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1. Voorwoord
Voor u ligt het afstudeeronderzoek ten behoeve van onze opleiding tot HBO-verpleegkundige aan de
Christelijke Hogeschool Ede. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Contactgroep Marfan Nederland. In de
periode van februari 2012 tot en met juni 2012 is hier met plezier en toewijding aan gewerkt. Het is voor ons
een leerzame en inspirerende tijd geweest, zowel op het gebied van de uitvoering van het onderzoek als op het
gebied van samenwerking.
Dit onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de hulp van anderen. Onze grootste dank gaat uit
naar de leden van Contactgroep Marfan Nederland die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Wij hebben de
gastvrijheid en openheid erg gewaardeerd. Ten tweede spreken wij onze dank uit naar de vertegenwoordiger
vanuit Contactgroep Marfan Nederland, mevr. C.J. Woudstra. Dankzij haar adequate en goede begeleiding
hebben wij dit onderzoek kunnen uitvoeren.
Namens de Christelijke Hogeschool Ede werden wij begeleid door mevr. J.A.M van de Giessen. Door haar
kritische blik en enthousiaste begeleiding zijn wij gekomen tot dit eindproduct. Hiervoor onze hartelijke dank.
Daarnaast bedanken wij mevr. L.A.M. Codée-Breugem voor de kritische beoordeling. Verder bedanken wij een
ieder die heeft bijgedragen aan het stand komen van dit onderzoek.

Juni 2012
Hans Bunt
Yvonne van Lopik
Jabke van Roest
Nelly van Woudenbergh
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2. Samenvatting
Dit onderzoek heeft betrekking op het ouder worden met het Marfan syndroom. Het Marfan syndroom is een
autosomaal dominant genetische afwijking van het bindweefsel en wordt gekenmerkt door een verzameling
symptomen. Problemen met het hart- en vaatstelsel, het skelet en de ogen staan hierbij op de voorgrond. In de
afgelopen jaren is de levensverwachting voor personen met het Marfan syndroom door de medische
ontwikkelingen verhoogd. Dit onderzoek is gericht op de psychosociale en lichamelijke problemen bij het ouder
worden als gevolg van deze medische ontwikkelingen. De lichamelijke problemen die ontstaan bij het ouder
worden zijn voor de leden van Contactgroep Marfan Nederland onduidelijk. Daarnaast is in kaart gebracht
welke behoeften er leven onder vijftig- tot zestigjarige leden, zodat Contactgroep Marfan Nederland haar
activiteitenaanbod hierop kan afstemmen.
Voorafgaand aan het praktijkonderzoek is evidence-based literatuuronderzoek verricht. In de eerste plaats is er
literatuurstudie gedaan naar het ziektebeeld van het Marfan syndroom. Daarnaast zal de invloed van
lichamelijke klachten op het dagelijks leven naar voren komen, de beleving van de diagnose en de beleving van
de omgeving van de persoon met het Marfan syndroom.
Het praktijkonderzoek bestaat uit tien semi-gestandaardiseerde interviews met leden van Contactgroep
Marfan Nederland met het Marfan syndroom in de leeftijd van vijftig tot zestig jaar.
Uit de interviews blijkt dat de klachten die de personen met het Marfan syndroom hebben in de loop der jaren
toenemen. Dit zijn met name klachten aan het hart- en vaatstelsel, het skelet en de ogen. De toekomst met het
Marfan syndroom en de eventuele bijkomende problemen wordt enerzijds als beangstigend ervaren. De angst
voor het onbekende speelt hierin een grote rol. Het kennistekort bij (medische) disciplines en
verpleegkundigen vergroot de onzekerheid. Anderzijds staan personen met het Marfan syndroom op een
nuchtere manier in het leven. Door de vele klachten en behandelingen in het verleden genieten ze van de
dingen de nu mogelijk zijn en proberen niet te veel aan de toekomst te denken.
Een (onvervulde) kinderwens speelt een grote rol in het leven van de respondenten. De risico’s die overerving
of een zwangerschap en bevalling met zich meebrengen zijn redenen die zwaar wegen in de keuze voor
kinderen. Voor sommige respondenten leidt dit tot ongewenste kinderloosheid. De gevolgen hiervan worden
het hele leven meegedragen.
Lotgenotencontact is niet voor elke persoon met het Marfan syndroom even belangrijk. Personen met het
Marfan syndroom geven aan dat zij vooral in moeilijke perioden de effectiviteit ervaren van lotgenotencontact.
De effectiviteit van het lotgenotencontact neemt de laatste jaren toe door verbeteringen in de organisatie van
Contactgroep Marfan Nederland en (inter-)nationale bekendheid met het Marfan syndroom.
Naar aanleiding van de resultaten en conclusie adviseren de onderzoekers ten eerste Contactgroep Marfan
Nederland om de expertise van een verpleegkundige in te zetten op de Marfanpoli. De onderzoekers adviseren
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Contactgroep Marfan Nederland vervolgonderzoek te laten doen naar het inzetten van een verpleegkundige op
de Marfanpoli.
In de tweede plaats adviseren de onderzoekers Contactgroep Marfan Nederland haar activiteitenaanbod aan te
passen aan de behoefte van de personen met het Marfan syndroom. Een verpleegkundige of een
verpleegkundig specialist speelt hierin een rol. Onderwerpen zoals (onvervulde) kinderwens en psychosociale
problematiek zijn belangrijke thema’s die kunnen worden behandeld bij activiteiten.
Ten slotte adviseren de onderzoekers Contactgroep Marfan Nederland om de leden een actievere rol te laten
spelen in de kennisvergroting van het Marfan syndroom onder (medische) disciplines en verpleegkundigen. Dit
kan doordat Contactgroep Marfan Nederland de beschikbaarheid en het nut van het verpleegkundig protocol
en de folders onder de aandacht brengt op Contactdagen en in de ‘Marfinfo’.

Ouder worden met het Marfan syndroom: een (op)gave?

|5

Inhoudsopgave
1.

Voorwoord ..................................................................................................................................................... 3

2.

Samenvatting ................................................................................................................................................. 4

3.

Inleiding .......................................................................................................................................................... 9
3.1.

Aanleiding .............................................................................................................................................. 9

3.2.

Probleemstelling .................................................................................................................................... 9

3.3.

Vraagstelling .......................................................................................................................................... 9

3.3.1.
3.4.
4.

5.

6.

7.

Doelstelling .......................................................................................................................................... 10

Leeswijzer ..................................................................................................................................................... 11
4.1.

Verwijzingen ........................................................................................................................................ 11

4.2.

Verklarende woordenlijst .................................................................................................................... 11

4.3.

Begripsdefiniëring ................................................................................................................................ 11

Literatuurstudie ............................................................................................................................................ 13
5.1.

Het Marfan syndroom ......................................................................................................................... 13

5.2.

Invloed van lichamelijke klachten op het dagelijks leven .................................................................... 15

5.3.

Beleving van de diagnose .................................................................................................................... 16

5.4.

Zelfbeeld en beleving omgeving .......................................................................................................... 16

5.5.

Verpleegkundigen ................................................................................................................................ 17

Onderzoeksmethode .................................................................................................................................... 18
6.1.

Onderzoekstype................................................................................................................................... 18

6.2.

Literatuuronderzoek ............................................................................................................................ 18

6.3.

Onderzoekspopulatie .......................................................................................................................... 18

6.4.

Interviews en data-analyse .................................................................................................................. 18

Verantwoording onderzoeksmethode ......................................................................................................... 19
7.1.

Topiclist................................................................................................................................................ 19

7.1.1.

Demografische gegevens ............................................................................................................ 19

7.1.2.

Verloop van de klachten en behandeling ................................................................................... 19

7.1.3.

Persoonlijke beleving van het Marfan syndroom ....................................................................... 19

7.2.

Afname interviews ............................................................................................................................... 20

7.2.1.

8.

Deelvragen .................................................................................................................................... 9

Anonimiteit ................................................................................................................................. 20

7.3.

Dataverwerking interviews .................................................................................................................. 21

7.4.

Categorieën en concepten .................................................................................................................. 21

Resultaten .................................................................................................................................................... 22
8.1.

Respondentenbeschrijving .................................................................................................................. 22

8.1.1.

Familie en Marfan ....................................................................................................................... 22
Ouder worden met het Marfan syndroom: een (op)gave?

|6

8.1.2.

Lichamelijke klachten .................................................................................................................. 22

8.1.3.

Chirurgische ingrepen ................................................................................................................. 23

8.2.

Kennis over het Marfan syndroom ...................................................................................................... 23

8.2.1.

Kennis bij (medische) disciplines ................................................................................................ 23

8.2.2.

Verpleegkundige zorg ................................................................................................................. 24

8.3.

Kinderwens .......................................................................................................................................... 25

8.4.

Levenshouding ..................................................................................................................................... 25

8.4.1.

Beleving diagnose ....................................................................................................................... 25

8.4.2.

Beleving klachten ........................................................................................................................ 26

8.4.3.

Beleving chirurgische ingrepen ................................................................................................... 26

8.4.4.

Beleving activiteiten ................................................................................................................... 27

8.4.5.

Ziektewinst .................................................................................................................................. 27

8.4.6.

Zelfbeeld ..................................................................................................................................... 27

8.4.7.

Coping en toekomst .................................................................................................................... 28

8.5.
9.

Betrokkenheid bij Contactgroep Marfan Nederland ........................................................................... 28

Discussie ....................................................................................................................................................... 30
9.1.

9.1.1.

Interviews ................................................................................................................................... 30

9.1.2.

Resultaten ................................................................................................................................... 31

9.1.3.

Aanbevelingen ............................................................................................................................ 32

9.2.

Discussie in relatie tot de resultaten ................................................................................................... 32

9.2.1.

