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Samenvatting
In Nederland wordt op vijf Marfanpoliklinieken multidisciplinaire zorg geboden aan mensen
met het Marfansyndroom. Deze poliklinieken bevinden zich in Amsterdam, Groningen,
Leiden, Maastricht en Nijmegen en bestaan uit een polikliniek voor kinderen en voor
volwassenen. Contactgroep Marfan Nederland (CMN) is een belangenvereniging voor
mensen met het Marfansyndroom. De Contactgroep krijgt van deze mensen geregeld
vragen over de begeleiding die zij vanuit de Marfanpoliklinieken missen. Dit heeft ertoe
geleid dat de Contactgroep heeft gevraagd om een onderzoek naar welke begeleiding
ervaren wordt door volwassenen met het Marfansyndroom op de verschillende
poliklinieken. Het doel van dit onderzoek is het verschaffen van een helder overzicht aan
de Contactgroep van de ervaringen die volwassenen hebben met de begeleiding bij de
adaptieve opgaven vanuit de Marfanpoliklinieken. Mensen met een chronische aandoening,
zoals het Marfansyndroom, komen in hun leven voor adaptieve opgaven te staan. Dit zijn
de inspanningen die iemand moet verrichten om met zijn aandoening en daarbij horende
veranderingen om te gaan. In dit onderzoek is ervoor gekozen de begeleiding bij adaptieve
opgaven als theoretisch kader aan te houden. Twintig volwassenen die een
Marfanpolikliniek bezoeken zijn telefonisch geïnterviewd. Aan de hand van de adaptieve
opgaven werd uitgevraagd welke begeleiding wordt ontvangen en gemist vanuit de
polikliniek. Volgens literatuur hebben mensen met een chronische ziekte begeleiding nodig
bij de adaptieve opgaven. Het is hierin belangrijk dat de begeleiding gericht is op het
versterken van het zelfmanagement van de patiënt en uitgaat van zijn mogelijkheden in
plaats van de aandoening en de beperkingen. In de literatuur wordt
dit ‘disability management’ genoemd. Uit het praktijkonderzoek blijkt de behoefte aan
begeleiding afhankelijk van de hoeveelheid klachten die iemand met het Marfansyndroom
ervaart en van zijn vermogen hiermee om te gaan. Naast de adviezen op cardiologisch en
oculair gebied ontvangen respondenten die de verschillende poliklinieken bezoeken weinig
begeleiding op lichamelijk gebied. Door respondenten werd meermaals aangegeven dat er
op de poliklinieken vooral aandacht is voor de behandeling en controles, maar dat er
onvoldoende aandacht is voor wat het Marfansyndroom op persoonlijk niveau en in het
dagelijks leven betekent. Tijdens het praktijkonderzoek kwam duidelijk naar voren dat
respondenten niet weten bij wie zij terecht kunnen met hun vragen en klachten. Zij
missen hiervoor een aanspreekpunt. Respondenten blijven daardoor vaak lopen met hun
klachten of zoeken begeleiding bij disciplines buiten de polikliniek. Dit laatste wordt door
respondenten vaak als ontoereikend ervaren vanwege het gebrek aan kennis over het
Marfansyndroom. De belangrijkste aanbeveling is het aanstellen van een aanspreekpunt op
elke polikliniek, die mee kan denken en adviezen kan geven aan de patiënt. Op deze
manier kan de patiënt worden versterkt in zijn zelfmanagement. De begeleidingsbehoefte
van elke patiënt is uniek en kan bovendien door de tijd heen veranderen. Daarom wordt
aanbevolen de behoeften van elke individuele patiënt op de poliklinieken in kaart te
brengen. Op deze manier kan de polikliniek beter bij elke persoon aansluiten en aandacht
hebben voor de gehele patiënt. Ten slotte is de behoefte van de respondenten dat de
begeleiding die op dit moment bij behandelaren buiten de polikliniek gezocht wordt, in de
toekomst vanuit de polikliniek geboden wordt. Dit kan worden geboden door
disciplines met kennis over het Marfansyndroom, die op de polikliniek aanwezig of hieraan
verbonden zijn. Voor dit alles moet onderzoek worden gedaan naar het draagvlak op de
polikliniek en in hoeverre het mogelijk is om deze aanbevelingen te kunnen
implementeren.
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Verklarende woordenlijst














Adaptieve opgaven:
Inspanningen die iemand moet verrichten om op een goede manier met de
aandoening en de bijbehorende veranderingen om te gaan. Ze doen zich voor op
Ziektegerelateerd, Persoonlijk, Sociaal en Materieel gebied.
Contactgroep Marfan Nederland:
Belangenvereniging voor en door mensen met het Marfansyndroom en hun
familieleden.
Disabilitymanagement:
Een uitganspunt in de zorgverlening wat gericht is op zelfmanagement en uit gaat
van de mogelijkheden, in plaats van de beperkingen van een zorgvrager.
Diseasemanagement:
De systematische aanpak van specifieke ziekten en gezondheidsproblemen. De
zorgverlening is gericht op het behandelen van de ziekte.
Marfanpolikliniek:
De polikliniek die Marfanpatiënten bezoeken voor periodieke controles. Deze
controles bestaan uit een afspraak met de cardioloog en eventueel de oogarts bij
oogproblemen.
Marfansyndroom:
Genetische en aangeboren aandoening van het bindweefsel. De belangrijkste
afwijkingen doen zich voor aan ogen, skelet, hart en bloedvaten.
Zelfmanagement:
Het vermogen om een aandoening zo goed mogelijk te kunnen inpassen in het
leven. Omgaan met de symptomen en behandeling, maar ook met de benodigde
leefstijladviezen.
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Voorwoord
Met gepaste trots presenteren wij u ons afstudeeronderzoek naar de ervaringen met de
begeleiding die volwassenen met het Marfansyndroom op de Nederlandse
Marfanpoliklinieken hebben ontvangen. Van februari tot en met mei 2017 is onderzoek
verricht om antwoord te kunnen geven op de volgende vraag:
‘Welke begeleiding bij adaptieve opgaven ervaren volwassenen met het Marfansyndroom
op de vijf Nederlandse Marfanpoliklinieken?’
Dit onderzoek is uitgevoerd door studenten van de opleiding HBO-Verpleegkunde aan de
Christelijke Hogeschool Ede, in opdracht van Contactgroep Marfan Nederland (CMN). In dit
verslag kunt u lezen wat de literatuur zegt over de begeleiding die nodig is bij een
chronische ziekte, zoals het Marfansyndroom. Ook wordt beschreven welke begeleiding
volwassenen met het Marfansyndroom hebben ontvangen en gemist.
Omwille van de leesbaarheid wordt in dit verslag steeds in de mannelijke vorm over
personen gesproken. De woorden ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ kunnen ook worden gelezen als ‘zij’
of ‘haar’.
Onze dank gaat uit naar de volgende personen, omdat zij een belangrijke bijdrage hebben
geleverd aan dit onderzoek:
 Ine Woudstra, de voorzitter van Contactgroep Marfan Nederland. We waarderen
haar betrokkenheid en enthousiasme tijdens het onderzoek. Mede dankzij haar
goede bereikbaarheid en inzet heeft het onderzoek soepel kunnen verlopen.
 Willy Grupstra, de afstudeerbegeleider vanuit de Christelijke Hogeschool Ede. We
willen haar bedanken voor haar kritische blik en aanmoediging tijdens het
onderzoek.
 De respondenten die bereid waren hun ervaringen met ons te delen. Door hen is het
onderzoek mede mogelijk gemaakt.
De samenwerking met alle betrokkenen verliep zeer prettig. Wij mogen terugkijken op een
mooie, zeer leerzame afstudeerperiode. Wij hopen dat de resultaten en aanbevelingen uit
ons onderzoek zullen bijdragen aan een begeleidingsaanbod dat aansluit bij de wensen van
de Marfanpatiënten.
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1. Inleiding
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Contactgroep Marfan Nederland. De
Contactgroep Marfan Nederland (CMN) is een belangenvereniging voor en door mensen met
het Marfansyndroom en hun familie en bestaat geheel uit vrijwilligers. Eén van haar
belangrijkste taken is het behartigen van de belangen van mensen met het
Marfansyndroom en hun verwanten. Dit doet de Contactgroep onder andere door het
bevorderen van onderzoek naar zaken die direct met het Marfansyndroom samenhangen
(Contactgroep Marfan Nederland, n.b.). Voor de afbakening van het onderzoek is
gesproken met Ine Woudstra, voorzitter van de Contactgroep. Dit heeft geleid tot een
onderzoek naar de ervaringen met begeleiding bij adaptieve opgaven van volwassenen met
het Marfansyndroom.
In Nederland leven ongeveer twee- tot drieduizend mensen met het Marfansyndroom. Door
toename van kennis over het syndroom wordt de diagnose tegenwoordig vaker gesteld dan
voorheen. De geschatte incidentie is 2 mensen per 10.000 (Radonic, 2013). Het
Marfansyndroom is een genetische en aangeboren aandoening van het bindweefsel. De
belangrijkste afwijkingen doen zich voor aan ogen, skelet, hart en bloedvaten. Vanuit de
hart- en vaatafwijkingen ontstaan voor de zorgvrager de meest levensbedreigende
complicaties, zoals een aortaruptuur of aneurysma (Contactgroep Marfan Nederland,
2007).
Het Marfansyndroom is een chronische aandoening waar iemand de rest van zijn leven mee
moet leren omgaan. In het boek ‘De ziekte de baas blijven’ (Pool & Keesom, 2012) wordt
beschreven dat het enerzijds van belang is dat de chronische aandoening als een gegeven
wordt beschouwd, maar dat de term acceptatie in de context van een chronische
aandoening of ziekte niet realistisch is. Het woord acceptatie geeft de indruk dat mensen
met een chronische aandoening zich hier passief aan moeten overgeven en zij zich dus aan
de aandoening moeten aanpassen. Bij chronische aandoeningen als het Marfansyndroom is
het voor degene die eraan lijdt onmogelijk om zich aan te passen, omdat het syndroom
gedurende het leven steeds voor nieuwe verrassingen zorgt. Hij moet steeds opnieuw weer
een stukje inleveren. Het zich aanpassen aan de aandoening kan ertoe leiden dat iemand
met een chronische aandoening zich gaat identificeren met zijn aandoening. Een
realistischer vorm van verwerking is adaptatie. Deze term wordt gebruikt voor de manier
waarop iemand met de gevolgen van de ziekte om gaat zonder zijn persoonlijke identiteit
te verliezen. Adaptieve opgaven doen zich voor op persoonlijk, sociaal, ziektegerelateerd
en materieel gebied. Het omgaan met deze adaptieve opgaven vereist een goede
begeleiding van bijvoorbeeld een verpleegkundige (Pool & Keesom, 2012). Er bestaat geen
speciale term die het concept van begeleidende zorg beschrijft. Daarom gaat het in dit
onderzoek over de begeleiding bij adaptieve opgaven van volwassenen met het
Marfansyndroom.
1.1 Aanleiding
In Nederland bestaan vijf poliklinieken waar multidisciplinaire zorg wordt geboden aan
mensen met het Marfansyndroom. Deze poliklinieken bevinden zich in Amsterdam,
Groningen, Leiden, Maastricht en Nijmegen. In deze poliklinieken werken verschillende
medisch specialisten samen die hun kennis, ervaring en deskundigheid bundelen en
inzetten in de zorg voor de mensen met het Marfansyndroom. Op deze poliklinieken kan de
diagnose Marfansyndroom volgens vaste criteria worden gesteld (Contactgroep Marfan
Nederland, n.b.). De poliklinieken bestaan uit een kinderpolikliniek en een
volwassenenpolikliniek. Kinderen met het Marfansyndroom worden gedurende hun jeugd
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door een multidisciplinair team gezien tijdens periodieke controleafspraken op één van de
Marfanpoliklinieken. Deze afspraken worden allemaal voor hen geregeld. Op volwassen
leeftijd is het in principe voldoende om voor een jaarlijkse controle naar de cardioloog te
gaan. Op indicatie kan de zorgvrager ook naar andere specialisten, zoals de oogarts of
orthopedisch chirurg worden doorverwezen. Op de volwassenenpolikliniek wordt verwacht
dat de zorgvrager zelf verantwoordelijkheid neemt voor het maken van (extra) afspraken
bij bijvoorbeeld verergering van klachten (Vereniging Klinische Genetica Nederland, 2013).
Ine Woudstra geeft aan dat de Contactgroep vragen krijgt van de leden die één van de vijf
poliklinieken bezoeken. Deze gaan niet over de medische behandelingen, maar over de
begeleiding die zij ontvangen of juist missen. Zo ontvangt de Contactgroep bijvoorbeeld
vragen over voeding bij het Marfansyndroom, omdat ondergewicht hier een belangrijk
symptoom van is. Zorgvragers vragen zich af wat zij hier zelf aan kunnen doen en of zij op
de Marfanpolikliniek hulp kunnen krijgen van een diëtist. Een ander voorbeeld is dat
mensen de overgang van kinder- naar volwassenenpolikliniek vaak een te grote stap vinden
en hierin meer begeleiding zouden willen ontvangen.
De Contactgroep wil graag weten welke begeleiding volwassenen met het Marfansyndroom
die één van de vijf polikliniek in Nederland bezoeken de begeleiding ervaren. Eerder heeft
al een probleem verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de zorg voor de adolescent
met het Marfansyndroom, die na de transitie van kinder- naar volwassenpolikliniek. Hieruit
bleek dat er vanuit de polikliniek onvoldoende begeleiding geboden werd tijdens deze
transitie volgens respondenten (Nap, Scheele, & van der Stelt, 2012). Voor u ligt het
onderzoek naar de begeleiding die wordt ervaren door volwassenen met het
Marfansyndroom op de vijf Nederlandse Marfanpoliklinieken.
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1.2 Probleemstelling, vraagstelling en doelstelling
1.2.1 Probleemstelling
Contactgroep Marfan Nederland krijgt vaak vragen van haar leden over de begeleiding die
gemist wordt op de Marfanpoliklinieken. Zij wil graag weten welke ervaringen volwassenen
met het Marfansyndroom hebben met de begeleiding op de Marfanpoliklinieken in
Nederland.
1.2.2 Hoofdvraag
Welke begeleiding bij adaptieve opgaven ervaren volwassenen met het Marfansyndroom op
de vijf Nederlandse Marfanpoliklinieken?
1.2.3 Deelvragen
De bijbehorende deelvragen zijn:
-

Wat houdt begeleiding bij adaptieve opgaven in voor mensen met een aangeboren,
chronische aandoening?
Welke begeleiding bij adaptieve opgaven ontvangen volwassenen met het
Marfansyndroom vanuit de poliklinieken?
Welke begeleiding bij adaptieve opgaven missen volwassenen met het
Marfansyndroom vanuit de poliklinieken?

