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Gegevens
Tijdens de periodevan de meting waren er in Vlaanderen2l R.A.-patiëntenals patient
partner actief Zij werdenniet ad randomgeselecteerd.Allen werdenin de studieopgenomen
om eenvoldoendegroot aantalte kunnenincluderen.
De (controle)groepomvatte3l R.A.-patiëntenniet opgeleidtot patientpartner. Zij werdenad
randomvia de consultatiereumatologiein het U.Z. Gasthuisberg
te Leuvenom medewerking
gewaagdin de periodevan december
2003tot en met 13februari2004.
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Beide groepen kregen dezelfclewagenlijsten om in te vullen (weet je nog???Nogmaals
hatelijk dankvoorjullie medewerking):
a) de HealthAssessment
Questionnaire
fiIAQ) vanFrieset al. (1978):dagelijtcsfunctioneren
b) de Dutch-Arthritis ImpactMeasurementScale@utch-AIMS) (Vakgroeppsychologie,
1994): gezondheidsstatus
c) deUtrechtseCopinglijst(UCL) (Schreurs& van deWillige, 1988):wijzevancoping
d) de zelfeffectiviteitsverwachtingenbij
het omgaanmet de gevolgenvan eenreumatische
aandoening(Taal,Riemsma& Rasker,UniversiteitTwente)

De verzameldedatawerdenstatistischgeanalyseerd.
Hoe??is niet belangrijkvoor jullie, één
ding moetje wel weten:eenp-waarde < 0,05 betekenteen significant verschil en daarzijn
\_

we eigenlijkop naarzoek!!

28 van de 3l R.A.-patiëntenin de controlegroepstuurdende wagenlijstenvolledigingevuld
terug. De studiegroepomvatte alle patiënt partners die toen actief waren in Vlaanderen
(n:21).

Tabell: karakteristieken
van deR.A.-patiëntendie wel of geenpatientpartnerzijn

geslacht

25128wouwen
3/28 mannen

groep van patiënt
Dartnersl
20/21woutryen
l/2\ man

leeftijd

i :4 7 ,9 j a a r
S D : 1 0 ,3 8

x:45,3 jaar
SD = 12,22

t:0,424

tijd tussenklachten
en diagnose

x:2,7 jaar
SD:3,81

x : 0,8 jaar
SD: 1,13

MW U:0,001*

reedsgehospitaliseerd 64,3Yowel
35-7%nret

90,5Yowel
9,5Yontet

?(2:0,035*

hoeveelopnames
t.g.v. R.A.

x: 3,5 opnÍlmes
SD:4,54

i:4,4 opnÍLmes
SD:2,63

MW U:0,089

reedsoperaties
t.g.v.
R.A.

57,lYoja
42,9Yoneen

7l,4Yoja
28,60Áneen

: 0,305
292

hoeveeloperaties

x = 3,06operaties
SD = 2,44

x:3,73 operaties
SD: 1.98

t:0,409

vastehuisarts

r00%ja

F.E.:0-179

070 neen

90,5Yoja
9,5Yoneen

tevredenmet vaste
huisarts

67,9Yoja
32,lYo neen

6l,9Yoja
28,6Yoneerr

72:0,249

vastereumatoloog

100%ja
O7oneen

ja
10OYo
0oá neen

tevredenmet vaste
reumatoloog

ja
92,9Yo
1,lYoneen

r00%ja
07oneen

controlegroep

p-waarden
F.E.= 0,625

F.E.:0.500

HAQ-score

x:1,2
SD:0,76

x:1,4
SD:0,78

MWU:0,321

* : significant
verschil(p < 0,05)!!!

1) Dagelijksfunctioneren
Voor de HAQ-scoreswerdengeen significanteverschillengevondentussende controlegroep
en de patiëntpartners(p : 0,321). Beidegroepenwarenevenernstigfunctioneelbeperktin
dezesteekproef

2) Gezondheidsstatus
De opleidingtot patient partneris significantgeassocieerd
met de socialeactiviteiten(p :
0,013),het aankunnen
van werk (p: 0,043),het niveauvan stress(p : 0,002)en de stemming
(p:0,016) vandeR.A.-patiënten
(zietabel2).
Tabel2: Dutch-AlMS-itemsenhun p-waardenvolgensdeMann-WhitneyU toets
bewegingsmogelij kheden

P:0,661

Iopen& buigen

p = A,847

hand-&vingerfuncties

p:0,265

annfuncties

P:0,424

p ersoonIij ke verzorging

p:0,923

huishoudelijketaken

p = 0,457

sociale activiteiten

p:0,013*

steunvanfamilie en vrienden

P:0,350

reuma-pijn

p:0,230

aanlrunnenwerk

p:0,043*

srress

p:0,002*

stemming

p:0,016*

tewedenheid metgezondheid

p:4,179

in hoeverreproblemen gezondheidt.g.v. R.A.?

p:0,864

hoe met gezondheidnu?

P:0,055

hoe tewedenmetgezondheidru?

p = 0,085

in hoeverreproblemen nu t.g.v. R.A.?

p:0,259

hoe metgezondheidover IA jaar?

p:0,064

in ho.everreRÁ. eenprobleemover I0 jaar7

p:0,247

hoe in vergelijking met leeftijdgenoten?

p:0,086

* : significantverschil(p < 0,05)

3) Coping
De opleiding tot patiënt partner is significant geassocieerdmet het actief aanpakken(p :
0'026),het depressief
reageren(p:0,001) en het gebruikenvan geruststellende
gedachten(p
: 0,040)van deR.A.-patiënt(zietabell).

actief aanpakken

p = 0,026*

palliatieve reactie

p = 0,935

vermijden/afwachten

p:0,201

sociqle steun zoeken

p = 0,204

depressiefreageren

p = 0,001*

expressie van emoties

p:0,066

geruststeIlendegedachte

p = 0,040*

* = significantverschil(p < 0,05)

4) Zelfeffectivi teitsverw achti ng
Het gevoel gezondheidsbevorderend
gedragte kunnen stellenbï prjn is juist niet significant
met p : 0,058. De zelfeffectiviteitsverwachtingten aanzien van functionerenwas niet
significant (p : 0,944). Er werden wel voor de anderesymptomenvan reumatoideartritis
(b.v. vermoeidheid) significanteverschillen gevondentussen de controle patiënten en de
patientpartnersop het vlak van zelfeffectiviteitsverwachting
(p: 0,004).

Hebbeniullienoovraaoies?
Aazel nietomze te stellen...