Lichamelijke klachten .................................................................................................................. 32

9.2.2.

Levenshouding ............................................................................................................................ 32

9.2.3.

Kinderwens ................................................................................................................................. 33

9.2.4.

Betrokkenheid met Contactgroep Marfan Nederland ................................................................ 33

10.

Conclusie en aanbevelingen .................................................................................................................... 34

10.1.

Conclusie ............................................................................................................................................. 34

10.1.1.

Levenshouding ............................................................................................................................ 34

10.1.2.

Lichamelijke klachten .................................................................................................................. 34

10.1.3.

Kinderwens ................................................................................................................................. 35

10.1.4.

Kennis over het Marfan syndroom ............................................................................................. 35

10.1.5.

Betrokkenheid bij Contactgroep Marfan Nederland .................................................................. 35

10.2.

11.

Kwaliteit van het onderzoek ................................................................................................................ 30

Aanbevelingen ..................................................................................................................................... 36

10.2.1.

Aanbeveling 1: Een verpleegkundige op de Marfanpoli ............................................................. 36

10.2.2.

Aanbeveling 2: Aanpassen activiteitenaanbod Contactgroep Marfan Nederland ..................... 36

10.2.3.

Aanbeveling 3: Kennisvergroting bij (medische) disciplines en verpleegkundigen .................... 37

Bibliografie ............................................................................................................................................... 38
Ouder worden met het Marfan syndroom: een (op)gave?

|7

12.

Bijlagen..................................................................................................................................................... 41

12.1.

Bijlage 1: Topiclist ................................................................................................................................ 41

12.2.

Bijlage 2: Grafieken .............................................................................................................................. 43

12.3.

Bijlage 3: Criteria bij het stellen van de diagnose Marfan syndroom .................................................. 45

12.4.

Bijlage 4: Categorieën en concepten ................................................................................................... 46

12.5.

Bijlage 5: Voorbeeld resultaatverwerking .......................................................................................... 47

Ouder worden met het Marfan syndroom: een (op)gave?

|8

3. Inleiding
Contactgroep Marfan Nederland is een landelijke patiëntenvereniging voor personen met het Marfan
syndroom. Contactgroep Marfan Nederland werd in 1982 opgericht en bestaat op dit moment uit ongeveer
driehonderd leden. Contactgroep Marfan Nederland geeft voorlichting aan patiënten, familie, studenten,
specialisten, huisartsen, scholen en maatschappelijke instanties. Het doel is het geven van goede informatie
over het verloop van het Marfan syndroom, het creëren van begrip in de omgeving, het verhogen van de
kwaliteit van zorg en het vergroten van de bekendheid van het Marfan syndroom (Contactgroep Marfan
Nederland, 2011).
3.1. Aanleiding
Het onderwerp voor het onderzoek werd aangereikt vanuit Contactgroep Marfan Nederland. Vanuit de leden
van Contactgroep Marfan Nederland kwam naar voren dat er weinig bekend is over het verloop van de
problemen bij het verouderingsproces van personen met het Marfan syndroom. In de afgelopen jaren is de
levensverwachting van deze personen door de medische ontwikkelingen verhoogd (Lamont Murdoch, Walker,
Halpern, Kuzma, & McKusick, 1972) (Gray, et al., 1998). De (psychosociale) gevolgen van deze medische
ontwikkelingen zijn onduidelijk en is de reden dat dit onderzoek wordt uitgevoerd.
3.2. Probleemstelling
Onder de leden van Contactgroep Marfan Nederland is onbekendheid over de problemen die kunnen ontstaan
bij het ouder worden met het Marfan syndroom en welke behoeften er bestaan richting Contactgroep Marfan
Nederland.
3.3. Vraagstelling
Met welke problemen krijgen personen met het Marfan syndroom te maken bij het ouder worden, welke
behoeften komen daaruit voort en wat kan Contactgroep Marfan Nederland daarin betekenen bij het
activiteitenaanbod?
3.3.1.
1.

Deelvragen

Welke problemen kunnen voorkomen bij het verouderingsproces van personen met het Marfan
syndroom?

2.

In hoeverre is het mogelijk de gesignaleerde problemen bij het ouder worden met het Marfan
syndroom te generaliseren?

3.

Hoe beschrijven de personen met het Marfan syndroom het verloop van de problemen bij het ouder
worden?

4.

Hoe wordt het verloop van de klachten van personen met het Marfan syndroom ervaren?

5.

Hoe kunnen verpleegkundigen ingezet worden bij de activiteiten van Contactgroep Marfan Nederland
voor de oudere persoon met het Marfan syndroom?
Ouder worden met het Marfan syndroom: een (op)gave?
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3.4. Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is zicht krijgen op welke problemen ervaren worden bij de leden van Contactgroep
Marfan Nederland bij het ouder worden. Het is van belang dat Contactgroep Marfan Nederland op de hoogte is
van de problemen die er spelen onder de personen met het Marfan syndroom, zodat zij weet welke activiteiten
geschikt zouden kunnen zijn voor deze doelgroep. Op deze manier kan er beter ingespeeld worden op de
belevingswereld van de persoon met het Marfan syndroom.
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4. Leeswijzer
4.1. Verwijzingen
Om eenduidigheid in het onderzoeksverslag te creëren en om de anonimiteit van de respondenten te
waarborgen, wordt in de mannelijke vorm verwezen naar de persoon met het Marfan syndroom.
4.2. Verklarende woordenlijst
Behoeften

Wensen, verwachtingen en verlangens richting Contactgroep
Marfan Nederland, die voortkomen uit de problemen waar
personen met het Marfan syndroom tegen aan lopen.

Contactdag

Jaarlijkse ontmoetingsdag voor leden van Contactgroep Marfan
Nederland

waar

workshops

worden

aangeboden

over

uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het Marfan
syndroom. Op deze dag wordt ook de algemene ledenvergadering
gehouden.
Marfanpoli

Op de Marfanpoli werken medische deskundigen samen die
ervaring hebben met het Marfan syndroom. Het doel van deze
samenwerking is het verbeteren van de zorg voor de persoon met
het Marfan syndroom door bundeling van ervaring, kennis en
deskundigheid.

(Medische) disciplines

Alle (medische) disciplines exclusief de verpleegkundige.

Persoon met het Marfan syndroom

Een persoon met het Marfan syndroom tussen de vijftig en zestig
jaar. Deze persoon is lid van Contactgroep Marfan Nederland.

Verpleegkundige

Zelfstandige professional in de individuele gezondheidszorg die (in
opdracht van de arts) handelingen verricht in het domein van zorg,
organisatie en beroep. Vereiste is een diploma MBO-verpleegkunde
en/of HBO-verpleegkunde.

4.3. Begripsdefiniëring
Aneurysma

Een abnormale uitstulping in de wand van een bloedvat (Medicinfo,
2012).

Aorta

Lichaamsslagader die het bloed van het hart naar de rest van het
lichaam vervoert (Medicinfo, 2012).
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Aortadissectie

Een levensgevaarlijke aandoening waarbij de binnenste laag van de
aortawand gescheurd is (Merck Manual, 2003).

Aortaklepinsufficiëntie

De aortaklep sluit onvoldoende, waardoor bloed uit de aorta naar
de linkerkamer terug stroomt (Medicinfo, 2005).

Aortaklepprothese

Aortaklep van kunststof of natuurlijk weefsel die de oorspronkelijke
klep vervangt (Medicinfo, 2005).

Bètablokker

Medicijn wat de bloeddruk en hartfrequentie verlaagt waardoor de
vaten minder belast worden (Kies beter, 2011).

Cardiovasculair

Hart- en bloedvaten betreffend.

Durale ectasieën

Uitstulpingen van het vlies rondom het ruggenmerg (Groenink, Dijk,
& Radonic, 2008).

Endocarditis

Een ontsteking van de binnenwand van het hart (Medicinfo, 2008).

Mitralisklep

Eén van de vier kleppen in het hart, bevindt zich tussen de
linkerboezem en de linkerkamer (Medicinfo, 2005).

Moleculaire genetica

Wetenschap die zich richt op DNA-onderzoek (Medicinfo, 2008).

Pneumothorax

Klaplong (Medicinfo, 2008).

Polyneuropathie

Een beschadiging van meerdere perifere zenuwen (verbinden
centraal zenuwstelsel met de rest van het lichaam) wat met pijn
gepaard gaat (Medicinfo, 2008).

Profylactisch

Vooraf handelen om erger te voorkomen (Medicinfo, 2008).

Souffles

Hartruis (Medicinfo, 2005).

Stent

Een opgerold langwerpig stukje gaas ingebracht in een bloedvat,
waardoor het bloedvat open blijft (Medicinfo, 2005).