1.2.4 Doelstelling
In juni 2017 heeft Contactgroep Marfan Nederland een helder overzicht van de ervaringen
die volwassenen met het Marfansyndroom hebben met de begeleiding op de Nederlandse
Marfanpoliklinieken bij hun adaptieve opgaven.
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2. Methode
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is ervoor gekozen kwalitatief
onderzoek te doen, waarbij gevraagd worden naar ervaringen van de respondenten. De
antwoorden van respondenten komen uit hun belevingswereld en hoeven niet altijd op
zichzelf staande feiten te zijn. Kwalitatief onderzoek heeft als voordeel dat het meer
diepgang biedt, omdat numerieke gegevens in kwantitatief onderzoek het verhaal achter
de cijfers niet vertellen. Bij kwalitatief onderzoek wordt de achtergrond van een bepaalde
ervaring of mening uitgevraagd, in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek (Verhoeven N.
, 2014). Het onderzoek bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel. In het
theoretische deel wordt door literatuurstudie onderzocht wat begeleiding bij adaptieve
opgaven inhoudt voor mensen met een aangeboren chronische aandoening. De adaptieve
opgaven zijn als basis gebruikt voor het opstellen van interviewvragen voor het
praktijkonderzoek. Daarnaast wordt tijdens een vooronderzoek onderzocht op welke
lichamelijke gebieden zich problemen voordoen bij volwassenen met het Marfansyndroom
en hoe deze lichamelijke problemen kunnen leiden tot adaptieve opgaven. Deze informatie
zal in bijlage A van dit onderzoek opgenomen worden. In het praktijkdeel wordt door
middel van telefonische interviews onderzocht welke begeleiding bij de adaptieve opgaven
wordt ontvangen en welke begeleiding wordt gemist door de respondenten die een
Nederlandse Marfanpolikliniek bezoeken. Het interview bestaat uit open vragen, omdat de
mening van de respondent centraal staat in kwalitatief onderzoek. Het kwalitatieve
karakter van het onderzoek wordt hierdoor gewaarborgd (Verhoeven N. , 2014).
Voor dit onderzoek naar begeleiding bij adaptieve opgaven is gekozen voor de afname van
interviews, omdat de verschillende ervaringen van de respondenten centraal staan. Het
gaat in dit onderzoek niet over hoe vaak deze ervaringen voorkomen onder de
onderzoekspopulatie. Afhankelijk van de beschikbare tijd en de bereidheid van benaderde
respondenten om deel te nemen aan dit onderzoek zullen er vijf respondenten per
polikliniek worden geïnterviewd.
Op de Marfan contactdag, waarop mensen met het Marfansyndroom (en hun familieleden)
vanuit het hele land bij elkaar komen voor informatie en lotgenotencontact, zullen
respondenten geworven worden. De respondenten laten hun gegevens achter, waardoor zij
door de onderzoekers telefonisch benaderd kunnen worden. De onderzoekers worden bij
de opening van de contactdag voorgesteld door de voorzitter van de Contactgroep.
Respondenten worden hierdoor gemotiveerd om deel te nemen, doordat vertrouwen
gewonnen wordt en de onderzoekers een (bekend) gezicht krijgen. De persoonlijke
benadering naar de respondenten is succesvol voor het verkrijgen van een hoge respons
(Verhoeven N. , 2014). De respondenten kunnen een aanmeldformulier invullen, waarop zij
hun gegevens achterlaten. Daarop staat ook aangegeven dat het telefoongesprek wordt
opgenomen en wordt gevraagd of de respondent hier toestemming voor geeft. Dit zal
tijdens het interview nogmaals worden aangegeven. De afname van de interviews vindt
anoniem plaats (Baarda B. , 2014).
2.1 Uitvoering onderzoek
Het literatuuronderzoek wordt als volgt opgezet. Tijdens het formuleren van de vragen en
de doelstelling, wordt het begrip ‘begeleiding’ uit de probleemstelling verduidelijkt door
te omschrijven wat de onderzoekers onder ‘begeleiding’ verstaan, gericht op mensen met
een aangeboren, chronische aandoening (Verhoeven N. , 2014).
Het begrip ‘begeleiding’ wordt afgebakend, door te omschrijven wat begeleiding inhoudt
bij mensen met een aangeboren, chronische aandoening die te maken krijgen met
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adaptieve opgaven (Verhoeven N. , 2014). Adaptieve opgaven kunnen worden ervaren door
mensen die door hun aangeboren, chronische aandoening geconfronteerd worden met
lichamelijke problemen. Vervolgens zal worden omschreven hoe de lichamelijke problemen
die zich kunnen voordoen bij het Marfansyndroom bij volwassenen kunnen leiden tot het
ervaren van adaptieve opgaven. Tijdens het literatuuronderzoek zullen de bronnen
beoordeeld worden op betrouwbaarheid. De volgende onderwerpen worden kritisch
bekeken tijdens de beoordeling van de bron: de auteur, het doel, actualiteit, referenties
en de druk (Rijksuniversiteit Groningen, 2017).
Als methode voor de dataverzameling worden interviews afgenomen in het praktijkdeel
van het onderzoek. Het praktijkonderzoek zal worden opgezet aan de hand van de
adaptieve opgaven die volwassenen, volgens de literatuur, kunnen ervaren door de
gevolgen van het Marfansyndroom. De onderzoeksgroep bestaat uit respondenten die het
Marfansyndroom hebben en een polikliniek bezoeken. Om in beeld te krijgen welke
begeleiding de respondenten ervaren vanuit de polikliniek bij hun adaptieve opgaven,
wordt getracht vijf respondenten van elke polikliniek te benaderen. Dit is een haalbaar
aantal voor de beschikbare tijd. Er is gekozen voor het afnemen van semigestructureerde
interviews, zodat alle adaptieve opgaven en de begeleiding hierbij aan bod komen en er
ook ruimte blijft voor onderwerpen die voor de respondent van belang zijn. De ervaring
van de respondent staat hierin voorop (Verhoeven N. , 2014). Het interview wordt bij alle
respondenten op dezelfde wijze afgenomen. Er worden voornamelijk open vragen gesteld,
omdat dat de respondent uitnodigt tot het delen van zijn eigen mening (Have, 2006). Er is
in dit onderzoek gekozen voor telefonische interviews. Dit scheelt reistijd naar de
respondenten, die verspreid over het land wonen. Op deze manier kunnen meer
respondenten worden bereikt in de beschikbare tijd. Tijdens het afnemen van de
interviews zijn altijd twee onderzoekers aanwezig. De interviews worden geanalyseerd
door de antwoorden die gegeven zijn te coderen. In Bijlage D kunt u een voorbeeld van
een coderingsschema vinden.
2.2 Onderzoekspopulatie
Om aan het onderzoek te mogen deelnemen moet de respondent aan de volgende criteria
voldoen:
2.2.1 Inclusiecriteria:

De respondent heeft het Marfansyndroom.

De respondent bezoekt een volwassenen afdeling van een Nederlandse
Marfanpolikliniek.

De respondent is akkoord met het afnemen van een interview.
Indien er sprake is van één van de onderstaande criteria, is het niet toegestaan om mee te
doen met het onderzoek:
2.2.2 Exclusiecriteria:

De respondent heeft niet zelf het Marfansyndroom.

De respondent bezoekt een Marfan kinderpolikliniek.

De respondent bezoekt geen Nederlandse Marfanpolikliniek.

