn samengesteld
deelsop basisvan gegevensuit
de literatuur, deelsop basisvan kennis en ervaring van experts. In de literatuur werd één
bruikbaarmeetinstrument(voor het metenvan attitude) gevondenvan Gruppenet al. (1996).
Deze wagenlijst, aangevuldmet de stellingen van een reumatoloog, een verpleegkundig
specialistchronischeartritis en een patiênt partner, heeft geleid tot de onrwikkelingvan een
nieuw meetinstrument.
Dezeomvat 10kenniswagenen 7 attitudevragen.
De verzameldedatawerdenstatistischgeanalyseerd.
Hoe??is niet belangrijkvoor jullie, één
ding moetje wel weten:eenp-waarde < 0105betekenteen significant verschil en daarzijn
we eigenlijknaarop zoek!!

Resultaten
Uit de controle steekproefvan Vlaamsehuisartsen(n:539) werkten 90 artsenmee aan de
voor- en de nameting. In de experimentelegroep (n+32) werden gepaardemetingen
bekomenvoor 79 Maamsehuisartsen.
Tabell: karakteristieken
van dehuisartsendie niet enwel het P.P.P.volgden
controlegroeo

experimentele groen

nationaliteit

Vlaams

Vlaams

geslacht

31190wouwen
59/90mannen

19179vrouwen
60/79mannen

712:0,140

leeftijd

x:4 7 ,2 j a a r

x = 45,6jaar

t:0,286

SD:9,60

SD:9,55

x:21,1 jaar

i:

SD:9,29

SD:9,48

73,UYo
zelfstandig
27,ïYogroep

67,gYozelfstandig
32,lYogroep

a2:0,472

x = 8,0 patiënten

t = 0,618

duur pralÍijk

aardpraktijk

aantalR.A.-patiënten x = 7,5 patiënten
SD:6,01
aantal R.A.-patiënteni:
bij reumatoloog

5,9patiënten

SD:4,98
tewedenmet overleg 90,3Yowel
9,7Yontet

P.P.P.reedsgevolgd 2,2Yowel
97,8o/o
nret

l9,5jaar

p-waarden

t:0,283

SD : 8,31

i:

6,5 patiënten

t:0,491

SD:6,44
85,50Áwel
14,50Árnet

Y2: o,7oZ

2,5Yowel
97,s%o
nret

F.E.= l-000

* : significantverschil(p < 0,05)

Conclusie:geensignificante
verschillengeàentussencontrole-en experimentele
goep.

1)Effectvan P.P.P.op kennisten aanzienvan de controlegroep
Tabel2: kenniswagenmet hun p-waardenvoleensde chi kwadraat-toets
VraagI: wat is RA.?

p:0,100

Vraag2: hoe diagnosestellen in beginstadium?

P:0,081

Vraag3: hoe ernstigevorm identificeren?

P:0,196

Vraag 4: hae behondelen eens diagnose gesteld?

p:0,004*

Vraag5: wat bij lichtepoly-artritis en labo negatiefl

p:0,014*

Vraàg 6: hoe wordt methotrexaat toegediend?

p:0,020*

* : significantverschil(p < 0,05) !!!
De evolutiein de overigekenniswagen
werd descriptiefonderzocht(zietabel3).
Tabel3: invloedvanP.P.P.op kennisten aanzienvan controlegoep
variabele

CG voor

CG na

EGvoor

EG na:
veranderd

EG na:
veel

Vraag7: erfelijk?

56,7Yojuist

60%juist

51,9%juist

15,zYo

veranderd
g,3yo

YraagS:MTX
cytostaticum?

l0% juist

8,9%juist

I5,2Yojuist

24,lyo

3g,5yo

Vraag9: kermis
32,6yo
klinische
manifestaties
(veel + heel veel)

38,gyo

20,syo

62Yo

23,4Yo

LhaagI0:kermis 42,7yo
impact
(veel+ heelveel)

48,gyo

3l,7yo

75,gyo

38,6yo

Indien de percentagesin de controlegroepvoor en de experimentelegroep voor ongeveer
gelijk blijven, alsookde antwoordentussende controlegroepvoor en na, kan eenuitspraak
worden gedaanover de evolutiein kennisonder invloedvan het P.P.P. Dezevoorwaarden
werdenbekomenvoor wagen 7 en 8. Hier werd echtereen kleine evolutie genoteerd,resp.
15,2Yoen24,lYu

2) Effectvan P.P.P.op attitudeten aanztenvan de controlegroep
Tabel4: invloedvanP.P.P.op attitudeten aanzienvan controlegroep
variabele