Striae

Huidstriemen die ontstaan doordat vezels van het huideiwit
collageen worden afgebroken door te abrupte oprekking van de
huid of door hormonale veranderingen (Kies beter, 2003).
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5. Literatuurstudie
In dit hoofdstuk worden het zoekproces en de resultaten van de literatuurstudie beschreven. De
uitgangsvragen voor het literatuuronderzoek waren: wat houdt het Marfan syndroom in? Hoe verloopt het
verouderingsproces bij een persoon met het Marfan syndroom? Hoe wordt het Marfan syndroom beleefd door
een persoon met het Marfan syndroom? Wat is de rol van de verpleegkundige in de zorg voor een persoon met
het Marfan syndroom?
De literatuur is verkregen via diverse databases die gevonden zijn gevonden via de Christelijke Hogeschool Ede
en de online bibliotheek van Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht, n.b.). Databases die hierbij gebruikt zijn,
zijn PubMed, Access Medicine, CINHL, Embase, Academic Search en HBO-voorsprong. Daarnaast is gebruik
gemaakt van de bibliografieën van artikelen om meer evidence-based literatuur te verkrijgen, het zogenaamde
sneeuwbaleffect.
Tijdens de literatuurstudie is gebruik gemaakt van zoektermen. De meest effectieve zoektermen zijn: ageing in
the marfan syndrome; ageing marfan; chronisch zieken; experience chronical ill; kinderwens; life expectancy
marfan syndrome; marfan psychology; marfan syndrome; marfan syndroom; nursing and marfan syndrome;
older and Marfan; pregnancy marfan; spine marfan syndrome ageing; verouderingsproces; zwangerschap en
Marfan; zwangerschap.
In onderstaand hoofdstuk wordt ten eerste beschreven wat het Marfan syndroom inhoudt en welke invloed de
lichamelijke klachten hebben op het dagelijks leven van een persoon met het Marfan syndroom. Tevens is er
een gedeelte te vinden over de beleving van de diagnose, het zelfbeeld en de beleving van de omgeving. Als
laatste wordt ingegaan op de taken van verpleegkundigen die te maken hebben met personen met het Marfan
syndroom.
5.1. Het Marfan syndroom
Korte omschrijving van het Marfan syndroom
Het Marfan syndroom is een autosomaal dominant genetische afwijking (Amado & Thomas, 2002). Bij het
Marfan syndroom bestaat er een tekort aan het eiwit fibrilline dat een rol speelt bij de vorming van
bindweefsel (Kies beter, 2006). Kenmerkend zijn afwijkingen in het skelet, de ogen, het hart en de bloedvaten.
Het gen wat verantwoordelijk is voor de aanmaak van het eiwit fibrilline, het zogenaamde FBN1-gen, is bij het
Marfan syndroom gemuteerd. Fibrilline draagt bij aan de kwaliteit en de opbouw van bindweefsel (NHG
artsennet, 2012). Bij het Marfan syndroom is het bindweefsel minder flexibel en scheurt hierdoor gemakkelijk.
Op deze manier kunnen de aorta en gewrichtsstructuren verzwakken of scheuren. Met betrekking tot het oog
kan ook de lens of het netvlies loslaten (Merck Manual, 2003).
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Symptomen
De symptomen bij het Marfan syndroom variëren van licht tot zeer ernstig. Bij sommige personen worden de
symptomen pas op volwassen leeftijd zichtbaar. Omdat bindweefsel vrijwel overal in het lichaam voorkomt,
kan het Marfan syndroom worden gekenmerkt door een verzameling van verschillende symptomen die
overigens niet altijd in dezelfde combinatie voorkomen (Contactgroep Marfan Nederland, 2012). De meest
voorkomende symptomen zijn:
 Hart en bloedvaten
-

Aneurysma (verwijding) van het bij het hart gelegen deel van de aorta;

-

Aortaklepinsufficiëntie;

-

Verzwakking van de mitralisklep.

 Ogen
-

Bijziendheid;

-

Verhoogde oogboldruk;

-

Verplaatsing van de ooglens;

-

Netvliesloslating.

 Skelet
-

Naar verhouding te lange armen en benen;

-

Lange vingers en tenen (‘spinnenpootachtig’);

-

Vervormingen van de wervelkolom.

 Overige afwijkingen
-

Pneumothorax;

-

Striae;

-

Recidiverende liesbreuken;

-

Uitbolling van de vliezen rondom het ruggenmerg, wat aanleiding kan geven tot verlammingen en
gevoelsstoornissen (Berg, 2008).