De respondent is niet akkoord met het afnemen van een interview.
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2.3 Ontwikkeling topics voor interviews
Het doel van de interviews is het inzichtelijk maken van welke begeleiding respondenten
vanuit de poliklinieken hebben ontvangen en gemist bij de adaptieve opgaven die zij
ervaren. De adaptieve opgaven worden als topics gekozen voor de interviews. Hierdoor zal
een helder beeld worden verkregen van de begeleiding die respondenten bij de
verschillende adaptieve opgaven hebben ontvangen. Eerst wordt bij elke adaptieve opgave
gevraagd waar de respondent specifiek tegenaan loopt en hoe hij daarmee omgaat.
Vervolgens wordt gevraagd welke begeleiding de respondent vanuit de polikliniek heeft
gekregen, welke begeleiding hij heeft gemist vanuit de polikliniek en wat de behoefte is
van de respondent op dit gebied. De topiclijst is in Bijlage B van dit onderzoek toegevoegd.
2.4 Validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek
2.4.1 Validiteit
Verzamelen: De interne validiteit van de dataverzameling wordt gewaarborgd door de
resultaten uit de literatuurstudie als basis te gebruiken bij het opstellen van
interviewvragen. In de semigestructureerde interviews wordt gevraagd naar de ervaringen
van de patiënten van de Nederlandse Marfanpoliklinieken. Gevoelige vragen (bijvoorbeeld
vragen die betrekking hebben op zwangerschap en seksualiteit) werken het geven van
sociaal gewenste antwoorden door de respondent in de hand, wat een vertekening geeft
van de validiteit. De beste manier om dit te voorkomen, is volgens Verhoeven (2014) om de
interviews telefonisch af te nemen in plaats van face-to-face, zodat de respondent de
onderzoeker niet in de ogen hoeft te kijken. Er wordt gezorgd voor begripsvaliditeit door
moeilijke begrippen toe te lichten en de vragen zo duidelijk mogelijk op te stellen. Op
deze manier wordt verwarring bij de respondenten zo veel mogelijk voorkomen. Er is
sprake van inhoudsvaliditeit doordat tijdens de interviews gevraagd zal worden naar alle
adaptieve opgaven en de begeleiding daarbij. Hiermee wordt alle relevante informatie
verkregen.
Analyseren: De validiteit van de analyse zal bij de telefonische benadering worden
gewaarborgd door het gesprek op te nemen. Vervolgens wordt een verbatim geschreven en
wordt deze gelabeld en gecodeerd.
2.4.2 Betrouwbaarheid
Verzamelen: De betrouwbaarheid van het onderzoek zal gewaarborgd worden door een
logboek bij te houden met alle onderzoeksacties. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek
repliceerbaar is. Doordat alle respondenten dezelfde vragen gesteld worden, is de
betrouwbaarheid van de interviews gewaarborgd. Bij eventuele onduidelijkheden in de
vragen kunnen de respondenten verduidelijking vragen. De interviews zullen onder
patiënten van vijf verschillende poliklinieken worden uitgevoerd, hierdoor zijn de
resultaten van de verschillende interviews te vergelijken. Hoe meer respondenten
geïnterviewd zijn, hoe betrouwbaarder het onderzoeksresultaat is (Verhoeven N. , 2011).
Bij te weinig respons wordt de aanvraag voor medewerking aan een interview via de
Contactgroep online verspreid bij de betreffende polikliniek.
Analyseren: De betrouwbaarheid van de analyse wordt verhoogd door de resultaten door
collega onderzoekers te laten nalezen, ook wel peer examination genoemd (Verhoeven N. ,
2011). Door het telefoongesprek op te nemen kan worden voorkomen dat de antwoorden
van de respondent verkeerd worden geïnterpreteerd (Verhoeven N. , 2014). Het schrijven
van een verbatim zorgt ervoor dat alles precies zo wordt weergegeven als het is gezegd en
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biedt geen ruimte voor eigen interpretatie door de onderzoekers. Het verbatim zal worden
gecodeerd, waarna de uitkomsten met elkaar vergeleken worden. Deze uitkomsten worden
gebruikt om antwoord te kunnen geven op de hoofd- en deelvragen.
2.5 Ethische aspecten van het onderzoek
Aan dit onderzoek zullen respondenten meewerken. Een absolute voorwaarde is dat dit op
vrijwillige basis gebeurt. Vooraf zullen de respondenten worden ingelicht over het doel en
de werkwijze van het onderzoek. De respondent wordt om toestemming gevraagd voor het
gebruik van opname apparatuur tijdens de telefonische benadering. De uitkomsten van de
interviews zullen anoniem verwerkt worden. Wanneer een respondent antwoorden geeft
waaruit zijn identiteit is te herleiden, worden deze uitspraken niet of aangepast in het
onderzoeksverslag vermeld, tenzij de respondent hier uitdrukkelijk toestemming voor
heeft gegeven.
Dit onderzoek gaat ervan uit dat er zaken ter verbetering zijn rondom de begeleiding van
mensen met het Marfansydroom, omdat de opdrachtgever aangaf dat er vragen en
klachten van zorgvragers binnenkwamen met betrekking tot dit onderwerp. Dit zou door
kunnen schemeren in de vragen die gesteld werden in de interviews. Het is daarom van
belang dat er objectieve vragen worden gesteld, zonder de respondenten iets in de mond
te leggen. Hieraan wordt bijgedragen, doordat de vragen door de onderzoekers, de
afstudeerbegeleider en de voorzitter van de Contactgroep gecontroleerd worden.
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3. Resultaten uit het onderzoek
In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van het literatuuronderzoek en het
praktijkonderzoek. Allereerst wordt door literatuurstudie antwoord gegeven op deelvraag
1. Daarna wordt door de resultaten van het praktijkonderzoek antwoord gegeven op
deelvraag 2, 3 en 4.
3.1 Literatuuronderzoek
In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van het literatuuronderzoek en
het praktijkonderzoek. Allereerst wordt door literatuurstudie antwoord gegeven op
deelvraag 1. Daarna wordt door de resultaten van het praktijkonderzoek antwoord gegeven
op deelvraag 2 en 3.
3.1.1 Wat houdt begeleiding bij adaptieve opgaven in voor mensen met een
aangeboren, chronische aandoening?
Volgens Pool & Keesom (2012) krijgen mensen met een chronische aandoening, zoals het
Marfansyndroom, te maken met adaptieve opgaven. Adaptieve opgaven zijn de
inspanningen die mensen moeten verrichten om op een goede manier met hun aandoening
en de daarbij horende veranderingen om te gaan. Het gaat om het geven van een
aanvaardbare plaats aan de aandoening, die past bij de leefstijl die de zorgvrager op het
oog heeft. Hoewel het hebben van een chronische aandoening niet per definitie betekent
dat iemand problemen heeft, wordt er wel extra inspanning van hem gevraagd. De
nadruk in de zorg voor chronisch zieken moet dan ook liggen op de mogelijkheden in plaats
van op de beperkingen. Keirsse (2004) zegt hierover: “Leven met een chronische ziekte
betekent leven met beperkingen. Er is echter een groot verschil tussen uw limieten kennen
en uzelf limiteren.”
Elke chronisch zieke is anders, wat betekent dat niet iedereen met een chronische ziekte
ook daadwerkelijk te maken krijgt met al deze adaptieve opgaven. Adaptieve opgaven zijn
pas adaptieve opgaven wanneer deze door de betrokkene als zodanig worden ervaren. Het
gevoel van controle over de ziekte, door medische zorg en zelfzorg blijkt van
onderscheidend belang met betrekking tot adaptieve opgaven. Daarnaast spelen ook de
ervaren pijn en de fysieke beperkingen hierbij een grote rol. De focus in de begeleiding ligt
niet zozeer op ‘disease management’, maar juist op ‘disability management’ (Bensing,
Heijmans, & Rijken, 2004). Dit betekent dat niet perse de medische zorg centraal staat,
maar dat er meer aandacht besteed wordt aan het zelfmanagement van de zorgvrager.
Het Nederlands Instituut Onderzoek voor de Gezondheidszorg (Nivel) geeft de volgende
definitie van zelfmanagement: ‘Onder zelfmanagement verstaan we dat mensen met een
chronische ziekte zelf de regie voeren over hun leven met de ziekte en de behandeling
daarvan’ (Cardol, Heijmans, Rijken, Schellevis, & Ursum, 2011). Hierbij wordt uitgegaan
van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Met andere woorden, het uitgangspunt
van zelfmanagement is om de zorgvrager te helpen zichzelf te helpen. Hoe beter het
zelfmanagement, des te beter de controle over de symptomen, waardoor de kwaliteit van
leven wordt verhoogd (Amtmann, 2010). Hieronder wordt uitgewerkt wat de adaptieve
opgaven inhouden en welke begeleiding hierbij nodig kan zijn. In Bijlage C vindt u een
opsomming van de verschillende punten die onder elke specifieke opgave vallen.
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Begeleiding bij ziektegerelateerde opgaven
Op lichamelijk gebied ontstaan, door de verstoring van de gezondheid, lichamelijke
adaptieve opgaven. Deze worden ook wel ziektegerelateerde opgaven genoemd. Hier
wordt van gesproken wanneer de opgaven direct te maken hebben met de gevolgen van de
aandoening. Zo is het bijvoorbeeld van belang lichaamssignalen te herkennen, leefregels of
voedingsgewoonten in te passen of op een verantwoorde wijze om te gaan met medicatie
en de daarbij komende bijwerkingen (Bensing, Heijmans, & Rijken, 2004). Door alle
beperkingen die de aandoening met zich meebrengt, heeft men met zoveel verschillende
vormen van behandeling en hulpverlening te maken, dat men verdwaald raakt in de
medische wereld. Voor de continuïteit van zorg is de zorgvrager erbij gebaat om zijn weg
te vinden in de (para)medische wereld. Ziektegerelateerde opgaven zijn ook bijvoorbeeld
het leren omgaan met pijn en invaliditeit, het ontwikkelen van een vertrouwensband met
medisch personeel en het voorbereiden op een ziekteverloop met een onvoorspelbaar
karakter (Pool & Keesom, 2012). Zorgvragers zouden hier begeleiding bij nodig kunnen
hebben. Zorgvragers helpen om goed met hun aandoening om te kunnen gaan, kan een
belangrijke bijdrage leveren aan hun kwaliteit van leven en een gunstig effect hebben op
het ziekteverloop (Erdman, Kaptein, Prins, & van der Wiel, 2004). De traditionele
zorgsystemen zijn erop gericht om acute ziektes te behandelen en zijn inadequaat in het
tegemoet komen aan de behoeften van de chronisch zieke patiëntenpopulatie. Vaak wordt
hierdoor juist de afhankelijkheid van de patiënten beïnvloed, omdat patiënten vaak niet
de informatie en benodigdheden wordt geboden om met zelfmanagement en dagelijkse
aanpassingen om te gaan. Het gebrek aan deze vaardigheden leidt tot extra medische
bezoeken en ziekenhuis opnames (Nodhturft, V., Schneider, J. M., Hebert, P., Bradham, D.
D., Russo, et al, 2000). Tot de ziektegerelateerde opgaven behoren ook de periodieke
controles bij de medisch specialisten. Zij begeleiden de patiënten bij de lichamelijke
klachten (Pool & Keesom, 2012).
Begeleiding bij persoonlijke opgaven
Leven met een chronische ziekte is niet gemakkelijk en kan als een bedreiging voor het
persoonlijke welbevinden voelen, door de opeenstapeling van lichamelijke, psychische en
maatschappelijke gevolgen (van den Bos & Groenewegen, 2004). Persoonlijke opgaven
hebben te maken met spiritualiteit en het denken, voelen en handelen van degene die met
de aangeboren, chronische ziekte geconfronteerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn het
omgaan met onzekerheid en het vertrouwen houden in het eigen lichaam, dat aan
veranderingen of beperkingen onderhevig is. Voor de zorgvrager is het van belang om weer
een gevoel van controle over het eigen lichaam te krijgen (Pool & Keesom, 2012). Eén op
de drie chronisch zieken heeft last van psychosociale problematiek (Heijmans M. , 2003).
Vanwege de psychische belasting die de chronische aandoening met zich meebrengt,
bestaat er bij zorgvragers een behoefte aan psychosociale zorg, opvang of
begeleiding (Bensing, Heijmans, & Rijken, 2004). Psychosociale begeleiding omvat het
ondersteunen van de chronisch zieken en hun omgeving bij het omgaan met de adaptieve
opgaven. Het doel van deze ondersteuning is om psychosociale problemen te voorkomen
en/of te verhelpen (Egtberts & Pool, 2001). Psychische begeleiding bij het realiseren van
een kinderwens kan ook nodig zijn, wanneer er vragen leven met betrekking tot de
erfelijke overdraagbaarheid van de ziekte. Er is vaak sprake van een schuld- en
schaamtegevoel tegenover de partner en zichzelf (Bender, 2003).
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Begeleiding bij sociale opgaven
Sociale opgaven ontstaan doordat de chronische aandoening ook invloed heeft op de
relatie met de partner, familie, collega’s of willekeurige voorbijgangers. Bovendien kan de
betrokken persoon soms in mindere mate deelnemen aan sociale activiteiten. Er wordt
gesproken van sociale opgaven wanneer iemand bijvoorbeeld hulp moet leren vragen,
omdat hij deels afhankelijk is van anderen. Vaak is een belemmerende gedachte hierbij
dat de aandoening niet centraal mag staan in sociaal contact. Hoewel de zorgvrager in de
zorg afhankelijk is van anderen, is het tegelijkertijd belangrijk dat hij zoveel mogelijk zelf
de touwtjes in handen heeft en woorden kan geven aan zijn wensen of behoeften (Pool &
Keesom, 2012). Communicatie en assertiviteit spelen een belangrijke rol bij het omgaan
met sociale opgaven (Alberti & Emmons, 1999). Een ander voorbeeld van een sociale
opgave is volgens Pool en Keesom (2012) het omgaan met de verandering van de dagelijkse
leefpatronen en activiteiten. Ook is het mogelijk dat de traditionele rolverdeling binnen
een gezin verandert, wat voor sommige mensen moeilijk te accepteren is.
Door partners, familieleden, vrienden en kennissen voor te lichten over de ziekte kunnen
zij sociale steun bieden aan degene met de chronische ziekte. Onderzoek heeft
aangetoond dat sociale steun direct gerelateerd is aan het psychisch en lichamelijk
welbevinden van de zorgvrager. Begeleiding op sociaal gebied is dus van groot belang,
omdat het zijn weerslag heeft op de andere gebieden (van Helmond & van Lankveld,
2004). Chronisch zieken wensen meer begeleiding vanuit professionele hulpverlening voor
bijvoorbeeld problemen met seksualiteit, financiën of hun partner. Deze onderwerpen
worden het minst met familie en naasten besproken (Rijken & Spreeuwenberg, 2004).
Begeleiding bij materiële opgaven
Naast de bovengenoemde opgaven heeft een chronische ziekte ook betrekking op
materieel gebied, wat op zijn beurt weer het lichamelijk, psychisch en sociaal
functioneren kan beïnvloeden. Het organiseren van de zorg bij een chronische aandoening
valt onder de materiële opgaven. Hierbij zijn vaak verschillende zorginstanties betrokken,
bijvoorbeeld ziekenhuizen, revalidatiecentra en gezondheidscentra. Er kan veel tijd
overheen gaan voordat de organisatie van zorg rondom de zorgvrager goed geregeld is en
soepel verloopt (Pool & Keesom, 2012). Het aanvragen van de extra zorg en hulpmiddelen
is voor de zorgvrager vaak al een zorg op zich (Bellemakers, 1999). Het hebben van een
chronische aandoening kan leiden tot inkomensderving, doordat men vaak niet fulltime
meer kan werken. Door de meerkosten die de chronische aandoening daarnaast met zich
meebrengt in verband met aanpassingen en medische kosten, wordt van de chronisch zieke
en diens naasten een aanpassing van het uitgavenpatroon gevraagd (Pool & Keesom,
2012).
Wanneer gesproken wordt van begeleiding bij materiële adaptieve opgaven gaat het over
het bieden van praktische ondersteuning. Ook op materieel gebied kan het één en ander
veranderen voor iemand met een chronische ziekte. Zo moet de zorg rondom de patiënt
worden georganiseerd zodat alle zorg, hulp en steun goed op elkaar aansluiten. Hierbij
komt een stukje zelfmanagement (plannen van afspraken met specialisten, innemen van
medicatie etcetera) kijken, maar professionals kunnen de patiënt zeker ook ondersteunen
bij het organiseren van de zorg. Samen kan er worden gekeken met welke opgaven en
uitdagingen de patiënt te maken krijgt en bij welke uitdagingen (praktische) ondersteuning
nodig is. Daarnaast kan er hulp worden geboden op financieel gebied doordat de patiënt
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soms minder of helemaal niet meer in staat is te werken (Heijmans, Rijken, &
Spreeuwenberg, 2010).
3.2 Praktijkonderzoek
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het praktijkonderzoek beschreven. Er is beschreven
welke begeleiding de respondenten hebben ontvangen en welke begeleiding door de
respondenten gemist wordt bij de adaptieve opgaven vanuit de polikliniek. Het bleek dat
de behoefte aan begeleiding vanuit de polikliniek samenhangt met de ernst van de
klachten bij het Marfansyndroom en het vermogen hiermee om te gaan. Deze punten
verschillen per persoon en maken dat de ene respondent een andere behoefte heeft aan
begeleiding dan de andere respondent, ongeacht de polikliniek die hij bezoekt.
Respondenten kunnen dezelfde begeleiding dus verschillend ervaren. Daarnaast valt op dat
de ontvangen begeleiding van respondenten binnen eenzelfde polikliniek soms onderling
sterk verschilt. Het is dus mogelijk dat een polikliniek bepaalde begeleiding wel aanbiedt,
maar dat de respondent dit niet als zodanig heeft ontvangen of ervaren. In de volgende
deelvragen worden de ontvangen en gemiste begeleiding ingedeeld aan de hand van de
vier adaptieve opgaven.
3.2.1 Welke begeleiding bij adaptieve opgaven ontvangen volwassenen met het
Marfansyndroom vanuit de poliklinieken?
Ziektegerelateerde opgaven
Alle ondervraagde respondenten hebben tijdens een polibezoek controleafspraken bij de
cardioloog. Dit zijn periodieke controles waarin onder andere de verwijding van de aorta
wordt geobserveerd. Aan elke polikliniek is daarnaast een oogarts verbonden, die periodiek
door respondenten met oogproblemen wordt bezocht. Respondenten krijgen van de
oogarts en cardioloog advies op oculair en cardiologisch gebied. Respondenten hebben
echter ook veel vragen over gevolgen van het Marfansyndroom die niet onder het
expertisegebied van de oogarts en cardioloog vallen. In Leiden benaderen een aantal
respondenten de klinisch geneticus per mail voor deze vragen. Het wordt als prettig