CGvoor

CG na

EG voor

EG na:
veranderd

Vraagl: vertrouwenin 31,5o/o
herkermenqtmptomen
(veel+ heelveel)

46,6yo

27,&Yo

77,20Á

EG na:
veel
veranderd
23,7yo

Vraag2: vertrouwenin
gewrichtsonderzoek
(veel+ heelveel)

33,3yo

13,gYo

84,ïYo

39,4Yo

Vraag3: begrip impact 60,7Yo
op dngelijkseleven
(veel+ heelveel)

6l,lvo

62%

75,gyo

50,gyo

Vraag4: idee impact
groter dan bij andere
chron. aandoeningen
(veel + heel veel)

48,gyo

s0%

4l,1yo

45,6Yo

42,40/o

Vraagí: interessein
ruimere zorg
(veel+ heelveel)

4g,3yo

52,3yo

3l,6yo

62%

34,TYO

Vraag6:sociale
afzondering?

73%

77,30/o

74,1Yo

5g,zyo

36,5Yo

Vraag7:rol in
behandeling?
(4 stellingen)

43,3yo

42,2Yo

36,7yo

36,7Vo

16,gyo

Conclusiehter???
Indien de percentages
in de controlegroepvoor en de experimentele
groep voor ongeveeÍ
gelljk blijven, alsookde antwoordentussende controlegroepvoor en na, kan eenuitspraak
wordengedaanover de evolutiein attitudeonderinvloedvan het P.P.P. Dezevoorwaarden
werdenbekomenvoor wagen3,4,6en7.

5

3) Evaluatievan P.P.P.door vlaamsehuisartsenzelf
74,7Yovan de huisartsenuiaren 'Veel" tot "heel veel" teweden over de inhoud van de
bijscholingdoor eenpatiëntpartner. Ook op de didactische
waardewerd hooggescoorddoor
74,7o/ovan de artsen. 72,2yovan de experimenteleartsenwas tewedentot zeertewedenover
de praktischebruikbaarheidvan het P.P.P. in de dagelijksepraktijk. De nieuwswaardewerd
slechtsdoor 38,57ovan de artsenals'heel" en'heel veef'tewedenaangeduid.
Na de bijscholinggegevendoor een patiënt partner had 26,6Yozijn kennisopgefrist door bij
voorbeeldhet lezenvan eenhandboekof de handleidingvan het p.p.p.
Bij ongeveeréénderde van de artsen(30,4yo)werd eenveranderingin het doorverwijsgedrag
genoteerd.De waag naar de mate van veranderingwerd door 26,lyo veel tot heel veel
gescoord. Bij een vermoedenvan R.A. zullen 14 artsenvooÍaan hun patiëntensneller
doorverwijzennaÍlreenreumatoloog.
De visie op de samenwerking
met de reumatoloogwerd gewijzigddoor het P.p.p. bij Z5,3yo
van de artsen. Na het P.P.P.verwezenze snellerdooq woegenze snellereenconsultaanbij
de reumatoloogenwoegenze steedsom eenfollow-upverslag(12 artsen).
82,3yovan de artsenzien het contactmet en het onderzoekvan de patiëntveranderd.Door de
demonstratievan het klinisch onderzoekdoor een patiënt partner stelden33 artseneenmeer
gedetailleerdonderzoek en hadden 10 artsen meer aandachtvoor de klachten en de
psychosocialeproblemenvande patiënt.
Bijna alle artsen(94%) raaddenhet P.P.P. aan hun collega'saan en dit om verschillende
redenen' R.A. werd belicht vanuit een ongewoneinvalshoelgnamelijk dezevan de patiënt,
met een ruimere blik op deze chronischeaandoening(6 artsen).Het persoonlïke verhaalen
het contactmet de R.A.-patiëntwekte een enoÍmeinteresseen aandachtop (5 artsen). Het
was boeienden vemrimend(28 artsen). De bijscholingwas prakÍischgericht daar de arts de
gelegenheidkreeghet klinischonderzoekin te oefenen(32 artsen).
De pluspuntenvan zo een avond volgens de artsentvaren dan ook het persoonlijkeverhaal
van de patiênt, de voorstellingvan het klinisch onderzoeken het inoefenenervaÍLalsook de
praktischebruikbaarheid(top 3). De '?inloze" herhalingvan de anatomieder gewrichten,
het tijdsgebreken het belerend,betuttelendoverkomenvan de patiëntpartnerwaren frequent
aangehaalde
minounten.