Vermoeidheid
Vermoeidheid speelt een grote rol bij het Marfan syndroom. Uit onderzoek naar vermoeidheid onder 174
personen met het Marfan syndroom bleek dat 89% last heeft van vermoeidheid (Peters, Kong, Home,
Francomano, & Biesecker, 2001). Vermoeidheid kan een groot effect hebben op allerlei fysieke en psychische
processen. Het stimuleert vaak een negatief zelfbeeld en kan mogelijk tot schuldgevoelens leiden (Pool &
Keesom, 2012).
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Diagnostisering
De diagnose Marfan syndroom wordt gesteld door middel van criteria die gebaseerd zijn op de
familieanamnese, moleculaire genetica en zes orgaansystemen. Deze criteria zijn opgenomen in bijlage 3.
Het diagnosticeren van het Marfan syndroom is lastig voor artsen door de vele verschillende kenmerken die
het syndroom kan hebben. Het bundelen van specifieke kennis op een polikliniek, zoals een Marfanpoli, heeft
als positief gevolg dat kennis van de betrokken disciplines gedeeld kan worden en de juiste diagnosen worden
gesteld (Forum Biotechnologie & Genetica, 2006). Uit onderzoek komt naar voren dat artsen zich er bewust van
moeten zijn dat mensen met het Marfan syndroom die ouder zijn dan vijftig jaar eerder specifiek onderzoek of
een specifiekere behandeling nodig hebben dan de gemiddelde bevolking (Hasan, Poloniecki, & Child, 2007).
Behandelingsmogelijkheden
Er zijn steeds meer gerichte behandelingen die het leven van een persoon met het Marfan syndroom op de
lange termijn kunnen verbeteren, zoals behandelingen met bètablokkers. Daarnaast zijn er behandelingen die
gericht zijn op preventie, zoals controle van de diameter van de aorta. Ook wordt bij ernstige
hartklepproblemen, bij een hart- of vaatoperatie in de voorgeschiedenis en bij elke operatieve of
tandheelkundige ingreep antibiotica voorgeschreven. Deze antibiotica werkt profylactisch tegen endocarditis
(Berg, 2008). Daarnaast zijn er klachtenreducerende behandelingsmogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden
aan vervanging van de aortawortel met of zonder vervanging van de hartkleppen. Ook kan een kunstlens
geplaatst worden als een bril onvoldoende correctie geeft. Daarnaast kan bij een verkromming van de rug een
operatieve correctie worden uitgevoerd (Contactgroep Marfan Nederland, 2012).
Levensverwachting
Een kleine achteruitgang van fysiologische functies wordt veroorzaakt door het normale verouderingsproces.
Echter door ziektes, zoals het Marfan syndroom, ontstaat een groter functieverlies (Knook, 1998). Hierdoor
ontstaat er een lagere levensverwachting. Sinds 1972 is de levensverwachting voor personen met het Marfan
syndroom aanzienlijk gestegen, de gemiddelde leeftijd bij overlijden was toen 32 jaar (Lamont Murdoch,
Walker, Halpern, Kuzma, & McKusick, 1972). In 1998 was de levensverwachting voor mannen 53 jaar, voor
vrouwen 72 jaar (Gray, et al., 1998). De oorzaak voor dit verschil tussen mannen en vrouwen is onbekend.
De reden voor de toename van de levensverwachting is ten eerste een hogere levensverwachting van de
bevolking. Daarnaast is de levensverwachting verhoogd door ontwikkelingen binnen de cardiovasculaire
chirurgie. Waarschijnlijk speelt ook de medische behandeling met onder andere medicatie een grote rol in de
verhoging van de levensverwachting voor deze personen (Silverman, et al., 1995).
5.2. Invloed van lichamelijke klachten op het dagelijks leven
In Fusar-Poli (2008) wordt genoemd dat het Marfan syndroom grote invloed heeft op de dagelijkse activiteiten
van personen met het Marfan syndroom. Ervaringen met pijn, de cardiovasculaire voorgeschiedenis,
vermoeidheid
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verouderingsproces. Deze verschijnselen hebben invloed op de positie van de patiënt met het Marfan
syndroom in de maatschappij en op de kwaliteit van leven.
5.3. Beleving van de diagnose
Door Peters (2001) worden lichamelijke gevolgen beschreven. In dit onderzoek komt naar voren dat 97% van
de respondenten last heeft van de gevolgen van het Marfan syndroom. Hierbij kan gedacht worden aan de
lichamelijke klachten zoals verlies van het gezichtsvermogen (23%), cardiovasculaire problemen (23%) en pijn
(20%). Daarnaast noemde 17% van de respondenten dat zij beperkingen ondervinden op het gebied van
lichamelijke activiteiten en sport. Door 15% van de respondenten werd genoemd dat deze klachten nadelige
gevolgen hebben voor hun carrière.
Uit drie onderzoeken blijkt dat de diagnose van een chronische ziekte een heftige ervaring kan zijn. Volgens
Pool & Keesom (2012) blijkt dat personen de diagnostisering van een chronische ziekte meestal een
schokkende ervaring vinden die hun plannen op losse schroeven zet. Literatuur geeft daarnaast aan dat de
meeste personen met het Marfan syndroom tussen de 16 en 35 jaar, accurate informatie direct na de diagnose
noodzakelijk vinden (Peters, Kong, Home, Francomano, & Biesecker, 2001). Bij een chronische ziekte is er vaak
sprake van een confrontatie met het eigen lichaamsbeeld en de eigen identiteit op het moment dat de
diagnose wordt gesteld (Pool & Keesom, 2012). Psychologische hulp draagt bij aan de acceptatie van het
Marfan syndroom (Tongerloo van & Paepe de, 1998).
5.4. Zelfbeeld en beleving omgeving
Bij veel chronisch zieken verandert het uiterlijk waardoor de ziekte voor de buitenwereld zichtbaar wordt. De
communicatie met de omgeving wordt moeilijker vanwege uiterlijke problemen (Pool & Keesom, 2012).
Personen met het Marfan syndroom hebben een lage zelfwaarde vanwege hun lichamelijke verschijning
(Tongerloo van & Paepe de, 1998).
De meeste respondenten uit het onderzoek van Van Tongerloo (1998) zeggen dat zij sociaal introvert zijn en
weinig contacten hebben. Zij houden er echter van om onder de mensen te zijn. Pool (2012) schrijft dat een
chronische ziekte grote gevolgen heeft voor relaties en het gezinsleven of eventuele kinderen, vooral als het
gaat om een erfelijk overdraagbare aandoening. Daarnaast moeten de gevolgen voor werk en inkomen niet
worden onderschat. Men wordt met een chronische ziekte, bijvoorbeeld het Marfan syndroom, gedwongen
het werk aan te passen. Veel mensen zijn geneigd deze beslissing uit te stellen, waardoor zij kans lopen te veel
van hun lichaam te vragen (Pool & Keesom, 2012). Drieëntwintig procent van de respondenten geeft aan dat ze
een baan hebben die niet aan hun behoeften voldoet (Peters, Apse, Blackford, McHugh, Michalic, & Biesecker,
2005).
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Stigmatisering
In Peters (2005) komt naar voren dat bij vijftig procent van de respondenten het spreken over het Marfan
syndroom met anderen, bijdraagt aan de verbetering van het omgaan met stigma’s. Twintig procent van de
respondenten geeft aan last gehad te hebben van stigmatisering op het werk. Een arts kan helpen met stigma’s
om te gaan. De hulp van de arts verbetert de kwaliteit van leven.
Voorlichting over het Marfan syndroom – (medische) disciplines
Het is van belang dat een persoon met het Marfan syndroom goed wordt geïnformeerd en geadviseerd over de
behandeling. Daarnaast is het belangrijk dat hij zich bewust wordt van het Marfan syndroom. Onder
bewustwording wordt verstaan dat een patiënt kennis heeft van de medische aspecten van het syndroom en
duidelijkheid krijgt over het omgaan met het Marfan syndroom (Appelhof, de Bie, & Geurts, 2012).
5.5. Verpleegkundigen
De verpleegkundige rol in de zorg voor mensen met het Marfan syndroom kent verschillende aspecten. De zorg
hangt af van de symptomen en de gezondheidsproblemen van de persoon met het Marfan syndroom. De
verpleegkundige zorg bestaat uit:
 Specialistische zorg voor de verschillende afwijkingen, gerelateerd aan het Marfan syndroom;
 Ondersteuning en voorlichting geven.
De verpleegkundige zorg in het ziekenhuis is vooral gericht op de monitoring en de ondersteuning van de
patiënten. Bij ondersteuning is het belangrijk om de patiënt en zijn omgeving een reëel beeld te geven van de
prognose. Bij de zoektocht naar informatie vinden patiënten en familieleden veel verouderde informatie. De
slechte prognose die in verouderde informatie wordt gevonden, kan leiden tot depressies bij patiënten.
Voorlichting is van groot belang voor de begeleiding van personen met het Marfan syndroom. Er is uitleg nodig
over gezonde voeding, leefstijl en kennis over fysieke mogelijkheden. Dit hebben personen met het Marfan
syndroom nodig om een volwaardig, sociaal en actief leven te kunnen leiden. Uitleg over de noodzaak van
onderzoeken is nodig om onzekerheid te verminderen. Daarbij is het belangrijk om steun en praktische hulp te
bieden bij het verwerken van de diagnose. Bij personen met het Marfan syndroom is het tevens belangrijk om
te praten over gezinsplanning. De verpleegkundige kan hierin advies en begeleiding bieden (Backhouse, 2005).
Een ander onderzoek beschrijft tevens de rol van de verpleegkundige. Tijdens de diagnose en evaluaties
hebben de patiënten en hun familie behoefte aan informatie over hun toestand en hebben zij hulp nodig bij de
verwerking. Ze vragen naar advies over sport, tandheelkundige ingrepen, gezin, werk gerelateerde zaken en
wat ze moeten doen in noodsituaties. Volgens dit onderzoek is het belangrijk om verpleegkundigen te hebben
die gespecialiseerd zijn in de cardiologie. Het is belangrijk dat verpleegkundigen oog hebben voor het Marfan
syndroom en voor de onderliggende klachten. Voor verpleegkundigen is het eveneens een taak om waakzaam
te blijven op complicaties en de patiënt en zijn familie te steunen (Nicholson, 2005).
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6. Onderzoeksmethode
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek wordt opgebouwd. Hierbij wordt het onderzoekstype en
de methode van dataverzameling beschreven.
6.1. Onderzoekstype
In dit onderzoek staat de beleving van de persoon met het Marfan syndroom centraal en hoe het
verouderingsproces met het Marfan syndroom verloopt. Om dit te kunnen onderzoeken wordt er gebruik
gemaakt van verschillende databronnen en komen de individuele personen met het Marfan syndroom aan het
woord. Dit maakt dat dit onderzoek een kwalitatief en beschrijvend onderzoek is (Baarda, Goede, & Teunissen,
2006).
6.2. Literatuuronderzoek
Gedurende de uitvoering van het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van literatuur. Het is van belang dat
bestaande kennis en ontwikkelingen worden meegenomen in het verkrijgen van een evidence-based
onderzoek (Verhoeven, 2010).
6.3. Onderzoekspopulatie
De totale onderzoekspopulatie bestaat uit 97 personen met het Marfan syndroom. Middels een oproep op de
website van Contactgroep Marfan Nederland worden tien respondenten geworven die mee willen werken aan
de interviews.
6.4. Interviews en data-analyse
Om te onderzoeken wat de problemen zijn waar personen met het Marfan syndroom in het
verouderingsproces tegen aan lopen, worden er tien semi-gestandaardiseerde interviews afgenomen bij
personen met het Marfan syndroom. Deze interviews worden afgenomen door twee van de vier onderzoekers.
In deze interviews wordt er gevraagd naar het verloop van de problemen en de beleving van het Marfan
syndroom in de afgelopen dertig jaar. Ook zal er gevraagd worden naar de verwachtingen en behoeften die zij
hebben ten aanzien van Contactgroep Marfan Nederland en de verpleegkundige zorg voor personen met het
Marfan syndroom. Deze onderwerpen worden beschreven in een topiclist (bijlage 1). De interviews worden
opgenomen met een voice-recorder. Met behulp van deze geluidsopnames kunnen de interviews
getranscribeerd worden. Daarna zullen aan de hand van codes, categorieën en concepten de resultaten
worden beschreven. Ten slotte zal in de conclusie en aanbevelingen antwoord worden gegeven op de
onderzoeksvraag.
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7. Verantwoording onderzoeksmethode
In het vorige hoofdstuk is de methode van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 7 wordt dieper ingegaan op
de verantwoording van deze methode. Hierbij wordt verantwoord welke keuzes de onderzoekers voorafgaand
aan de uitvoering van het praktijkonderzoek maken om te komen tot een antwoord op de onderzoeksvraag.
7.1. Topiclist
De topiclist is opgesteld op basis van de literatuurstudie en de onderzoeksvragen. Door het formuleren van
specifieke topics is gestreefd structuur te creëren in de interviews en antwoord te kunnen geven op de
onderzoeksvragen (Verhoeven, 2010). De topiclist is opgenomen in bijlage 1.
7.1.1.

Demografische gegevens

De demografische gegevens zijn nodig om de achtergrondgegevens van de respondenten in kaart te kunnen
brengen. Uit de literatuur kwam naar voren dat het Marfan syndroom een genetische, dominant erfelijke
aandoening is. Om een beeld te krijgen van de persoonlijke situatie van de personen met het Marfan
syndroom, de gezinssamenstelling en de mogelijk daaruit voortvloeiende (sociale) problemen, is het
noodzakelijk dit onderwerp op te nemen in de topiclist.
7.1.2.

Verloop van de klachten en behandeling

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is het nuttig de prevalentie van de klachten en de
behandelingen in kaart te kunnen brengen om op deze manier een beeld te creëren van de frequentie van de
verschillende klachten en behandelingen bij de respondenten.
7.1.3.

Persoonlijke beleving van het Marfan syndroom

De onderzoekers hebben ervoor gekozen het onderzoek te richten op de persoonlijke ervaring van personen
met het Marfan syndroom in het verouderingsproces. Voor de verpleegkundige is het van belang om te weten
hoe een patiënt het Marfan syndroom ervaart en hoe zij omgaat met de eventuele psychosociale problematiek.
Zodoende kan zij hierop interveniëren.
Uit de literatuur blijkt dat stigmatisering een rol speelt bij het Marfan syndroom. In dit artikel wordt ook
gesproken over coping; de wijze waarop personen met het Marfan syndroom omgaan met problemen en
moeilijkheden (Peters, Apse, Blackford, McHugh, Michalic, & Biesecker, 2005). Deze onderwerpen zijn
opgenomen in de topiclist om te onderzoeken welke invloed de omgeving heeft (gehad) op de persoonlijke
beleving van het Marfan syndroom.
Volgens de elf gezondheidspatronen van Gordon beïnvloedt de spirituele factor de gezondheid en de
ziektebeleving (Bruijns, 1996). Dit is de reden dat wordt ingegaan op de spiritualiteit en zingeving rondom het
Marfan syndroom.
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Verpleegkundige zorg
De respondenten wordt gevraagd naar de ervaring met de verpleegkundige zorg en welke verbeteringen zij
noodzakelijk achten. Hieruit worden aanbevelingen geformuleerd die relevant zijn voor de verpleegkundige
praktijk. Door naar de bekendheid en het gebruik van het verpleegkundig protocol (Contactgroep Marfan
Nederland, 2012) te vragen, wordt de bekendheid van het protocol in kaart gebracht.
Contactgroep Marfan Nederland
Tijdens de interviews worden vragen gesteld die betrekking hebben op de activiteiten die Contactgroep Marfan
Nederland aanbiedt aan haar leden. Er zal met name gevraagd worden naar de activiteiten die aangeboden
worden voor personen met het Marfan syndroom. Voor Contactgroep Marfan Nederland is het van belang om
te weten of het activiteitenaanbod overeenkomt met de wensen van de respondenten, of dat zij hun
activiteitenaanbod moeten aanpassen.
7.2. Afname interviews
Er is gekozen om tien interviews af te nemen bij personen met het Marfan syndroom. De reden hiervoor is dat
deze tien interviews naar verwachting voldoende resultaten op zullen leveren om een conclusie te kunnen
trekken en antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Het korte tijdsbestek laat niet toe om meer dan tien
interviews af te nemen.
De interviews worden bij de respondenten thuis afgenomen om te bewerkstelligen dat zij zich het meest op
hun gemak voelen. Verder is het van belang dat de onderzoekers de respondenten kunnen observeren tijdens
de interviews, zodat ook de non-verbale communicatie waargenomen kan worden en