ervaren dat de klinisch geneticus goed bereikbaar is. Op de polikliniek in Nijmegen worden
Marfangerelateerde vragen aan de verpleegkundig specialist gesteld door een aantal
respondenten. De respondenten die contact hebben met de verpleegkundig specialist, zien
haar begeleiding als een meerwaarde voor de polikliniek:
‘Maar in het verleden is er dus verder niet echt begeleiding geweest, maar die
verpleegkundige, die helpt mij wel heel erg. Zij heeft mij op een weg geholpen, waar ik
houvast hoop te vinden.’ (009/151-154).
De respondenten vinden het fijn dat de verpleegkundig specialist makkelijk te bereiken is
per telefoon. Binnen de andere poliklinieken is er volgens respondenten geen duidelijk
aanspreekpunt voor vragen buiten het expertisegebied van de cardioloog en de oogarts.
Verdere begeleiding vanuit de poliklinieken werd op ziektegerelateerd gebied niet
ontvangen.
Persoonlijke opgaven
Omdat het Marfansyndroom op persoonlijk gebied bij een aantal respondenten een grote
impact heeft, bestaat er een grote behoefte aan begeleiding op persoonlijk gebied.
Respondenten vinden het prettig als een arts van de Marfanpolikliniek oog heeft voor hun
psychisch welbevinden en hen zo nodig doorverwijst naar een psycholoog. Enkele
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respondenten uit Amsterdam en Leiden die werden doorverwezen, waren er tevreden over
dat zij op deze manier psychische begeleiding ontvingen vanuit de polikliniek. Uit de
interviews met andere respondenten uit de verschillende poliklinieken blijkt niet dat zij
begeleiding hebben ontvangen op persoonlijk gebied. Hierover leest u meer bij de
deelvraag over gemiste begeleiding.
Sociale opgaven
Verschillende respondenten uit elke polikliniek gaven aan geen begeleiding op het gebied
van vriendschappen en relaties te hebben gekregen. Veel van hen zagen dit niet als een
taak van de polikliniek. Indien zij hier begeleiding bij nodig hebben, zoeken zij dit liever
buiten de polikliniek. Op het gebied van werk werd eveneens geen begeleiding ontvangen.
Een groot deel van de respondenten uit de verschillende poliklinieken heeft hierin
begeleiding gekregen van een reguliere arbo-arts en/of ergotherapeut. Voor hen was dit
voldoende. Echter is er ook een klein aantal respondenten dat aangeeft wel behoefte te
hebben aan begeleiding vanuit de polikliniek, waarover in de deelvraag over gemiste
begeleiding meer te lezen is. Enkele respondenten vertelden dat er in Nijmegen een
arbeidsgeneeskundige wordt ingezet, waarnaar patiënten doorverwezen kunnen worden bij
problemen op het gebied van werk.
Materiële opgaven
Periodieke afspraken op de Marfanpoliklinieken worden automatisch gemaakt door de
polikliniek. Respondenten worden door middel van een brief opgeroepen. Bij het regelen
van hulpmiddelen, zoals douchekrukjes en steunzolen, wordt volgens respondenten op dit
moment geen begeleiding geboden. Een groot deel van de respondenten die gebruik maken
van een hulpmiddel hebben dit zelf geregeld en hebben hierbij geen hulp nodig. Indicaties
worden via de huisarts geregeld. Veel respondenten verwachten hierin niet meer van de
polikliniek.
3.2.2 Welke begeleiding bij adaptieve opgaven missen volwassenen met het
Marfansyndroom vanuit de polikliniek?
Ziektegerelateerde opgaven
Tijdens de interviews kwam veelvuldig naar voren dat respondenten op de polikliniek
iemand missen die een totaal overzicht heeft van de patiënt. Respondenten uit
Amsterdam, Groningen en Maastricht geven aan dat een bezoek aan de polikliniek nu vaak
als ‘los zand’ aanvoelt: iedere specialist kijkt naar zijn eigen stukje. Er is geen
terugkoppeling van evaluaties richting respondenten. Een coördinator met een ‘overall
beeld’, zoals dat in Leiden en Nijmegen wordt geboden door de inzet van een klinisch
geneticus en verpleegkundig specialist, wordt gemist. Respondenten missen één vast
aanspreekpunt waar vragen aan gesteld kunnen worden, die adviezen geeft, klachten kan
beoordelen en als het nodig is, de patiënt doorverwijst naar een specialist. Respondenten
hebben behoefte aan een ‘spin in het web’, die een kort lijntje heeft met verschillende
disciplines en kan helpen bij vragen of het zoeken van de juiste behandeling. Voor
respondenten maakt het niet uit welke discipline deze functie bekleedt.
“Een ideale poli zou voor mij zijn dat ik er heen kan bellen en kan zeggen: dit en dit zijn
mijn klachten op dit moment en waar kan ik nu het beste terecht?” 012/95-97
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Een polibezoek betekent in de praktijk vaak een afspraak met de cardioloog en eventueel
een oogarts. Omdat hier vaak weinig samenhang in zit, voelt het voor respondenten vaak
niet alsof zij naar een polikliniek gaan. Een respondent van de polikliniek in Amsterdam gaf
daarom aan dat het ‘poligevoel’ ontbreekt. Sommige respondenten weten niet goed naar
wie zij toe moeten met hun vragen of klachten. Dit zorgt er vaak voor dat ze het er maar
bij laten zitten:
“I: Hoe lost u dat op, als u een vraag heeft waar op dit moment niet echt een
aanspreekpunt voor is? R: Dan laat ik het er dikwijls bij lopen. Ik laat het een beetje op
z’n beloop.” 001/163-167
Andere respondenten gaan zelf op zoek naar iemand die zij kunnen benaderen met vragen.
Zo is er bijvoorbeeld iemand in Amsterdam die de verpleegkundige van de afdeling
cardiologie benadert met vragen en klachten. De polikliniek in Nijmegen is de enige
Marfanpolikliniek die een verpleegkundig specialist inzet. Een respondent uit Leiden
hoorde dat er in Nijmegen wel een verpleegkundig specialist wordt ingezet. Zij heeft op de
polikliniek in Leiden niet de weg gevonden naar de klinisch geneticus en mist iemand die
voor allerlei Marfangerelateerde vragen benaderd kan worden. Het instellen van een
verpleegkundig specialist zou een uitkomst kunnen zijn.
“Maar toen ik dat van mijn vriendin hoorde.. Dacht ik: dat is nou iets wat je mist, zo’n
verpleegkundig specialist. Ook omdat het zo verschillend kan zijn voor iedereen, waar je
tegenaan loopt.” 016/190-19
Verder worden adviezen over bijvoorbeeld oogproblemen, gewicht, pijn in gewrichten en
vermoeidheid gemist. Meerdere respondenten uit Leiden en Nijmegen benoemden het fijn
te vinden om dingen rondom bijvoorbeeld het huishouden te bespreken. Veel respondenten
blijken er namelijk moeite mee te hebben het huishouden draaiende te houden in verband
met vermoeidheidsklachten. Zij moeten dagelijks keuzes maken om de beperkte energie
die zij hebben goed te kunnen verdelen. Een punt waar respondenten uit alle poliklinieken
tegenaan lopen, is dat soms wel adviezen worden gegeven, maar dat hierbij geen
vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt.
“Weet je, het is best wel lastig. Van de cardioloog krijg je te horen dat je aorta op
knappen staat, maar je moet wel sporten. Wat mag je dan zeg maar.” 010/91-97
Er is volgens hen niemand op de polikliniek die kijkt naar wat de klachten betekenen voor
het dagelijks leven en hoe de gegeven adviezen hierin ingepast kunnen worden. Een
respondent zei hierover het volgende:
“..Maar verder wordt heel makkelijk gezegd: Je moet gewoon wat minder gaan doen.
Maar wat of hoe en waar dan juist de belasting zit.. Dat mensen met jou die zoektocht
aangaan.. Die begeleiding is er niet.” 020/183-186
Adviezen of tips over bijvoorbeeld voeding of sport worden nu vaak door hun eigen
ergotherapeut of fysiotherapeut gegeven, maar deze hebben vaak te weinig kennis van het
Marfansyndroom.
Verschillende respondenten benoemden veel steun vanuit de patiëntenvereniging van de
Contactgroep Marfan Nederland te krijgen. Voor hen is dit een aanspreekpunt waar ze
informatie en tips van andere Marfanpatiënten kunnen krijgen. Ook de Facebookpagina
‘Leven met Marfan’ is voor veel respondenten een bron van informatie en een vraagbaak.
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Bij het uitvragen van de ziektegerelateerde opgaven viel op dat respondenten er veel
waarde aan hechten dat zij behandeld en begeleid worden door specialisten met kennis
over het Marfansyndroom. Dit neemt een stuk onzekerheid weg, omdat de behandelend
arts dan precies weet op welke punten gelet moet worden. Dit zorgt voor meer vertrouwen
in de behandeling en begeleiding. Respondenten gaven bijvoorbeeld aan een
fysiotherapeut vanuit de polikliniek te missen. Deze fysiotherapeut hoeft niet perse in de
polikliniek aanwezig te zijn. Een mogelijkheid is volgens de respondenten dat de
polikliniek een netwerk van fysiotherapeuten met kennis van het Marfansyndroom
opbouwt, waarnaar zij doorverwezen kunnen worden. Een andere optie die genoemd werd,
was dat reguliere fysiotherapeuten kunnen bellen naar de polikliniek voor advies.
Een aantal respondenten uit de poliklinieken in Maastricht, Leiden en Nijmegen komen op
een spreekuur bij een orthopeed, die niet verbonden is aan de polikliniek. De
respondenten zouden liever op spreekuur komen bij een orthopeed die is aangesloten bij
de Marfanpolikliniek. Hoewel er wel een orthopedisch chirurg is aangesloten bij de
poliklinieken in Maastricht, Nijmegen en Groningen, worden deze niet bezocht door de
respondenten. De reden dat dit nu niet gebeurt is onduidelijk.
Naast een fysiotherapeut en orthopeed, werd ook het belang genoemd van een diëtist,
internist of psycholoog die aanwezig is op of verbonden aan de polikliniek. Omdat deze
mogelijkheid op dit moment niet bestaat op de polikliniek, worden deze disciplines buiten
de poliklinieken ingeschakeld. Meestal wordt dit via de huisarts geregeld. Hierbij werd
aangegeven dat de discipline waarnaar wordt doorverwezen, vaak niet bekend is met het
Marfansyndroom en dat daardoor steeds opnieuw moet worden uitgelegd wat het
Marfansyndroom inhoudt. Respondenten benoemen hierbij geregeld niet de zekerheid te
ervaren dat zij de hulp krijgen die zij in het kader van het Marfansyndroom nodig hebben.
Het voordeel van (para-)medici met kennis over het Marfansyndroom is dat de zorg
efficiënter verloopt, omdat respondenten op dit moment ervaren dat zij van de ene naar
de andere specialist worden doorgestuurd.
Persoonlijke opgaven
Verschillende respondenten uit alle poliklinieken geven aan begeleiding te missen op
persoonlijk gebied. Een respondent uit Groningen mist een luisterend oor voor de
problemen die volwassen Marfanpatiënten kunnen ervaren. Het gevoel van gehoord en
erkend worden, werd ook door een respondent uit Leiden gemist. Een respondent uit
Maastricht beaamde dit. Zij zou graag iemand willen die zo nu en dan aandacht heeft voor
het persoonlijke aspect. Een arts die je begrijpt en kan begeleiden.
“Dan hoef je niet per se naar een psychiater, maar het zou fijn zijn als je heel af en toe
een arts tegenover je hebt zitten die je echt begrijpt, en die je ook kan begeleiden”.
015/79- 81
Begeleiding bij persoonlijke opgaven zou volgens respondenten uit verschillende
poliklinieken een taak van de polikliniek moeten zijn. Tijdens het praktijkonderzoek werd
het belang van het bieden van psychische begeleiding op een aantal specifieke momenten
benadrukt. Het eerste belangrijke moment waarop begeleiding volgens respondenten nodig
kan zijn, is in de periode na de diagnosestelling. Specifiek in Amsterdam en Nijmegen werd
dit gemist. Ten tweede gaven respondenten die een aortaoperatie hebben ondergaan aan
dat deze operatie een grote impact had op hun psychisch welbevinden. Op de poliklinieken
in Groningen, Nijmegen en Leiden hebben respondenten psychische begeleiding gemist in
de periode rondom de operatie. Voor respondenten uit Amsterdam die een operatie
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hebben ondergaan, was de psychische begeleiding die zij buiten de polikliniek om hebben
ontvangen voldoende. De respondenten uit Maastricht hebben geen hartoperatie gehad.
Ten derde hebben respondenten bij het accepteren van de gevolgen van het
Marfansyndroom geen begeleiding ontvangen. Hier hadden zij wel behoefte aan gehad.
Respondenten van verschillende poliklinieken missen tijdens of naast hun
controleafspraken een gesprek waarin een arts of andere discipline aandacht heeft voor
het persoonlijke aspect. Een respondent uit Maastricht bezocht eerder de polikliniek in
Nijmegen. Zij gaf aan dat de internist, die daar toentertijd werkzaam was, hier wel
aandacht voor had.
“Vroeger zaten we bij de Radboud in Nijmegen bij de Marfanpoli en dat was super. Dokter
[…] was internist. Het was gewoon heel goed geregeld allemaal. Daar kwam ik ook 1x per
jaar bij, en dan was het gewoon een leuk gesprek. Ook over: hoe gaat het met je? Wat
doe je voor werk? En kinderen, alles. En dan gaandeweg: wat zijn je klachten. En hij
stuurde dat dan ook heel goed. En dat heb ik nu totaal niet. En steeds vaker dat ik zoiets
heb van: O, ik moet eigenlijk zo’n internist hebben als dokter […] in Nijmegen.”015/58-63
Ook respondenten die op dit moment zijn aangesloten bij de Nijmeegse Marfanpolikliniek
geven aan de vroegere rol van deze internist te missen, aangezien hij niet meer werkzaam
is binnen het Radboud ziekenhuis. Respondenten hebben buiten de polikliniek begeleiding
gezocht en gekregen op persoonlijk gebied. Andere respondenten hebben zelf hulp gezocht
bij een maatschappelijk werker om klachten te accepteren of om alles van zich af te
kunnen praten. Ze zijn hierbij doorverwezen door hun huisarts. Een respondent uit
Groningen gaat naar een psycholoog. Zij geeft aan dat het moeilijk is om steeds uit te
moeten leggen wat het Marfansyndroom is. Het is daarbij lastig dat de psycholoog de
impact van het Marfansyndroom niet kent. Ze had hierin meer verwacht van de polikliniek.
“Nee, eigenlijk heb ik hierin helemaal niets ontvangen via de polikliniek. Ik ben zelf weer
naar de huisarts gegaan en die heeft mij doorverwezen naar de psycholoog. Dat vind ik
ook wel een beetje moeilijk, dat er vanuit de polikliniek helemaal niks is.” 017/89-93
Veel respondenten ervaren de Marfan Contactdagen en de Facebookpagina ‘Leven met
Marfan’ ook op persoonlijk gebied als een aanvulling. Het is helpend om met lotgenoten te
praten en begrepen te worden, omdat dit op de polikliniek als een gemis wordt ervaren.
Respondenten uit Leiden en Maastricht stipten het belang aan van begeleiding bij het
ouder worden met het Marfansyndroom. Een respondent uit Maastricht is onzeker over de
toekomst en weet nu niet goed naar wie ze toe kan met haar vragen hierover:
“Hoe word ik 90 jaar?! Vind ik dat wel prettig? Dat kan mij wel eventjes in mijn hoofd
zitten. Maar dan ben ik ook wel weer het type die dat snel wegduwt. Die gedachtes kan ik
ook wel snel ergens parkeren. Maar het komt wel af en toe weer terug. Ik weet niet hoe
het gaat lopen in de toekomst. I: En welke begeleiding krijgt u hierbij vanuit de
polikliniek? R: Niet, eigenlijk.” 015/91-99
Sociaal
Op het gebied van vriendschappen en relaties hebben respondenten geen begeleiding
ontvangen. Hier hebben zij ook geen behoefte aan. Respondenten geven over het
algemeen aan dat zij tevreden zijn over hun sociale leven, omdat vrienden en familie
rekening houden met hun beperkingen. Echter weten mensen die wat verder van hen
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afstaan, vaak niet voldoende over het Marfansyndroom. Dit zorgt soms voor onbegrip als
mensen niet meegaan met een dagje uit of naar feestjes die tot laat duren. Daarom
bestaat er onder meerdere respondenten een behoefte om op de polikliniek te kunnen
praten over hoe zij om kunnen gaan met onbegrip uit de omgeving.
“Ik heb er af en toe ook goede dagen bij zitten hoor, dat ik bijvoorbeeld mijn ramen sta
te lappen. En dan denkt mijn buurvrouw: ‘goh, dat gaat wel goed zeker’. Maar ze moest
eens weten dat ik vanmiddag en morgen weer niets kan doen.” 007/135-138
Respondenten uit Groningen, Leiden en Maastricht missen begeleiding vanuit de polikliniek
op het gebied van werk. Zij gaven aan dat sommige lichamelijke klachten invloed hebben
op de mogelijkheid om te kunnen werken. Zij missen iemand, bijvoorbeeld een
arbeidsgeneeskundige, die aandacht heeft voor wat het hebben van het Marfansyndroom
betekent voor hun werk. Zij zouden graag willen weten welke aanpassingen zij zouden
kunnen doen om hun werk beter te kunnen doen of vol te kunnen houden.
Het Marfansyndroom heeft niet alleen een grote impact op de persoon zelf, maar ook op
het gezin. Respondenten uit Groningen, Leiden en Nijmegen gaven aan dat ze iemand op
de polikliniek missen die het gezin begeleidt door in gesprek te gaan over de gevolgen van
het Marfansyndroom op alle gezinsleden. Een respondent uit Groningen gaf bijvoorbeeld
aan dat er in het ziekenhuis geen plek is voor haar man om over de impact van de
aandoening te praten.
“Want het heeft ook invloed op mijn gezin. Er is bij het ziekenhuis bijvoorbeeld geen plek
voor mijn man om zijn ei kwijt te kunnen. Terwijl het wel iets is wat invloed heeft op
alles.” 020/64-66
Materieel
Veel respondenten maken gebruik van hulpmiddelen om zo de gevolgen van het
Marfansyndroom, zoals pijn, zo klein mogelijk te maken. Volgens respondenten wordt
hierbij geen begeleiding ontvangen vanuit de poliklinieken. Een aantal respondenten gaven
aan dat ze deze begeleiding graag zouden willen krijgen bij het regelen van hulpmiddelen.
Op dit moment regelen ze dit vooral zelf of via de huisarts. De respondenten geven aan dat
ze graag vanuit de polikliniek willen weten waar je voor welke hulpmiddelen het beste
terecht kunt.
“Dan heb je dus niemand je daarin kan ondersteunen of begeleiden. Dat moet je allemaal
op eigen initiatief doen. Nou ben ik daar nog toe in staat, maar menigeen is dat niet. En
ook ik verdrink er soms nog in dat ik denk van: hoe moet ik dit allemaal redden.”
020/61-64
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4.Conclusie, aanbevelingen, discussie
Tijdens het onderzoek is literatuur- en praktijkonderzoek verricht om antwoord te kunnen
geven op de hoofdvraag: ‘Welke begeleiding bij adaptieve opgaven ervaren volwassenen
met het Marfansyndroom op de vijf Nederlandse Marfanpoliklinieken?’ In deze conclusie
worden allereerst de deelvragen beantwoord, waarna de resultaten van de analyses
verwerkt zijn in een antwoord op de hoofdvraag.
4.1 Conclusie
Deelvraag 1: Wat houdt begeleiding bij adaptieve opgaven in voor mensen met een
aangeboren, chronische aandoening?
Mensen met een chronische aandoening, zoals het Marfansyndroom, krijgen te maken met
adaptieve opgaven. Adaptieve opgaven zijn de inspanningen die verricht moeten worden
om op een goede manier met de aandoening en de daarbij horende veranderingen om te
gaan. Het gaat om het geven van een aanvaardbare plaats aan de aandoening, die past bij
de leefstijl die de zorgvrager op het oog heeft (Pool & Keesom, 2012). Begeleiding bij
adaptieve opgaven houdt in dat de patiënt geholpen en gesteund wordt bij opgaven op
ziektegerelateerd, persoonlijk, sociaal en materieel gebied, om de chronische aandoening
een aanvaardbare plaats te kunnen geven in het leven. De focus in de zorg voor chronisch
zieken dient te liggen op ‘disability management'. Hierbij is de begeleiding gericht op het
versterken van het zelfmanagement van de patiënt en wordt uitgegaan van zijn
mogelijkheden in plaats van de aandoening en de beperkingen.
Deelvraag 2: Welke begeleiding bij adaptieve opgaven ontvangen volwassenen met
het Marfansyndroom op de poliklinieken?
Op elke polikliniek wordt door volwassen Marfanpatiënten tijdens een polibezoek de
cardioloog en, bij oogklachten, de oogarts periodiek bezocht. Naast de behandelingen en
onderzoeken, krijgen de patiënten (leefstijl-) adviezen op cardiologisch en oculair gebied.
Veel respondenten hebben vragen over andere Marfangerelateerde, lichamelijke klachten.
Een aantal respondenten uit Leiden stelt deze vragen per mail aan de klinisch geneticus,
de coördinator van deze polikliniek. In Nijmegen wendt een aantal respondenten zich voor
vragen tot de verpleegkundig specialist. De respondenten die hen benaderen, vinden het
prettig dat de klinisch geneticus en de verpleegkundig specialist goed bereikbaar zijn. Het
is niet duidelijk of dit daadwerkelijk de taak van de klinisch geneticus en verpleegkundig
specialist is, of dat patiënten hen op eigen initiatief benaderen. Binnen de andere
poliklinieken lijkt er geen duidelijk aanspreekpunt voor Marfangerelateerde vragen te zijn.
In Amsterdam en Leiden hebben een aantal respondenten begeleiding ontvangen bij de
persoonlijke opgaven, in de vorm van een doorverwijzing naar een psycholoog van buiten
de polikliniek. Respondenten uit de andere poliklinieken zijn niet doorverwezen naar een
psycholoog door de polikliniek. Verder is op dit gebied geen begeleiding ontvangen op de
poliklinieken.
Op sociaal en materieel gebied hebben respondenten van de verschillende poliklinieken
geen begeleiding ontvangen. Respondenten zien de begeleiding bij sociale opgaven op het
gebied van relaties en vriendschappen over het algemeen ook niet als taak van de
polikliniek. Hoewel veel respondenten zich op materieel gebied zelfstandig redden, zijn er
ook die behoefte hebben aan meer begeleiding vanuit de polikliniek bij het regelen van
hulpmiddelen.
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Deelvraag 3: Welke begeleiding bij adaptieve opgaven missen volwassenen met het
Marfansyndroom vanuit de polikliniek?
Op ziektegerelateerd gebied wordt begeleiding in de vorm van een centraal aanspreekpunt
het meest gemist. Respondenten gaven aan het belangrijk te vinden dat er iemand is die
kan helpen met het regelen van zorg, doorverwijzen naar andere disciplines en het
beantwoorden van vragen. Het wordt als een gemis ervaren dat door de disciplines geen
praktische handreikingen worden gegeven bij adviezen. Respondenten weten nu niet hoe
ze deze toe kunnen passen in hun leven. Het is voor respondenten belangrijk dat de
disciplines die zij bezoeken, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, verbonden zijn aan of
contact hebben met de polikliniek. Respondenten vinden het een geruststelling als artsen
precies weten op welke signalen gelet moet worden.
Verder wordt een discipline op de polikliniek gemist die, naast de lichamelijke klachten,
aandacht heeft voor het persoonlijke gebied en hier door middel van een gesprekje op in
gaat. Bijvoorbeeld net na de diagnosestelling, bij het accepteren van het Marfansyndroom,
rondom een operatie en bij het omgaan met de aandoening in het dagelijks leven.
Op sociaal gebied wordt begeleiding gemist bij het omgaan met onbegrip uit de omgeving.
Ook wordt begeleiding aan bijvoorbeeld de partner of het gezin gemist, omdat het
Marfansyndroom ook op hen impact kan hebben. Respondenten missen begeleiding bij de
uitvoering van hun beroep.
Het regelen van hulpmiddelen wordt nu vaak zelf of via de huisarts gedaan. Sommige
respondenten zouden graag willen dat de polikliniek meedenkt over waar je voor welke
hulpmiddelen het beste terecht kunt.
4.1.1 Eindconclusie
Welke begeleiding bij adaptieve opgaven ervaren volwassenen met het
Marfansyndroom op de vijf Nederlandse Marfanpoliklinieken?
Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat begeleiding gericht moet zijn op het
versterken van het zelfmanagement van de zorgvrager. Dit betekent dat de patiënt zelf de
regie voert over zijn leven en de behandeling van de chronische aandoening. Daarnaast
houdt begeleiding bij adaptieve opgaven in dat de patiënt geholpen en gesteund wordt bij
opgaven op ziektegerelateerd, persoonlijk, sociaal en materieel gebied. Dit draagt eraan
bij dat de patiënt het vermogen heeft om de chronische aandoening een aanvaardbare
plaats te kunnen geven in het leven. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de behoefte aan
begeleiding afhankelijk is van de hoeveelheid klachten die de patiënt ervaart en het
vermogen hiermee om te gaan. Hierdoor is de ene respondent tevreden met de begeleiding
vanuit de polikliniek en mist de ander veel hulp en steun. Door de meeste respondenten
wordt de begeleiding vanuit de polikliniek als minimaal ervaren en wordt begeleiding
gemist bij alle adaptieve opgaven. Dit zorgt ervoor dat de respondenten buiten de
polikliniek begeleiding zoeken bij het organiseren van de benodigde zorg en het omgaan
met het Marfansyndroom in het dagelijks leven. De hulp buiten de polikliniek is volgens de
respondenten in de meeste gevallen ontoereikend, omdat deze wordt geboden door
mensen met onvoldoende kennis van het Marfansyndroom.
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4.2 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar de ervaringen met de
begeleiding bij adaptieve opgaven vanuit de Nederlandse Marfanpoliklinieken, dat is
uitgevoerd onder volwassenen met het Marfansyndroom, worden in dit hoofdstuk de
daaruit volgende aanbevelingen beschreven.
4.2.1 Aanbevelingen voor de organisatie/contactgroep/poliklinieken
Begeleidingsbehoeften in kaart brengen
In het praktijkonderzoek kwam duidelijk naar voren dat er grote verschillen zitten tussen
de behoeften aan begeleiding bij adaptieve opgaven van elke respondent. Deze behoeften
blijken gedurende het leven ook te veranderen. Een passende begeleiding bij adaptieve
opgaven maakt dat het zelfmanagement van de patiënt wordt versterkt. Wanneer op de
poliklinieken de behoeften van de individuele patiënt worden geïnventariseerd, wordt
helder welke behoeften elke patiënt heeft en kan hier in de begeleiding beter op worden
aangesloten. Een verpleegkundig specialist zou dit methodisch en vanuit een holistische
mensvisie uit kunnen voeren. Hieruit volgt de aanbeveling:
Breng de begeleidingsbehoeften van elke patiënt in kaart op de poliklinieken en evalueer
bij elk polibezoek of de begeleiding nog aansluit.
Aandacht voor de patiënt in zijn totaliteit
Er is op dit moment te weinig aandacht voor de invloed die het Marfansyndroom op
persoonlijk en sociaal gebied heeft; zoals psychisch welbevinden, werk, vriendschappen en
gezin. Het lukt respondenten nu niet altijd om het Marfansyndroom een aanvaardbare plek
in hun leven te geven. Hieruit volgt de aanbeveling:
Zorg op de poliklinieken voor meer aandacht voor de invloed van het Marfansyndroom op
persoonlijk en sociaal gebied.
N.B. Voor respondenten maakt het niet uit of deze rol door een verpleegkundige of
maatschappelijk werker wordt vervuld. Ons advies zou zijn hier een verpleegkundig
specialist gedeeltelijk of geheel een rol in te laten spelen.
Informatie over de organisatie van de polikliniek
Het is voor respondenten onduidelijk hoe de zorg georganiseerd is op een polikliniek.
Respondenten weten daardoor vaak niet waar zij met hun vragen over (de omgang met)
Marfangerelateerde klachten terecht kunnen. De meeste poliklinieken lijken hierbij geen
begeleiding te bieden. Respondenten hebben echter behoefte aan duidelijkheid.
Hieruit volgt de aanbeveling:
Bied patiënten heldere informatie over de verschillende disciplines en hoe de zorg is
georganiseerd op de polikliniek.
Regelen van hulpmiddelen
Respondenten hebben hulpmiddelen zelf en/of via de huisarts geregeld. Een deel van de
patiënten weet niet altijd welke hulpmiddelen er zijn, welke voor hen het beste zijn en
hoe zij deze moeten aanvragen. Hieruit volgt de aanbeveling:
Bied begeleiding bij het zoeken naar en aanvragen van hulpmiddelen zodat patiënten hier
meer zelfredzaam in worden.
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Centraal aanspreekpunt
Veel respondenten weten op dit moment niet goed tot wie zij zich kunnen wenden met
hun vragen en blijven in sommige gevallen daarom met hun klachten en vragen rondlopen.
Om de patiënten van de Marfanpoliklinieken goed te kunnen begeleiden bij hun adaptieve
opgaven, wordt aanbevolen om te zorgen voor een centraal aanspreekpunt op elke
polikliniek. Volgens de respondenten kan dit aanspreekpunt een rol spelen in het uitvoeren
van bovenstaande aanbevelingen, adviezen geven, klachten beoordelen en als het nodig is
doorverwijzen naar een specialist.
Hieruit volgt de aanbeveling:
Zorg voor een centraal aanspreekpunt op elke polikliniek.
4.2.2 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek:
Draagvlak en mogelijkheden bepalen
De resultaten van dit onderzoek zijn geschreven vanuit het perspectief van de
respondenten. Het perspectief van de disciplines uit de poliklinieken is hierin niet
meegenomen. De aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen pas geïmplementeerd worden op
de poliklinieken, wanneer is bepaald of hier draagvlak voor is en of de aanbevelingen
realiseerbaar zijn op de poliklinieken. Hieruit volgt de aanbeveling:
Onderzoek wat de visie van de poliklinieken is over de zorg die zij kunnen bieden en of
deze visie aansluit bij de behoeften van de patiënten.
Inzet van een verpleegkundig specialist op alle poliklinieken
In dit onderzoek wordt aanbevolen de individuele begeleidingsbehoeften van elke patiënt
in kaart te brengen op de poliklinieken. Daarnaast wordt geadviseerd meer aandacht te
hebben voor de patiënt op persoonlijk en sociaal gebied. In onze optiek zou een
verpleegkundig specialist in beide aanbevelingen een rol kunnen spelen. In Nijmegen wordt
al een verpleegkundig specialist ingezet, maar bij de andere poliklinieken niet. In dit
onderzoek is de rol van de verpleegkundig specialist in Nijmegen niet onderzocht. Om te
bepalen of de functie van de verpleegkundig specialist op de polikliniek in Nijmegen
optimaal benut wordt en wat een verpleegkundig specialist kan bijdragen op de andere
Nederlandse Marfanpoliklinieken, is vervolgonderzoek nodig. Hieruit volgt de aanbeveling:
Onderzoek of en hoe een verpleegkundig specialist kan worden ingezet op alle
Marfanpoliklinieken om de begeleiding bij adaptieve opgaven aan te laten sluiten bij de
behoeften van de individuele patiënt.
Uitbreiding multidisciplinaire zorg
Respondenten gaven aan het fijn te vinden als hun behandelaar weet wat het
Marfansyndroom is, zodat niet steeds uitgelegd hoeft te worden wat dit inhoudt. Als een
behandelaar weet wat het Marfansyndroom is, geeft dit meer vertrouwen in hem, omdat
hij weet op welke symptomen gelet moet worden. Volgens respondenten hoeven deze
disciplines niet perse aan de polikliniek verbonden te zijn, maar zou het prettig zijn als de
polikliniek makkelijk bereikbaar is voor de externe disciplines in verband met vragen.
Hieruit volgt de aanbeveling:
Onderzoek hoe de multidisciplinaire zorg rondom de Marfanpatiënt uitgebreid zou kunnen
worden.
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4.3 Discussie
Doel
De doelstelling van dit onderzoek is: ‘In juni 2017 heeft Contactgroep Marfan Nederland
een helder overzicht van de ervaringen die volwassenen met het Marfansyndroom hebben
met de begeleiding op de Nederlandse Marfanpoliklinieken bij hun adaptieve opgaven.’ In
de resultaten is een overzicht gegeven van de ontvangen en gemiste begeleiding en de
ervaringen van de respondenten. Daarmee is aan de doelstelling voldaan.
Methode
In het literatuuronderzoek is gezocht naar Evidence Based literatuur. De literatuur is
beoordeeld aan de hand van de punten die in de methode van dit onderzoek zijn
beschreven. Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van diverse databanken, zoals
PubMed en Google Scholar. Tijdens de beantwoording van deelvraag 1 is veel
gebruikgemaakt van verschillende boeken van dezelfde auteur, namelijk A. Pool. Het
gebruik van literatuur van dezelfde auteur kan een negatieve invloed hebben op de
betrouwbaarheid van de literatuurstudie. Echter werd in de verschillende bronnen telkens
samengewerkt met andere wetenschappers, wat een positieve invloed heeft op de
betrouwbaarheid van de bron. Daarnaast draagt het feit dat de auteur een expert is op dit
gebied bij aan de betrouwbaarheid (Rijksuniversiteit Groningen, 2017).
Het praktijkonderzoek is niet geheel volgens de beschreven methode verlopen. Het
praktijkonderzoek bestond uit het afnemen van twintig telefonische interviews onder
volwassenen met het Marfansyndroom. In de methode is beschreven dat minimaal vijf
interviews per polikliniek afgenomen zouden worden. Vanuit de poliklinieken in Groningen
en Maastricht konden echter slechts twee of drie respondenten worden geworven. De
resultaten zijn daardoor minder representatief voor de gehele populatie van deze
poliklinieken.
Door tijdens het interview te vragen naar de ervaringen van de respondenten, kregen zij
de ruimte om ervaringen te delen die voor hen het meest belangrijk waren. Vervolgens
werd hierop doorgevraagd. Hierdoor hebben in elk interview andere onderwerpen op de
voorgrond gestaan, afhankelijk van de ervaringen van respondenten met begeleiding vanuit
de polikliniek. Dit geeft een beeld van de meest belangrijke ervaringen van de
desbetreffende respondent. De keerzijde hiervan is dat in de interviews niet elk specifieke
onderwerp, zoals voeding en zwangerschap, vaak genoeg aan bod is gekomen om er
conclusies over te trekken.
Validiteit & Betrouwbaarheid
De adaptieve opgaven uit de literatuurstudie zijn als topics gebruikt bij het opstellen van
de interviewvragen. Hierdoor is de interne validiteit gewaarborgd. De begripsvaliditeit is
gewaarborgd door voorafgaand aan de interviews uit te leggen wat bedoeld werd met
‘adaptieve opgaven’. Hierbij werden ook enkele voorbeelden gegeven. Om te controleren
wat de respondent bedoelde, werd tijdens de interviews regelmatig een samenvatting
gegeven van wat de respondent heeft gezegd. Tijdens het labelen en coderen bleek dat de
samenvattingen soms ook een conclusie bevatten; een aanname van de interviewer.
Onbedoeld kan de interviewer de respondent iets in de mond hebben gelegd. De resultaten
van de interviews kunnen hierdoor beïnvloed zijn. De opgenomen gesprekken zijn in een
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verbatim uitgeschreven. Uitspraken die de identiteit van de respondent konden onthullen
zijn aangepast of weggehaald. Hierdoor is de anonimiteit gewaarborgd. De
betrouwbaarheid van de interview analyses is verhoogd door peer examination.
Resultaten
De verwachting was dat de uitkomsten per polikliniek zouden verschillen, omdat elke
polikliniek een andere werkwijze heeft. Daarnaast wordt er alleen op de polikliniek in
Nijmegen een verpleegkundig specialist ingezet. De verwachting was dat de respondenten
daar meer tevreden zouden zijn over de begeleiding dan op andere poliklinieken. Echter
bleken er echter geen grote verschillen te zijn tussen de respondenten van de polikliniek in
Nijmegen en andere respondenten, omdat de behoefte aan begeleiding per patiënt
verschillend is. Ook heeft niet elke Nijmeegse respondent te maken gehad met de
verpleegkundig specialist. Omdat alle respondenten de begeleiding anders ervaren, zijn de
resultaten genuanceerd beschreven. In dit verslag zijn uitspraken door respondenten niet
opgenomen wanneer deze door een enkele respondent werden genoemd. Hierdoor zijn
onderwerpen als zwangerschap of de overgang van kinder- naar volwassenpolikliniek niet
beschreven in de resultaten. De Contactgroep Marfan Nederland heeft hierdoor een beeld
gekregen van de belangrijkste onderwerpen die naar voren kwamen tijdens het
praktijkonderzoek.
In dit onderzoek zijn de resultaten uit het literatuur- en praktijkonderzoek met elkaar
vergeleken. Er is onderzocht wat begeleiding inhoudt voor chronisch zieken en welke
begeleiding in de praktijk ervaren wordt. De uitkomsten hiervan zijn beschreven in de
conclusie en als basis gebruikt voor de aanbevelingen.
Bruikbaarheid aanbevelingen
De aanbevelingen zijn bruikbaar, omdat deze zorgen voor een meer efficiënte en
effectieve zorgverlening op de poliklinieken. Om de aanbeveling te kunnen implementeren
in de praktijk is vervolgonderzoek nodig om te kijken of er op de poliklinieken draagvlak is
en of de aanbevelingen realiseerbaar zijn op de poliklinieken. Denk hierbij aan
organisatorische aspecten, zoals de kosten.
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Vooronderzoek literatuur