kan worden

meegenomen in het onderzoek. Daarnaast kan er door direct contact met respondenten gemakkelijk worden
doorgevraagd op datgene wat wordt gezegd.
Om een vertrouwde sfeer te creëren worden de interviews in tweetallen afgenomen. Door dit in tweetallen te
doen, vullen de interviewers elkaar aan: interviewer A kan de topiclist volgen en interviewer B kan doorvragen
op hetgeen wordt gezegd door de respondent. Hierdoor kan de respondent zich gemakkelijker openstellen
voor de interviewers (role taking). De onderzoekers bereiden zich voor op de interviews door middel van
bestudering van de literatuur over het afnemen van een interview. Dit met het oog op hoe men moet
doorvragen, actief moet luisteren en welke houding men moet aannemen in het gesprek (Nieswiadomy, 2009).
7.2.1.

Anonimiteit

De anonimiteit van de respondenten wordt gewaarborgd door alle persoonlijke gegevens en geluidsopnames
na het afronden van het onderzoek te vernietigen. De respondenten worden hier over ingelicht alvorens het
interview wordt afgenomen. Tijdens het verwerken van de interviews worden er geen namen van
respondenten vermeld.
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7.3. Dataverwerking interviews
Aan de hand van de geluidsopnames worden de interviews getranscribeerd. Volgens Verhoeven (2010)
verhoogt dit de betrouwbaarheid van de resultaten en wordt een vertekening van het interview voorkomen.
Verhoeven benadrukt ook dat het belangrijk is om tijdens het analyseproces meerdere malen de gegevens te
doorlopen. Bij het coderen is het gevaar dat onderzoekers interpreteren door hun persoonlijke mening. De
intersubjectiviteit wordt gecontroleerd door een onafhankelijk persoon een of meerdere interviews te laten
coderen. Daarnaast worden de verschillende interviews door de onderzoekers onafhankelijk van elkaar
gecodeerd en onderling weer gecontroleerd, zodat er zo objectief mogelijk naar de codes wordt gekeken (peer
assessment), wat de kwaliteit van het onderzoek ten goede komt.
Bij het coderen van de interviews wordt rekening gehouden met de onderwerpen uit de topiclist. Daarnaast
worden ook de voor het onderzoek relevante fragmenten, die niet in de topiclist voorkomen, opgenomen
middels een codering aan deze fragmenten te koppelen. Er wordt gestreefd de coderingen zo dicht mogelijk bij
de bronnen te houden, door in de coderingen de letterlijke tekst uit de transcripties op te nemen.
7.4. Categorieën en concepten
De samenhangende codes worden in categorieën ingedeeld. Uiteindelijk worden de categorieën ingedeeld in
vijf tot zes concepten, zodat er een overzichtelijke structuur ontstaat binnen de resultaten. Om de deelvragen
te kunnen beantwoorden wordt er gekeken naar de verschillende codes, categorieën en concepten. De mate
van relevantie van de categorieën wordt onder andere gemeten aan de hand van de frequentie waarin de
categorieën voorkomen.
Bij het opstellen van de concepten wordt gekeken naar de categorieën. Vervolgens worden de categorieën
onder elkaar geplaatst en wordt er een passend concept aan de categorie gekoppeld. De concepten worden
uiteindelijk vergeleken met de oorspronkelijke fragmenten om zodoende te verifiëren of deze concepten nog
aansluiten bij de transcripties.
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8. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de interviews weergegeven aan de hand van de meest relevante
thema’s. Eerst volgt er een beschrijving van de respondenten. Daarna worden achtereenvolgens de resultaten
met betrekking tot de kennis van het Marfan syndroom van zowel de (medische) disciplines als de
verpleegkundige, de kinderwens, de levenshouding en de betrokkenheid van de respondenten met
Contactgroep Marfan Nederland beschreven.
8.1. Respondentenbeschrijving
Elf personen met het Marfan syndroom hebben zich beschikbaar gesteld om mee te werken aan dit onderzoek.
Bij tien respondenten is het interview afgenomen. Eén respondent heeft om praktische redenen uiteindelijk
niet meegewerkt. Van deze tien respondenten zijn twee respondenten van het mannelijk geslacht en acht van
het vrouwelijk geslacht.
8.1.1.

Familie en Marfan

Drie respondenten geven aan dat het Marfan syndroom is ontstaan door een spontane mutatie. Bij vier
geïnterviewden is het Marfan syndroom bij één of meerdere familieleden gediagnosticeerd. Drie van deze
respondenten hebben één kind met het Marfan syndroom, één geïnterviewde heeft een kind zonder het
Marfan syndroom.
8.1.2.

Lichamelijke klachten

Bij alle respondenten komen lichamelijke problemen voor die samenhangen met het Marfan syndroom. Een
volledig overzicht is te vinden in bijlage 2. Hoewel de klachten uiteenlopend van aard zijn, blijkt bij deze groep
respondenten dat hart- en vaatproblemen, oogproblemen en skeletproblemen het meest voorkomen. Deze
problemen nemen in aantal toe naarmate de respondenten ouder worden, zoals te zien is in figuur 1 in bijlage
2. Hart- en vaatproblemen zijn aanwezig in het vijfentwintigste levensjaar en de frequentie hiervan neemt toe
vanaf het vijfenveertigste levensjaar. Ook oogproblemen zijn aanwezig in het vijfentwintigste levensjaar en
nemen vanaf het dertigste levensjaar toe in frequentie. Skeletproblemen komen voor vanaf het veertigste
levensjaar en nemen direct toe in frequentie.
De helft van de respondenten geeft aan dat zij aortaproblemen hebben, dit is te zien in figuur 2 in bijlage 2.
Hiervan hebben drie personen een aortadissectie meegemaakt. Problemen met de bloeddruk, problemen met
de hartfrequentie, aneurysma’s, klepproblemen en de daaruit voortkomende souffles komen minder frequent
voor.
Vijf respondenten geven aan één of meerdere keren een netvliesloslating te hebben gehad, vier een
verminderd zicht en vier geven aan een lensluxatie gehad te hebben. Daarnaast hebben drie respondenten
staar gehad. (figuur 3; bijlage 2).
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In de categorie skeletproblemen komt naar voren dat negen respondenten last hebben van voetafwijkingen
(figuur 4; bijlage 2). Zes respondenten ervaren grote lengte als een lichamelijke klacht. Verder komen bij vijf
respondenten rugklachten voor. De respondenten geven aan dat deze rugklachten niet bij de kenmerken van
het Marfan syndroom horen. Daarnaast worden de volgende lichamelijke klachten genoemd: een hoog
gehemelte, gebitsproblemen, lange vingers, knieproblemen, zwakke enkels, slijtage van de gewrichten en
andere gewrichtsproblemen.
Door de respondenten zijn ook lichamelijke klachten genoemd die niet onder deze drie categorieën geschaard
kunnen worden. Opvallend hierbij is dat zes respondenten last hebben van vermoeidheid, in hoofdstuk 8.4.4 is
hier meer over te lezen. Bij het vragen naar de klachten wordt door drie respondenten het ‘mager zijn’
genoemd. Daarnaast werd door één respondent polyneuropathie genoemd als klacht.
8.1.3.

Chirurgische ingrepen

Alle respondenten hebben in de afgelopen dertig jaar een operatie ondergaan. Van de respondenten die harten vaatproblemen hebben, wordt door vier respondenten genoemd dat ze een (gedeeltelijke) aortavervanging
hebben ondergaan. Eén respondent heeft een stent in de aorta gekregen. Daarnaast hebben vier respondenten
een aortaklepprothese gekregen. Enkele respondenten geven aan dat zij nog andere operaties hebben
ondergaan aan het hart of de bloedvaten.
Van de respondenten die een netvliesloslating hebben gehad, hebben er vier een oogoperatie ondergaan en
één respondent heeft een oogprothese gekregen. Daarnaast hebben drie geïnterviewden een lensoperatie
ondergaan. Ook een staaroperatie wordt door drie respondenten genoemd als behandeling.
Door twee respondenten wordt aangegeven dat zij één of meerdere voetoperaties hebben gehad.
8.2. Kennis over het Marfan syndroom
Eén van de thema’s die naar voren komt in de resultaten is het onderwerp ‘Kennis bij disciplines’. In dit
hoofdstuk worden deze resultaten opgesplitst in ‘kennis bij (medische) disciplines’ en ‘kennis bij
verpleegkundigen’.
8.2.1.