In deze bijlage vindt u het vooronderzoek dat is gedaan voordat werd gestart met het
beantwoorden van de deelvragen. In dit onderzoek werd antwoord gegeven op de volgende
vragen: ‘Op welke lichamelijke gebieden doen zich problemen voor bij volwassenen met
het Marfansyndroom?’ en ‘Hoe kunnen lichamelijke problemen leiden tot het ervaren van
adaptieve opgaven door volwassenen met het Marfansyndroom?’. Deze vragen geven geen
antwoord op de hoofdvraag, maar gaf de onderzoekers meer inzicht in de lichamelijke
probleemgebieden die op kunnen treden bij het Marfansyndroom en hoe deze kunnen
leiden tot het ervaren van adaptieve opgaven. Door middel van de kennis uit dit
vooronderzoek was het mogelijk om goede interviewvragen op te stellen en tijdens de
interviews door te vragen op de adaptieve opgaven.
Op welke lichamelijke gebieden doen zich problemen voor bij volwassenen met het
Marfansyndroom?
Hieronder wordt uiteengezet welke lichamelijke problemen ontstaan als gevolg van het
Marfansyndroom. Om duidelijk te krijgen welke adaptieve opgaven hierbij horen is ervoor
gekozen om vervolgens uit te werken hoe deze lichamelijke problemen volgens de
literatuur kunnen leiden tot adaptieve opgaven op ziekte-gerelateerd, persoonlijk, sociaal
en materieel gebied.
Hart
Ernstige situaties die voor kunnen komen bij het Marfansyndroom zijn een aortadissectie,
wat betekent dat de wandlagen van de aorta losraken, of een aortaruptuur, het scheuren
van de wand van de aorta (Hartstichting, n.d.). Doordat het bindweefsel slecht
functioneert is de aorta stijf, hierdoor stijgt de bloeddruk waardoor de aorta kan gaan
verwijden en uiteindelijk kan scheuren. Daarnaast kunnen de hartkleppen minder goed
sluiten, wat een mitralisklepprolaps of een tricuspidalisklepprolaps genoemd wordt.
Wanneer het hart het bloed rond pompt, stroomt het bloed weer terug langs de klep. De
hartfunctie vermindert en men heeft een grotere kans op endocarditis. Bij endocarditis
ontstaat een ontsteking op de hartklep, dat ook het omliggende weefsel aantast
(Contactgroep Marfan Nederland, n.d. ). Door goede controle en behandeling kan het
ontstaan van endocarditis voorkomen worden. Door een operatieve ingreep kan het
verwijde deel van de aorta vervangen worden door een buisprothese, ook kan er een
kunstklep worden geplaatst (Hartstichting, n.d.). Wanneer iemand intensief wil sporten,
wordt hij doorverwezen naar een sportarts en cardioloog. Het uitgangspunt voor de
leefstijladviezen is het verminderen van hemodynamische stress op de aortawand. Tijdens
intensieve activiteit ontstaat een verhoging van hartfrequentie, bloeddruk en slagvolume
wat het ontstaan van een aneurysma van de aorta kan bevorderen en de snelheid van een
aortadilatatie doet toenemen (Vereniging Klinische Genetica Nederland , 2013). Voor
mensen met het Marfansyndroom betekent dit dat hun lichaam een mindere mate van
inspanning aankan, waarvan zij beperkingen kunnen ervaren in het dagelijks leven.
Longen
Wanneer iemand met het Marfansyndroom scoliose heeft, kan dit longfunctiestoornissen
veroorzaken. Tijdens inspanning kan iemand dan snel kortademig raken. Daarnaast kan
men zich minder inspannen, wanneer er sprake is van een verminderde zuurstofopname of
het risico op een klaplong (Grimbergen & Hofstede, 2012). Door de verzwakking van het
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bindweefsel bij mensen met Marfan kan de structuur van de longen niet goed zijn,
waardoor men een grotere kans heeft op longproblemen. Zo kan een pneumothorax
(klaplong) spontaan optreden. Vaak is de oorzaak een scheurtje in een klein, verzwakt
gedeelte van de long (Beers, Chir, Fletcher, & Jones, 2005). Door vervormingen van de
borstkas en wervelkolom kan een vermindering van de longcapaciteit optreden. Infecties
van de luchtwegen kunnen de beperkte capaciteit van de luchtwegen nog meer verkleinen
(Nederlands Huisartsen Genootschap , 2012). In verband met de verhoogde kwetsbaarheid
van de longen is het voor mensen met het Marfansyndroom extra van belang om niet te
roken (Contactgroep Marfan Nederland, 2010).
Skelet en spieren
Mensen met het Marfansyndroom kunnen problemen krijgen met hun botten en spieren. De
botten kunnen extra lang groeien, doordat het bindweefsel dat de gewrichten bij elkaar
houdt rekbaar wordt. Er kan kyphose of scoliose ontstaan aan de wervelkolom. Daarnaast
kunnen ruggenwervels over elkaar heen gaan geleiden. Doordat men last kan krijgen van
hypermobiliteit in de pols en hand kan het moeilijk zijn om een pen vast te houden (The
Marfan Foundation, 2014). Door de asymmetrische houding van de wervelkolom,
veroorzaakt door scoliose of kyphose, moeten de spieren zich aanpassen aan deze houding.
Hierdoor kan rugpijn ontstaan en dagelijkse handelingen kunnen lastig zijn om uit te
voeren. Door de pijn kan men proberen een bepaald gewricht te ontlasten, wat zwakheid
van de omgevende spieren tot gevolg heeft (Grimbergen & Hofstede, 2012). Daarnaast
komen vervormingen aan de borstkas voor. Men spreekt over een kippenborst wanneer
deze naar voren uitsteekt en over een trechterborst wanneer het borstbeen naar binnen
staat (Contactgroep Marfan Nederland, n.d. ). De trechterborst kan een verminderde
longfunctie tot gevolg hebben (De Hart&Vaatgroep, de Contactgroep Marfan Nederland, de
VSOP en het Nederlands Huisartsen Genootschap., 2012). Nicole Voermans heeft in haar
studie aangetoond dat mensen met het Marfansyndroom sneller klachten ervaren aan de
spieren en zenuwen. Dit komt omdat iemand met het Marfansyndroom last heeft van slap
bindweefsel, hierdoor heeft men sneller last van spierzwakte, spierpijn en
zenuwproblemen dan gezonde mensen (Contactgroep Marfan Nederland, 2012). Dit kan
beperkingen opleveren bij allerlei activiteiten, zoals fietsen, autorijden of traplopen. De
richtlijn Marfansyndroom beschrijft dat zorgvragers geadviseerd worden hun leefstijl aan
te passen en richt zich hierbij vooral op de sportbeoefening. Uit onderzoek naar houdingen bewegingsgerelateerde klachten blijkt dat de helft van de respondenten beperkingen
ervaart bij het lopen, de ADL of overige algemene dagelijkse levensverrichtingen (Hutting,
2014). Mensen met het Marfansyndroom kunnen tijdens de werkomstandigheden
beperkingen ervaren, zoals bijvoorbeeld minder uithoudingsvermogen of belastbaarheid
van de gewrichten (Vereniging Klinische Genetica Nederland , 2013).

Voeding en ondergewicht
Op de website Contactgroep Marfan Nederland bestaat een forum waarop de zorgen van
naasten of mensen met het Marfansyndroom gedeeld worden over ondergewicht en
bijvoeding (de Boer, 2015).
Er is weinig geschreven over de relatie tussen Marfan en ondergewicht. Op het Forum blijkt
echter dat wel behoefte aan meer informatie of begeleiding nodig is op dit punt. Bij
ondergewicht is aankomen heel belangrijk, een te laag gewicht kan een risico voor de
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gezondheid zijn. Met ondergewicht kan een tekort ontstaan aan bepaalde voedingsstoffen,
hierdoor kan men zich sneller moe en lusteloos gaan voelen. Ondergewicht kan ontstaan
door een gebrek aan eetlust, kauw- en slikproblemen of slecht werkende darmen. Ook een
ziekte kan hierbij een grote rol spelen (Voedingscentrum).
Gebit
Door de smalle kaak kunnen er problemen met de stand van de gebitselementen ontstaan.
De tanden staan vaak dicht op elkaar (Nederlands Huisartsen Genootschap, 2012). Dit
veroorzaakt vaak tandheelkundige of orthodontische problemen. Bij een kind kunnen
vroegtijdige behandelingen nog enige verbetering in het gebit brengen, omdat de naden
van het gewricht nog niet allemaal vastgehecht zijn en nog soepeler zijn dan bij
volwassenen. Als een kind ouder wordt, worden de behandelmogelijkheden beperkter.
Wanneer een patiënt met het Marfansyndroom een kunst hartklep heeft, bestaat bij een
ingreep aan het gebit een risico op een infectie aan het hart of de kleppen (endocarditis).
Deze infectie ontstaat doordat een bacterie met de behandeling naar binnen komt en in de
bloedbaan terechtkomt. Het kaakgewricht verbindt de onderkaak aan de bovenkaak. Een
misvormd kaakgewricht of zwakke gewrichtsbanden kunnen daarbij problemen
veroorzaken. Deze problemen worden ook wel ‘Temporo Mandibulaire Disfunctie (TMD)
genoemd. Dit kan leiden tot pijn bij het kauwen, het op slot schieten van de kaak bij wijd
openen en een aanhoudende pijn die door kan zetten tot hoofdpijn (Contactgroep Marfan
Nederland, 2016).
Oogafwijkingen
Bij het Marfansyndroom kunnen zich oogproblemen voordoen, met slechtziendheid tot
gevolg. Een voorbeeld hiervan bij Marfan is bijziendheid. Dit komt vaker dan gemiddeld
voor bij mensen met het Marfansyndroom. Bovendien is de kans dat het verslechtert
groter. Bij het Marfansyndroom wordt bijziendheid veroorzaakt doordat de oogbol vaak
langer dan gemiddeld en het hoornvlies vlakker is. De belangrijkste veroorzaker van
slechtziendheid bij Marfan is netvliesloslating, waarbij grote scheuren in het netvlies
komen (Contactgroep Marfan Nederland, 2011). Dit heeft mogelijk te maken met de
relatief grote aslengte van de oogbol (Vereniging Klinische Genetica Nederland , 2013).
Een ander bekend probleem is luxatie van de lens (ectopia lentis), wat bij 60% van de
Marfanpatiënten voorkomt (Vanden Weghe, 2010). Het ontstaat doordat de vezels waaraan
de lens in het oog is opgehangen door het Marfansyndroom kunnen worden aangetast,
waardoor deze verslappen (Contactgroep Marfan Nederland, 2011). Het gevolg is dat de
lens loslaat en zich vervolgens verplaatst naar de voor- of achteroogkamer. De verplaatsing
naar de vooroogkamer is erg pijnlijk. Wanneer de lens naar achteren schuift is dit niet
pijnlijk, maar zorgt dit uiteraard voor onscherp gezichtsvermogen. Dit probleem doet zich
bij beide ogen vaak in de zelfde mate voor (Prick, 2009). Een gevolg van de lensluxatie kan
iristrilling zijn, waarbij de iris trilt bij oogbewegingen. Dit komt doordat er meer ruimte is
ontstaan tussen de iris en de lens (Contactgroep Marfan Nederland, 2011). Deze en andere
additionele symptomen aan het oculair systeem kunnen leiden tot slechtziendheid en zelfs
blindheid (Vanden Weghe, 2010).
Durale ectesie
Bij een durale ectesie zijn de vliezen om het ruggenmerg verwijd, wat kan leiden tot
rugklachten in de onderrug. Bij 92% van de mensen met het Marfansyndroom is er sprake
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van durale ectesie (Vanden Weghe, 2010). Het syndroom kan namelijk een verslappende
werking hebben op de vliezen (dura). Deze raken verwijd en ten gevolge van de liquor die
onder invloed van de zwaartekracht naar beneden stroomt wordt er voornamelijk op het
onderste deel van de dura extra druk uitgeoefend. De meerderheid van mensen met een
durale ectesie krijgt geen klachten. Deze treden pas op wanneer de dura druk geeft op de
uittredende zenuwen. Voorbeelden van klachten zijn: hoofdpijn; (onder-)rugpijn en pijn,
gevoel- en krachtsverlies in de benen (Contactgroep Marfan Nederland, n.b.). Belangrijk
om te weten is dat durale ectesie lang niet altijd de oorzaak is van lage rugpijn, maar dat
verkeerd zitten veel vaker de echte oorzaak is. Vergroeiingen van de onderste
ruggenwervels kunnen daarnaast ook veroorzakers van lage rugpijn zijn (Contactgroep
Marfan Nederland, n.b.). Verzwakking van de blaas of ingewanden kunnen ook ontstaan
als gevolg van durale ectesie, wat vervolgens kan leiden tot urine-incontinentie (Nicola,
Hadley, Jain, & Francomano, 2002). Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met het
Marfansyndroom, behalve een verhoogde kans op urine-incontinentie, ook een verhoogde
kans op verzakkingen van organen in de bekkenbodem hebben als gevolg van verzwakt
bindweefsel (Carley & Schaffer, 2000).
Voetproblemen
Door de aandoening aan het bindweefsel kunnen er afwijkingen in de voetzolen ontstaan.
Mensen met het Marfansyndroom kunnen zogeheten platvoeten ontwikkelen. De
behandeling is gericht op correctie van de afwijkingen voordat complicaties ontstaan
(Beers, Chir, Fletcher, & Jones, Merck Manual, 2005). Bij platvoeten lijkt het middelste
gedeelte van de voet ingezakt te zijn, terwijl dit normaalgesproken gewelfd is. Dit kan pijn
of kramp in de voeten veroorzaken. Door aangepast schoeisel of steunzolen te gebruiken
kunnen complicaties van de platvoeten voorkomen worden (Beers, Chir, Fletcher, & Jones,
Aandoeningen bij kinderen, 2005).
Striae
Striae kunnen ontstaan door snelle groei bij bijvoorbeeld zwangerschap, aankomen,
afvallen of tijdens de puberteit. Ze zijn in het begin vaak rood of paars, maar worden
lichter naar mate de tijd vordert. Er is geen effectieve manier gevonden om ze te
voorkomen of te verwijderen (The Marfan Foundation, 2014). Striae is één van de criteria
om de diagnose Marfan te stellen. Striae op de schouders, bovenarmen en oksels tellen
mee, mits ze niet kunnen worden geassocieerd met gewichtsverandering. Striae op het
midden van de rug, de lumbale regio en de heupen worden niet meegeteld als criteria
omdat dit bij de normale populatie ook veel voor kan komen (Vereniging Klinische
Genetica Nederland , 2013).
Vermoeidheid
Men kan te maken krijgen met vermoeidheidsklachten, hoofdpijn of migraine, wat het
moeilijk kan maken om activiteiten uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden
door cardiovasculaire problematiek, een verminderde longcapaciteit of het gebruik van
bepaalde medicatie (De Hart&Vaatgroep, de Contactgroep Marfan Nederland, de VSOP en
het Nederlands Huisartsen Genootschap., 2012).
Seksualiteit en voortplanting