Kennis bij (medische) disciplines

Uit de resultaten van de interviews blijkt dat kennis van het Marfan syndroom onder artsen, fysiotherapeuten,
verpleegkundigen en andere disciplines onvoldoende aan de verwachtingen van de respondenten voldoet. Eén
respondent geeft aan dat dit komt door kennistekort onder de verschillende (medische) disciplines.
Respondenten geven aan dat zij van professionals verwachten dat zij kennis hebben van het Marfan syndroom
en antwoord kunnen geven op vragen die leven onder de respondenten.
‘’Ik vraag wel eens van, (…), kan het daar [het Marfan syndroom] iets mee te maken hebben? Maar ja, dat is
dan niet dat ze daar echt diep op ingaan.’’ – Respondent 8; regel 14.12
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Acht van de tien respondenten zijn sinds de diagnose in contact gekomen met een Marfanpoli. Vier van hen
bezoeken deze Marfanpoli nog steeds voor een jaarlijkse controle. Eén respondent geeft aan dat er bij de
Marfanpoli meer begrip, kennis en ervaring is met betrekking tot het Marfan syndroom dan in het regionale
ziekenhuis. De respondent lijkt hierdoor meer vertrouwen te hebben in de behandeling die door een arts op de
Marfanpoli is voorgeschreven. Echter, een andere respondent geeft aan dat de samenwerking tussen de
disciplines op de Marfanpoli de afgelopen jaren is verslechterd. De reden hiervan wordt niet genoemd.
‘’Daar hebben ze toch meer begrip en meer ervaring met de hele Marfan toestand als hier.’
– Respondent 6; regel 11.26

Enkele respondenten geven aan dat wanneer zij bij een huisarts komen met een (aspecifieke) klacht, deze
klacht vaak in de eerste plaats aan het Marfan syndroom te wijten is. Dit kan als gevolg hebben dat bij voorbaat
diagnosen worden uitgesloten en soms verkeerde behandelingen worden toegepast.
“ … en dat is ook het risico dat je loopt als je naar een dokter gaat en ze weten dat je Marfan hebt. Dat ze
dan daar eerst naar kijken… ‘’ – Respondent 8; regel 9.48

8.2.2.

Verpleegkundige zorg

Een aantal respondenten geeft aan in de behandeling voor het Marfan syndroom in contact te zijn gekomen
met verpleegkundigen. Zij geven aan dat de hoeveelheid kennis over het Marfan syndroom per
verpleegkundige verschilt. In ziekenhuizen waar een Marfanpoli aanwezig is, lijkt meer kennis van het Marfan
syndroom te zijn onder verpleegkundigen dan in andere ziekenhuizen. Dit lijkt ook op cardiologische afdelingen
zo te zijn.
Enkele respondenten geven aan dat verpleegkundigen, wanneer zij onbekend zijn met het Marfan syndroom,
vrijwel te allen tijde bereid zijn tot het vergaren van extra kennis met betrekking tot het Marfan syndroom. De
respondenten geven aan dat zij het belangrijk vinden dat verpleegkundigen weten wat het Marfan syndroom
inhoudt en dat zij hier adequaat naar handelen. Ook vragen met betrekking tot het ouder worden met het
Marfan syndroom wil men aan verpleegkundigen kunnen stellen. Daarnaast geeft één respondent aan dat hij
graag ziet dat er meer aandacht komt voor het Marfan syndroom binnen de verpleegkunde opleiding, zodat de
verpleegkundige zorg in de toekomst kan verbeteren.
Andere respondenten geven aan dat verpleegkundigen niet altijd scherp genoeg zijn, “denken het beter te
weten” of weten niet hoe om te gaan met een patiënt met het Marfan syndroom. De professionele houding
van verpleegkundigen laat hierbij te wensen over.
Door twee respondenten wordt aangegeven dat zij weten dat er een verpleegkundig protocol is. Eén
respondent geeft aan dit niet te weten. Van de andere respondenten is dit niet bekend.
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8.3. Kinderwens
Zes respondenten hebben ervoor gekozen om bewust geen kinderen te willen krijgen vanwege de risico’s die
een zwangerschap, bevalling en mogelijke genetische overdracht van het Marfan syndroom met zich
meebrengen.
Vier respondenten hadden een kind voordat de diagnose Marfan syndroom werd gesteld. Drie van deze
respondenten geven aan dat zij gekozen zouden hebben om geen kind te krijgen als zij eerst de diagnose
hadden gekregen. De respondenten gaven aan dat de keuze voor kinderen in combinatie met het Marfan
syndroom niet gemakkelijk is. In twee gevallen raadde de arts een zwangerschap af, omdat mogelijke
complicaties tijdens de zwangerschap en/of bevalling te grote risico’s met zich mee zouden brengen.
“Dan wordt de keus voor jou al gemaakt.” – Respondent 10; regel 3.29

Daarnaast geven vijf respondenten aan dat erfelijkheid een grote rol speelde in de keuze voor het krijgen van
kinderen. Deze respondenten hadden graag een kind gewild, maar geen kind met het Marfan syndroom. De
onzekerheid of het kind een ernstige of een milde vorm van het Marfan syndroom zou krijgen, was hierin de
hoofdzaak. Zij zouden het kind niet willens en wetens willen ‘opzadelen’ met het Marfan syndroom. Een groot
aantal van de respondenten zonder kinderen geeft aan dat de kinderloosheid zwaar valt. De reden voor de
onvervulde kinderwens maakt hierin niet uit.
‘‘Het kinderloos zijn valt ons nog best zwaar.’’ – Respondent 4; regel 8.15

Drie respondenten noemen dat het gemis van kinderen vooral voelbaar is als familie/vrienden vader en
moeder of opa en oma worden. Eén respondent heeft het hier juist in de afgelopen jaren moeilijker mee dan
vroeger. Een respondent geeft aan dat vrienden meer familiebezigheden hebben, waardoor het contact met
deze vrienden verslechtert.
8.4. Levenshouding
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die betrekking hebben op de levenshouding van een
persoon met het Marfan syndroom. Hierin komen de volgende thema’s naar voren: beleving van de diagnose,
beleving van lichamelijke klachten, beleving van chirurgische ingrepen, beleving van activiteiten, het zelfbeeld,
ziektewinst en toekomstperspectief.
8.4.1.

Beleving diagnose

Voor vijf respondenten zorgde de diagnose Marfan syndroom voor een totale omkeer in het leven van de
respondent. Dit werd veelal als heftig ervaren. Toekomstdromen, werk en idealen stonden onder druk. Verder
werd aangegeven dat de klap van de diagnose vooral werd veroorzaakt door de angst voor het onbekende:
weinig kennis over de toekomst met het Marfan syndroom in de medische wereld en de sterk verminderde
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levensverwachting ten tijde van de diagnostisering. Daarentegen gaven drie andere respondenten aan dat de
diagnose juist duidelijkheid gaf na een lange tijd van lichamelijke klachten en onzekerheid.
“Toen vielen er voor mij ook heel veel puzzelstukjes op zijn plaats.’’ – Respondent 3; regel 1.17
8.4.2.

Beleving klachten

De angst voor het onbekende in de toekomst speelt een grotere rol bij de respondenten dan de klachten op dit
moment. Eén respondent geeft aan dat ouder worden met het Marfan syndroom angst en onzekerheid met
zich meebrengt.
“Je wordt er wel onzekerder ervan.’’ – Respondent 10; regel 12.50

Zes andere respondenten geven aan dat de klachten met betrekking tot het Marfan syndroom als onzeker,
vervelend of eng worden ervaren. Enkele respondenten geven hiervoor als reden dat ze de gevolgen en
mogelijke complicaties in de toekomst niet kunnen overzien en niet weten wat hen nog te wachten staat. Zij
weten niet of de symptomen van het Marfan syndroom zullen toenemen en of ze meer ongemak en pijn zullen
krijgen. De klachten behorend bij het Marfan syndroom die als onzeker, vervelend of eng worden ervaren zijn:
aneurysma’s, dissecties, hartproblemen, netvliesloslatingen, rugklachten en een grote lengte.
Twee respondenten geven aan dat ze het soms lastig vinden om altijd van anderen afhankelijk te zijn in
bijvoorbeeld het huishouden, activiteiten en vervoer. Eén van deze respondenten zou liever ‘vroeg het hoekje
om gaan’, dan anderen te blijven belasten met zijn tekortkomingen. Ook geeft één respondent aan op te zien
tegen de steeds groter wordende verschillen met leeftijdsgenoten op het gebied van gezondheid.
‘’ Het verschil met mijn leeftijdsgenoten. Ik kan me voorstellen dat dat alleen maar groter wordt.’’
– Respondent 1; regel 19.18
8.4.3.

Beleving chirurgische ingrepen

Respondenten geven bij ervaringen over de behandeling vooral aan hoe zij de operaties hebben beleefd.
Hierbij wordt door een aantal respondenten genoemd dat een chirurgische ingreep aan de aorta als heftig
wordt ervaren vanwege de lange, intensieve revalidatieperiode en de complicaties. Drie andere respondenten
geven aan dat zij ‘nuchter’ tegen een operatie aankijken.
“Ik ging er eigenlijk fluitend heen…’’ – Respondent 9; regel 9.17
Een respondent zou, na de eerste operatie, nooit meer geopereerd willen worden. De pijn was dermate
traumatiserend dat een eventuele volgende operatie niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Naarmate de
tijd verstreek en herinneringen vervaagden is hij hier anders over gaan denken.
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8.4.4.

Beleving activiteiten

Zes respondenten geven aan dat deelname aan activiteiten voornamelijk beperkt wordt door vermoeidheid als
gevolg van de lichamelijke beperkingen, medicatie en revalidatie. Door respondenten worden de volgende
activiteiten genoemd: werken, sporten, onderhouden van sociale contacten, vakantie en hobby’s. Drie
respondenten geven aan dat werken veel energie kost, waardoor er weinig energie over is voor andere
activiteiten. Twee respondenten geven aan het prettig te vinden om vervroegd te stoppen met werken. Eén
van deze respondenten geeft de lichamelijke achteruitgang hiervoor als reden.
8.4.5.