BEGELEIDING BIJ ADAPTIEVE OPGAVEN: NODIG OF OVERBODIG?

40

Zwangerschap is een belangrijk thema voor veel vrouwen met Marfan, omdat er
verschillende risico’s kleven aan een zwangerschap bij het Marfansyndroom. Door
natuurlijke aanpassingen van het lichaam tijdens een zwangerschap, treden in sommige
weefsels en organen verslappingen op. Hormonale veranderingen hebben een negatief
effect op de aortawand (Contactgroep Marfan Nederland, 2016). Er komt 30-40% meer druk
op de hart- en bloedvaten tijdens de zwangerschap, als gevolg van een toename van het
bloedvolume. Bij mensen met het Marfansyndroom is een verwijding of ruptuur van de
aorta de ernstigste complicatie. Vanwege de al slechtere conditie van het hart- en
vaatstelsel vormt een zwangerschap dus een extra belasting en wordt het risico op deze
complicaties groter. Het is belangrijk dat vrouwen met het Marfansyndroom die een
kinderwens hebben goed worden geïnformeerd. Omdat levensbedreigende complicaties
kunnen worden veroorzaakt door de zwangerschap, is onderzoek voor de zwangerschap
belangrijk om risico’s in te kunnen schatten. Daarnaast is het Marfansyndroom erfelijk,
waardoor een kind 50% kans heeft op het hebben van het Marfansyndroom wanneer één
van de ouders dit ook heeft. Soms (in 20% van de gevallen) is er sprake van een mutatie,
wat betekent dat het syndroom niet familiair voorkomt. Praktisch betekent dit dat bij de
10 moeders met het Marfansyndroom die per jaar bevallen, ongeveer 7-8 baby’s geboren
worden die het syndroom ook hebben. Behalve gedurende de zwangerschap kunnen ook
tijdens de bevalling of in de kraambedperiode allerlei complicaties ontstaan.
Zwangerschappen bij vrouwen met het Marfansyndroom verlopen over het algemeen
gelukkig goed, mits de diagnose Marfan van te voren bekend is. Daarnaast is het belangrijk
dat een vrouw met het Marfansyndroom zich goed laat voorlichten voor zij begint aan een
zwangerschap (Lind & Wallenburg, n.b.).
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Hoe kunnen lichamelijke problemen leiden tot het ervaren van adaptieve
opgaven door volwassenen met het Marfansyndroom?
Ziekte-gerelateerde opgaven
Het is voor mensen met het Marfansyndroom belangrijk om lichamelijke veranderingen/
kenmerken (met name complicaties aan het hart) te herkennen om daar vervolgens actie
op te ondernemen. De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt bij de persoon zelf, dit zorgt
ervoor dat niet alleen voor alle controles gezorgd moet worden, ook de lichaamssignalen
moeten door diegene zelf in de gaten gehouden worden. Bij veranderingen moet zelf actie
ondernomen worden, er is namelijk maar één keer per jaar een controle bij de arts. Door
vergroeiing van de rug (scoliose, durale ectesie en kyphose) kunnen mensen met het
Marfansyndroom pijn ervaren. Dit is een gegeven dat vaak voorkomt. Hierdoor is het goed
om in de behandeling aandacht te besteden aan pijnregulatie. Door de pijn kunnen vaak
veel activiteiten niet meer gedaan worden. In sommige gevallen heeft de pijn ook
weerslag op het werk dat mensen doen. Soms moet daarom het vertrouwde ritme van rust
en activiteiten herzien worden omdat men niet zoveel lichamelijke inspanningen meer kan
leveren (Biesecker, Francomano, Home, Kong, & Peters, 2001). Tijdens zware lichamelijke
inspanningen kunnen mensen met hartproblemen symptomen als kortademigheid, snelle
vermoeidheid en soms flauwvallen ontwikkelen (Marfan Syndroom, 2010). Door al deze
veranderingen in het lichaam en de leefstijl moeten er veel aanpassingen gemaakt worden
in het leven van iemand met het Marfansyndroom. Zo moeten ineens medicijnen genomen
worden, wordt fysiotherapie aangeraden en moet men meer gaan letten op
lichaamssignalen. Deze drie thema’s zijn belangrijk in de zorg voor de zorgvrager met
Marfan. Het Marfansyndroom is niet te genezen, wel is het belangrijk om goede controle te
houden om zo ernstige complicaties te voorkomen. Deze controle bestaat uit een jaarlijks
bezoek aan het ziekenhuis. Bij deze jaarlijkse controle wordt onder andere de wijdte van
de aorta gemeten om te kijken of deze erg gegroeid is. Als de aorta namelijk te veel
verwijdt, bestaat de kans dat deze gaat scheuren. Dit zou kunnen leiden tot een dodelijke
afloop. Als de aortadilatatie te groot wordt, kan operatief ingegrepen worden (Medisch
Centrum Haaglanden, 2016). Omdat er zoveel lichamelijke problemen zijn, heeft iemand
met het Marfansyndroom ook te maken met veel verschillende artsen. Dit zorgt ervoor dat
iemand de weg moet leren vinden in het medische circuit (Pool A. K., 2012).
Persoonlijke opgaven
Mensen met het Marfansyndroom moeten, net als veel andere chronisch zieken, vaak leren
omgaan met verlies (Mostert, Pool, & Schumacher, 2003). 83 % Van de mensen met het
Marfansyndroom geeft aan dat de aandoening significante negatieve consequenties heeft
voor hun dagelijks leven (Peters & Kong, 2001). Symptomen van het Marfansyndroom
kunnen gedurende het leven geleidelijk verergeren of in aantal toenemen. Het feit dat
iemand met deze aandoening steeds een andere lichaamsfunctie (deels) verliest zoals
bijvoorbeeld het zicht, kan onzekerheid in lichamelijk opzicht met zich meebrengen.
Ondanks deze onzekerheid toch een niveau van vertrouwen in het lichaam behouden kan
een opgave zijn voor de persoon met het Marfansyndroom (Mostert, Pool, & Schumacher,
2003).
De aandoening kan er ook toe leiden dat iemand zijn persoonlijke betekenisgeving moet
herzien, doordat ambities ten gevolge van de aandoening moeten worden bijgesteld
(Mostert, Pool, & Schumacher, 2003). Uit onderzoek onder mensen met Marfan in de
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leeftijd van 16-35 jaar blijkt dat de aandoening een grote invloed heeft op het volgen van
scholing, het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en op de baankansen (Van Tongerloo &
De Paepe, 1998). Uit recent onderzoek in Noorwegen (Velvin, Bathen, Rand-Hendriksen, &
Geirdal, 2015) blijkt dat mensen met het Marfansyndroom gemiddeld een aanzienlijk
lagere arbeidsparticipatie hebben dan de algemene Noorse bevolking. Tegelijk is hun
arbeidsparticipatie hoger dan de Noorse populatie met een lichamelijke handicap en blijkt
dat veel mensen met het Marfansyndroom zelfs fulltime werken, ondanks vele lichamelijke
klachten. Wel blijkt dat men op jonge leeftijd al het werk moet verlaten; vaak zonder dat
er aanpassingen zijn gedaan op het werk om doorwerken alsnog mogelijk te maken. In dit
onderzoek benoemt men daarom het belang van begeleiding bij beroepskeuze en
mogelijke aanpassingen op het gebied van werk, om het voor Marfanpatiënten mogelijk te
maken om te kunnen blijven werken. Pool beschrijft het bewust aan de orde stellen van
de beperkingen van de ziekte in contacten met anderen als een manier om een betere
afstemming te vinden (Mostert, Pool, & Schumacher, 2003).
Sociale opgaven
Voor de naasten van iemand met een chronische, aangeboren aandoening kan het moeilijk
zijn zich te verplaatsen in de ander. Hierdoor kunnen er spanningen in relaties ontstaan
(Pool A. K., 2012). Iemand met het Marfansyndroom zou op onbegrip van de omgeving
kunnen stuiten (De Hart&Vaatgroep, de Contactgroep Marfan Nederland, de VSOP en het
Nederlands Huisartsen Genootschap., 2012). Bij een chronische aandoening kan er een
toenemende afhankelijkheid van anderen ontstaan (Pool A. K., 2012). Wanneer mensen
met het Marfansyndroom ouder worden zullen klachten aan het hart, skelet en ogen
toenemen in frequentie (Bunt, 2012), de afhankelijkheid van naasten zou dan toe kunnen
nemen. Een chronische aandoening kan een grote rol spelen in de werksituatie. Iemand
met het Marfansyndroom zal het werk aan moeten passen door zijn lichamelijke
beperkingen (Pool A. K., 2012). Mensen met het Marfansyndroom kunnen beperkingen
ervaren in algemene dagelijkse levensverrichtingen (Hutting, 2014). Ook kan men tijdens
werkomstandigheden beperkingen ervaren, door de verminderde belastbaarheid van het
lichaam(Vereniging Klinische Genetica Nederland , 2013). Uit onderzoek blijkt dat het
Marfansyndroom een significante last vormt voor de dagelijkse fysieke activiteiten, maar
ook voor de scholing en werkgelegenheid (Van Tongerloo, 1998). Afhankelijk van de
beperkingen en klachten die het Marfansyndroom met zich meebrengt zal men zijn leven
aan moeten passen. Men zal zich aan moeten passen aan zijn omstandigheden door fysieke
beperkingen en beperkte energie voor (dagelijkse) activiteiten (Vereniging Klinische
Genetica Nederland , 2013). Naast leefpatronen, zou de verhouding tussen sociale
contacten kunnen veranderen, afhankelijk van de klachten die men ervaart. De
rolverdeling tussen partners zou bijvoorbeeld omgedraaid moeten worden, wanneer een
echtgenoot zorg zal moeten dragen voor de ander. Een chronische aandoening kan druk
geven op een relatie en kan extra inzet vragen in emotioneel en spiritueel opzicht en in
het onderhouden van de relatie zelf. Men zal bijvoorbeeld een positie op moeten geven die
hij altijd innam in een sociale context, wat een deuk in het ego op kan leveren. Dit kan
gepaard gaan met gevoelens van onzekerheid, angst, het idee incapabel te zijn,
schuldgevoel of overbelasting (Pool A. K., 2012). Op het forum van de website van de
Contactgroep wordt over dit patroon gesproken onder patiënten. Vragen die naar voren
komen, zijn: “Hoe leg ik mijn kinderen uit dat ik Marfan heb?” of “Mijn echtgenoot is erg
angstig, hoe kunnen we hiermee omgaan?” (Contactgroep Marfan Nederland, 2010). De
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invloed van pestgedrag door mensen/kinderen uit de omgeving van iemand met het
Marfansyndroom, heeft ook gevolgen voor het sociale gedrag. Men is over het algemeen
meer introvert. Er zijn mensen met het Marfansyndroom die lijden aan een depressie als
gevolg van de lichamelijke beperkingen en pijn die zij ondervinden en de negatieve
weerslag die dit heeft op hun professionele en familiale leven (Vlaamse Wetenschappelijke
Vereniging Voor Jeugdgezondheidszorg, 2005). De meeste mensen met het Marfansyndroom
vinden zichzelf gelukkig (Van Tongerloo, 1998). Dit is ook de ervaring van de Contactgroep.
Zij noemt dat ondanks de psychosociale belasting van het Marfansyndroom de mensen vaak
heel positief in het leven staan (Vereniging Klinische Genetica Nederland , 2013).
In een onderzoek naar de kwaliteit van leven bij patiënten met het Marfansyndroom komt
naar voren dat leeftijd, striae, rugpijn en een lage kwaliteit van leven kunnen leiden tot
een lager libido bij Marfanpatiënten. In dit onderzoek wordt bevestigd dat klinische en
psychosociale problemen van invloed zijn op het seksuele welzijn van Marfanpatiënten
(Peters K. , Kong, Hanslo, & Biesecker, 2002). Schaamte over het niet functioneren van
gedeeltes van het lichaam, pijn, vermoeidheid of eventuele vergroeiingen veranderen de
beleving van het eigen lichaam en zelfbeeld. Het lichaam kan als negatief ervaren worden,
wat het moeilijk maakt om van intimiteit en seksualiteit te genieten en er naar te
verlangen. Bevredigende seksualiteit speelt een belangrijke rol in het zelfgevoel en
eigenwaarde van mensen. Wanneer dit verandert kan dit gevolgen hebben voor het
zelfbeeld van iemand met een chronische ziekte, en dus ook met Marfan (Pool A. K.,
2012). De risico’s die een zwangerschap heeft bij iemand met het Marfansyndroom zou
mogelijk druk kunnen geven op de relatie.
Materiële opgaven
Een chronisch zieke moet leren omgaan met zijn ziekte en de hierbij horende afspraken en
verantwoordelijkheden die hij op zich moet nemen. Doordat het Marfansyndroom op veel
verschillende gebieden tot uiting komt, zijn mensen met het Marfansyndroom onder
behandeling bij veel verschillende specialisten. Patiënten die ervoor kiezen een
Marfanpolikliniek te bezoeken, hebben al deze specialisten onder één dak. Wel wordt van
volwassen patiënten verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen in onder andere het
maken van afspraken. Ook aanpassingen in leefstijl moeten geregeld worden, zo moet
bijvoorbeeld medicijngebruik ingepast worden in het leven. Uit onderzoek is gebleken dat
mensen met het Marfansyndroom beperkingen kunnen ervaren bij het lopen, de ADL of
andere algemene dagelijkse levensverrichtingen (Hutting, 2014). Beperkingen worden niet
alleen ervaren bij de dagelijkse levensverrichtingen. Ook activiteiten als fietsen en/of
lopen kunnen soms na korte inspanning al uitputting veroorzaken. Dit kan voorkomen
worden door een goede conditie op te bouwen (Contactgroep Marfan Nederland). De
meeste mensen met Marfan kunnen een normaal leven leiden en zijn dan ook in staat om
een (volledige) baan te hebben. In een onderzoek naar de lichamelijke gevolgen van
Marfan komt echter ook naar voren dat 15% van de ondervraagden aangeeft dat
beperkingen ervaren worden op het gebied van lichamelijke activiteiten en sport
(Biesecker, Francomano, Home, Kong, & Peters, 2001). Deze beperkingen hebben gevolgen
voor hun carrière. Men wordt door de beperkingen gedwongen hun werk aan te passen.
Anderen werken wel fulltime maar zijn gedwongen op jongere leeftijd te stoppen met
werken omdat ze dit niet meer vol kunnen houden (Velvin, Bathen, Rand-Hendriksen, &
Geirdal, 2015).
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Topiclijst interviews

Literatuurstudie -> vier gebieden naar voren gekomen waarop de aandoening van invloed
kan zijn.
Eerste: lichamelijke klachten en verminderen. Tweede: wat het met u persoonlijk doet.
Derde: sociaal gebied. Vierde over organisatie van de zorg.
Alle gebieden zal worden teruggekomen op begeleiding die wordt ontvangen of die
gewenst is.
Zoals u weet wordt het gesprek opgenomen, gegevens worden anoniem verwerkt.
Vragen voor aanvang?
Hoe ziet een poli bezoek er voor u uit?
Ziekte-gerelateerd:
- Welke problemen ervaart u op lichamelijk gebied, als gevolg van het
Marfansyndroom?
- Hoe probeert u (zelf) de gevolgen van het Marfansyndroom zo klein mogelijk te
maken?
- Welke begeleiding krijgt u hierbij vanuit de polikliniek?
- Zo ja, is dit voldoende? / Zo nee, zou u dit graag willen?
- Hoe ziet u dat voor zich?
Persoonlijk:
- Hoe probeert u persoonlijk een plek te geven aan het Marfansyndroom in uw leven?
- Welke begeleiding krijgt u hierbij vanuit de polikliniek?
- Zo ja, is dat voldoende? / Zo nee, zou u dit graag willen?
- Hoe ziet u dat voor zich?
Sociaal:
- Welke gevolgen heeft het syndroom voor u op sociaal gebied?
Bijv. werk, studie, vriendschappen of relaties?
- Welke begeleiding krijgt u hierbij vanuit de polikliniek?
- Zo ja, is dat voldoende? / Zo nee, zou u dit graag willen?
- Hoe ziet u dat voor zich?
Materieel:
- Hoe organiseert u uw zorg?
Bijv. het regelen van hulpmiddelen, controles, afspraken enz.
- Welke begeleiding krijgt u hierbij vanuit de polikliniek?
- Zo ja, is dat voldoende voor u? / Zo nee, zou u dit graag willen?
- Hoe ziet u dat voor zich?
Overige vragen:
- Zijn er nog onderwerpen op het gebied van begeleiding die niet besproken zijn,
maar die u wel van belang vindt?
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Uitwerking adaptieve opgaven

Figuur 1, Uitwerking adaptieve opgaven. Overgenomen van boek: De steen de berg op rollen (P. 174). Door: J. Egberts &
A. Pool, 2001, Meppel: Uitgeverij Krips.
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Coderingsschema

In onderstaande tabel is een voorbeeld weergegeven van de wijze waarop de interviews zijn
gecodeerd. De gehele coderingsschema’s kunnen worden opgevraagd bij de onderzoekers.
Open codering

Int/
Concept
Concept 2
Regel
Ja ik heb in het verleden 007/22- Na aortadissectie Hulp buiten poli
na mijn aortadissectie
op IC gelegen,
24
drie weken op de IC
gelegen. En ik heb
revalidatie gehad. En
toen heb ik het met de
ergotherapeut over gehad
en wel dingen
aangeleerd.

Categorie
Geen begeleiding

waarna
revalidatie en
begeleiding van
ergotherapeut.

Ik ben volledig afgekeurd, 007/25
dus werken hoef ik in
principe niet.
En ja, ik wil er wel eens
met iemand over praten
of zo

Volledig
Sociale opgaven
Gevolgen Marfan
afgekeurd, dus
hoeft niet te
werken
007/29- Wil wel eens met Ziektegerelateerde Gemiste begeleiding
iemand praten
opgaven
30
over problemen in
huishouden

En ik heb het er ook wel 007/30
eens met de huisarts over
gehad

heeft ook wel
eens met de
huisarts
gesproken
Ik zou wel iemand willen 007/33- Met iemand met
hebben die er al iets
verstand van
35
meer verstand van heeft,
Marfan praten
zodat ik minder hoef uit
over vormgeving
te leggen
huishouden
Maar ik heb vaak het
007/38- Fijn als iemand
gevoel dat ik er niet door 41
eens mee zou
kom met al mijn klusjes.
denken over
Ik kom nooit aan iets
huishoudelijke
extra’s toe. Dat is wel
taken.
lastig. Dus het zou wel
fijn zijn als iemand er
naar zou kunnen kijken
van: goh, wat zou je
anders kunnen doen. Dat
zou wel eens een keer
fijn zijn als dat een keer
ging proberen. I: En dan
ook specifiek als
begeleiding vanuit de
polikliniek? R: Ja.

Hulp buiten poli

Geen begeleiding

Ziektegerelateerde Gemiste begeleiding
opgaven

Ziektegerelateerde
opgaven

Gemiste begeleiding