Ziektewinst

Door twee respondenten wordt gezegd dat zij geen ziektewinst ervaren. Door andere respondenten wordt
aangegeven dat het bewuster leven na ‘drama’s’, zoals complicaties en toenemende klachten, een voordeel
van het Marfan syndroom is.
“(…)het heeft ook voordelen, want je leeft veel bewuster, na al deze drama’s.”
– Respondent 10; regel 17.11

Verder wordt gezegd dat je de gevolgen van het Marfan syndroom mee moet maken om te beseffen hoe
waardevol het leven is. Een andere respondent geeft aan dat hij beter kan relativeren nadat bij hem het
Marfan syndroom was vastgesteld.
Twee respondenten geven aan het fijn te vinden ‘voor iedereen tijd te hebben’ doordat ze geen kinderen of
kleinkinderen hebben. Het valt op dat vier respondenten zonder kinderen regelmatig verre reizen maken. Eén
respondent geeft hiervoor als reden dat hij niet gebonden is aan de thuissituatie en gemakkelijk ‘weg kan’.
8.4.6.

Zelfbeeld

Vier respondenten geven in de interviews uiting aan hun onzekerheid over de gevolgen van de uiterlijke
kenmerken, zoals gelaatsafwijkingen en grote lengte behorend bij het Marfan syndroom. Zij hebben het gevoel
dat anderen hen ‘een raar iemand’ vinden of dat anderen denken dat zij niet voor zichzelf zouden kunnen
opkomen. Eén van deze respondenten hoopt dat zijn omgeving hem ziet als ieder ander.
“Ik ben ook nog iemand anders en niet alleen Marfan.” – Respondent 3; regel 16.45
Twee respondenten zeggen daarentegen dat zij niet in de categorie ‘speciaal uitzienden’ vallen en er niet als
iemand met het Marfan syndroom uitzien. Zij voelen zich niet anders dan anderen.
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8.4.7.

Coping en toekomst

Opvallend is dat het merendeel van de respondenten aangeeft ‘positief’, ‘nuchter’ of ‘niet pessimistisch’ in het
leven staan, ondanks de diagnose Marfan syndroom. Twee respondenten zeggen dat het weinig nut heeft te
‘zeuren’ als er achteruitgang optreedt in de klachten of als er zorgen zijn voor de toekomst. Ook geven twee
respondenten aan dat zij door het Marfan syndroom weloverwogen keuzes maken en dat zij heel bewust met
hun leven bezig zijn.
“Ik wil er gewoon niet over zeuren want dat heeft totaal geen zin.’’ – Respondent 7; regel 7.16

Vier respondenten geven herhaaldelijk aan dat zij vooral naar de mogelijkheden met het Marfan syndroom
kijken en niet naar de onmogelijkheden. Twee respondenten geven aan weloverwogen keuzes te maken,
rekening houdend met de toekomst en wat er allemaal nog kan gebeuren. Andere respondenten geven aan
heel bewust met het leven bezig te zijn en het heden centraal te stellen. Zij geven aan dat hun leven niet wordt
bepaald door het Marfan syndroom. Enkele respondenten geven aan ‘nog genoeg te kunnen’, ‘het leuk te
hebben’ en ‘blij te zijn dat de toekomst onbekend is’.
‘’ Ja, wat ik verwacht, ik zou het niet weten. Ik verwacht gewoon nog jaren zo zoals het nu gaat door te
leven.’’ – Respondent 7; regel 27.3

Eén respondent geeft aan dat mensen met een andere aandoening of ziekte het ‘altijd erger’ hebben dan
hijzelf. Daarnaast geven twee respondenten aan zich meer zorgen te maken om hun kind met het Marfan
syndroom dan om zichzelf.
8.5. Betrokkenheid bij Contactgroep Marfan Nederland
De helft van de respondenten ervaart het werk van Contactgroep Marfan Nederland als waardevol. Twee
respondenten geven aan dat in de afgelopen jaren, dankzij Contactgroep Marfan Nederland, de bekendheid
van het Marfan syndroom is vergroot.
Meer dan de helft van de respondenten beschrijft hun betrokkenheid bij Contactgroep Marfan Nederland als
beperkt. Sommigen van hen hebben in het verleden een activiteit bezocht, maar komen nu niet meer naar de
activiteiten van Contactgroep Marfan Nederland. Drie van de tien respondenten geven aan geen behoefte te
hebben aan lotgenotencontact.
‘’Maar ik kan me voorstellen dat als je heel veel klachten ervan hebt en je loopt tegen heel veel dingen aan,
dat je dat dan wel met mensen wilt delen. En ook over praten. (…) Ja, ik heb die behoefte niet.’’
– Respondent 8; regel 11.29
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Zeven respondenten geven aan dat alleen in bepaalde periodes van hun leven lotgenotencontact waardevol is,
bijvoorbeeld na het krijgen van de diagnose, ten tijde van een grote operatie of bij opspelende klachten. Op dat
moment is er behoefte aan zekerheid, informatie en iemand om mee te praten.
‘’Er is een dame die naar aanleiding van mijn operatie ook een beslissing genomen heeft, van: ‘nou, dan laat
ik het ook doen’.‘’ – Respondent 9; regel 21.50
Contactgroep Marfan Nederland biedt het contactblad ‘Marfinfo’ aan voor haar leden. Twee respondenten
vinden een levensverhaal van een lotgenoot in de ‘Marfinfo’ zeer waardevol. De verhalen zijn voor hen
herkenbaar en leerzaam.
,, … het blad lees ik altijd. En ik vind namelijk leuk… het levensverhaal van een Marfanner. Om te lezen wat
die heeft meegemaakt. Zijn ontdekking, het sociale gebeuren...’’ Respondent 1; regel 17.14
Alle respondenten hebben eens de jaarlijkse Contactdag bezocht. Twee van de tien respondenten bezoeken de
Contactdag nog elk jaar. Eén van deze respondenten ervaart altijd een goede en vertrouwde sfeer bij de
activiteiten van Contactgroep Marfan Nederland, zo ook op de Contactdag.
‘’ Maar je merkt al wel aan de sfeer. Het is allemaal heel vertrouwd en je hoeft je niet beter voor te doen als
je bent. Als je bij wat voor activiteit dan ook bent. Dat is heel prettig.’’ – Respondent 2; regel 11.33

Anderzijds is het opvallend dat vier respondenten aangeven ‘depri’ of ‘met een slecht gevoel’ van deze
jaarlijkse Contactdag terug te komen. Deze respondenten geven aan dat de confrontatie met lotgenoten op
deze Contactdag die er ‘ernstiger aan toe waren’ erg groot was. Zij vonden het niet prettig om met hun
(eventuele) toekomst geconfronteerd te worden.
Respondenten geven verschillende malen aan het gevoel te hebben dat Contactgroep Marfan Nederland meer
betekent voor andere leden, zoals jongere leden, dan voor de respondenten zelf. De onderwerpen die aan bod
komen tijdens de activiteiten zijn volgens de respondenten voornamelijk gericht op jonge mensen met het
Marfan syndroom.
Voorbeelden van thema’s die aangedragen worden door de respondenten voor een Contactdag, zijn: het
omgaan met kinderloosheid, tandheelkundige problemen en het Marfan syndroom, menopauze en
fysiotherapie. Respondenten willen graag weten hoe zij met voorgaande zaken kunnen omgaan.
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9. Discussie
In dit hoofdstuk worden de methode en de resultaten van dit onderzoek geëvalueerd en bediscussieerd.
Allereerst zal worden gekeken naar de kwaliteit van het onderzoek, hierin zullen de sterke punten en de
verbeterpunten van het onderzoek beschreven worden. Tenslotte worden de opvallende resultaten benoemd.
9.1. Kwaliteit van het onderzoek
9.1.1.

Interviews

Er is gekozen voor een semi-gestructureerd interview, omdat er bij dit interview alle ruimte was voor eigen
inbreng van de respondent (Verhoeven, 2010). Dit was belangrijk omdat er in dit onderzoek vooral onderzoek
werd gedaan naar de beleving van de respondent. Alvorens begonnen werd met het afnemen van deze semigestructureerde interviews, is de topiclist opgesteld, zie bijlage 1. Deze topiclist is opgesteld op basis van een
gedegen literatuurstudie zoals te lezen in hoofdstuk 5. De interviews zijn gehouden aan de hand van deze
topiclist. Tegelijkertijd is ruimte geboden voor persoonlijke thema’s van respondenten.
De semi-gestructureerde interviews hebben antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. De betrouwbaarheid
van het onderzoek had verhoogd kunnen worden door eerst vijf interviews te analyseren. Daarna had de
topiclist aangepast kunnen worden waardoor belangrijke thema’s uit de interviews meegenomen konden
worden in de laatste vijf interviews. Deze methode zou meer resultaten over thema’s opgeleverd hebben die
niet opgenomen waren de topiclist.
De interviews zijn in de thuissituatie van de respondenten afgenomen. Hierdoor was sprake van een
persoonlijke, ontspannen sfeer. De interviews zijn in tweetallen afgenomen. Het doel om elkaar aan te vullen
en door te vragen, is hiermee bewerkstelligd. Tijdens het transcriberen bleek toch dat de interviewers soms
onvoldoende hadden doorgevraagd. Hierdoor zijn sommige thema’s onderbelicht gebleven.
De interviews zijn opgenomen met een voice-recorder en zijn naderhand getranscribeerd. Op deze manier is
vrijwel geen informatie verloren gegaan, afgezien van interview drie. Dit interview is door technische
problemen niet volledig opgenomen met een voice-recorder. Een aantal minuten van de opname van het
interview is verloren gegaan.
Alle personen tussen de vijftig en zestig jaar die lid zijn van Contactgroep Marfan Nederland zijn benaderd per
e-mail en via de website van Contactgroep Marfan Nederland. De leden die mee wilden werken aan het
onderzoek hebben zich per e-mail bij de onderzoekers aangemeld. Hierdoor ontstond een selecte groep leden
die mogelijk meer affiniteit heeft met het onderwerp of met onderzoek naar het Marfan syndroom in het
algemeen. Het feit dat deze leden zich vrijwillig aanmelden zegt iets over hun houding ten opzichte van het
Marfan syndroom. Dit zou de resultaten van het onderzoek mogelijk hebben beïnvloed.
In een aantal interviews was naast de respondent de echtgenoot van de respondent aan het woord. In enkele
gevallen werd de informatie gebruikt die de echtgenoten van de respondenten noemden. Dit vanwege het feit
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dat deze gegevens relevant waren voor het onderzoek. De betrouwbaarheid van de gegevens werd hierdoor
verlaagd, aangezien deze gegevens even zwaar hebben meegewogen in de resultaatbeschrijving en in de
conclusie.
De onderzoekspopulatie bestond uit acht vrouwen en twee mannen. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat de
resultaten enigszins gekleurd zijn door ervaringen die met name bij vrouwen voorkomen, bijvoorbeeld bij
thema’s als zwangerschap en menopauze.
9.1.2.

Resultaten

Er is getracht de anonimiteit van de respondenten zoveel mogelijk te waarborgen. Om de respondenten niet te
kunnen traceren, zijn geen specifieke jaartallen van het openbaren van klachten, operaties en woonplaatsen
opgenomen in het onderzoek.
Om de betrouwbaarheid te waarborgen is tijdens het coderen en categoriseren van de transcripties gebruik
gemaakt van een extern persoon, een ervaringsdeskundige op het gebied van onderzoek. Mede door haar
expertise is de objectiviteit en validiteit van de codes en categorieën bewerkstelligd. Daarnaast is het
conceptverslag door een onafhankelijk persoon gecontroleerd (peer assessment). Hierdoor kwamen zaken aan
het licht die voor de onderzoekers als vanzelfsprekend werden beschouwd, maar dit niet waren. Hierdoor is de
betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot.
Verpleegkundig wetenschappelijke literatuur met betrekking tot ouder worden met het Marfan syndroom was
beperkt beschikbaar. De reden hiervan is dat in het verleden de personen met het Marfan syndroom minder
oud werden en de verpleegkundige wetenschap achterloopt op de medische ontwikkelingen. Door deze
beperkte beschikbaarheid is de verpleegkundig wetenschappelijke validiteit wellicht verminderd.
De leeftijden van de respondenten waarop de lichamelijke klachten zich openbaarden, werden niet altijd
duidelijk genoemd. Hierdoor werd het beschrijven van het verloop van de lichamelijke klachten bemoeilijkt. De
resultaten in figuur 1 in bijlage 2 geven hierdoor mogelijk een onvolledig beeld van het verloop van de
klachten.
In het korte tijdsbestek zijn er in totaal tien interviews afgenomen. Door meer tijd en meer interviews zou de
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten zijn verhoogd.
De concepten zijn na overleg aangepast. De eerder bepaalde concepten waren te algemeen van opzet. Er zijn
nieuwe concepten geformuleerd, die de indeling en het overzicht verduidelijkten. De nieuwe concepten zijn te
vinden in bijlage 4.
Niet alle resultaten vanuit de interviews zijn opgenomen in de resultaatbeschrijving. Alleen de relevante
resultaten die antwoord konden geven op de onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn beschreven. Door deze
selectie van resultaten is het mogelijk dat gegevens verloren zijn gegaan. Ook de grote hoeveelheid data
bewerkstelligde dat het moeilijk was om alle relevante gegevens te verwerken.
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In bijlage 5 is een fragment uit de resultaatverwerking opgenomen. Dit geeft inzicht in de manier van coderen,
categoriseren en het toekennen van concepten.
De saturatie van dit onderzoek is nog niet bereikt, aangezien in het laatste interview nog nieuwe gegevens naar
voren kwamen. Met een grotere onderzoekspopulatie had dit wellicht voorkomen kunnen worden.
9.1.3.

Aanbevelingen

In overleg met de opdrachtgever van het onderzoek is gekozen voor drie aanbevelingen voor Contactgroep
Marfan Nederland. Er is gestreefd naar een optimale bruikbaarheid van de aanbevelingen. Dit is bewerkstelligd
door concrete aanbevelingen te beschrijven aan de hand van de meest opvallende onderzoeksresultaten.
9.2. Discussie in relatie tot de resultaten
In onderstaand hoofdstuk worden de meest opvallende resultaten uit het onderzoek beschreven. Hierin wordt
ingegaan op lichamelijke klachten, levenshouding, kinderwens en de betrokkenheid bij Contactgroep Marfan
Nederland.
9.2.1.

Lichamelijke klachten

Onder het thema lichamelijke klachten worden twee opmerkelijke klachten genoemd. Na het
praktijkonderzoek werd hier literatuur over gevonden. Het ging hierbij om polyneuropathie en rugklachten.
Polyneuropathie
Eén geïnterviewde gaf aan dat hij last heeft van polyneuropathie. Hij gaf hierbij aan dat dit geen relatie heeft
met het Marfan syndroom.
Uit recent onderzoek van Nicol Voermans (2001) bleek het tegendeel. Polyneuropathie is wel degelijk een
symptoom van het Marfan syndroom. De oudere patiënten (ouder dan vijftig jaar) binnen het onderzoek
hadden vaker te maken met polyneuropathie dan de jongere respondenten.
Rugklachten
Tijdens de interviews gaven vijf respondenten aan last te hebben van rugklachten. Zij gaven hierbij aan dat
deze klachten niet bij het Marfan syndroom horen, wel dachten zij dat het te maken had met hun grote lengte.
Onderzoek (Voermans, 2001) wees uit dat rugklachten bij personen met het Marfan syndroom veelal te maken
hebben met durale ectasieën. Durale ectasieën zijn uitstulpingen van het vlies rondom het ruggenmerg. Ze
komen heel specifiek voor bij personen met het Marfan syndroom (Compare study, 2008). Dit geeft met name
lage rugpijnklachten.
9.2.2.

Levenshouding

Uit de resultaten bleek dat respondenten enerzijds nuchter in het leven staan en er anderzijds onzekerheid en
angst heerst voor de toekomst. De onderzoekers verwachten dat dit komt doordat de respondenten veel
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lichamelijke problemen en bijbehorende behandelingen hebben meegemaakt en hierdoor makkelijker kunnen
relativeren. Anderzijds heerst er onwetendheid onder de respondenten over de ontwikkelingen van het Marfan
syndroom. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van de onzekerheid en angst waar de respondenten over spreken.
9.2.3.

Kinderwens

Opvallend was dat respondenten aangaven dat het onderwerp (onvervulde) kinderwens een grote plaats
innam in het dagelijks leven. De respondenten gaven aan dat een (onvervulde) kinderwens niet gemakkelijk is.
Niet alleen erfelijkheid speelt hierbij een grote rol, ook de kans op complicaties bij een zwangerschap is groter
dan in een normale situatie (Tongerloo van & Paepe de, 1998). Het niet krijgen van kinderen kan grote
psychosociale gevolgen hebben: teleurstelling, grote verslagenheid en veel verdriet. Ongewenste
kinderloosheid kan hard aankomen (St. Elisabeth Ziekenhuis, 2012).
9.2.4.

Betrokkenheid met Contactgroep Marfan Nederland

Respondenten gaven aan dat de contactdagen enigszins als deprimerend werden ervaren. De onderzoekers
hadden voorafgaand aan het onderzoek verwacht dat zij te maken zouden krijgen met actieve leden van de
Contactgroep Marfan Nederland. Desondanks bleek dat respondenten weinig enthousiast zijn over het werk
van Contactgroep Marfan Nederland en matig deelnemen aan de activiteiten die worden aangeboden.
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10. Conclusie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zal door middel van de conclusie en de aanbevelingen antwoord worden gegeven op de
onderzoeksvraag:
Met welke problemen krijgen personen met het Marfan syndroom te maken bij het ouder worden, welke
behoeften komen daaruit voort en wat kan Contactgroep Marfan Nederland daarin betekenen bij het
activiteitenaanbod?
In de conclusie wordt middels de deelvragen antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Deelvraag 1 heeft
betrekking op het verouderingsproces van een persoon met het Marfan syndroom. Deze deelvraag wordt
beantwoord in hoofdstuk 10.1.2. In hoofdstuk 10.1.2 worden ook nog twee andere deelvragen beantwoord,
namelijk deelvraag 2, over het generaliseren van de klachten, en deelvraag 3, over het verloop van de klachten.
Deelvraag 4 gaat over de ervaring van het verloop van de klachten. Hier wordt antwoord op gegeven in de
hoofdstukken 10.1.1 en 10.1.3. Deelvraag 5 gaat over de inzet van verpleegkundige bij activiteiten van
Contactgroep Marfan Nederland wordt deels beantwoord in hoofdstukken 10.1.4, 10.1.5 en in aanbeveling 1.
10.1. Conclusie
10.1.1. Levenshouding
De diagnose Marfan syndroom is een levensveranderende gebeurtenis. Het is een schokkende ervaring,
plannen worden op losse schroeven gezet en het toekomstperspectief verandert. Personen met het Marfan
syndroom maken zich zorgen over de toekomst met betrekking tot hun ziekte en de bijkomende problemen.
Anderzijds relativeren zij gemakkelijk wat naar voren komt in de manier van omgang met het Marfan
syndroom. Door de veelheid aan lichamelijke problemen en bijbehorende behandelingen staan personen met
het Marfan syndroom op een nuchtere manier in het leven.
Het feit dat uit de resultaten naar voren komt dat de klachten als ‘eng’ ervaren worden, kan wijzen op angst
voor de gevolgen die klachten of behandelingen kunnen veroorzaken in de toekomst. Ook onzekerheid speelt
een rol, wat in veel gevallen wordt veroorzaakt door uiterlijke kenmerken van het Marfan syndroom.
In de literatuur kwam het begrip stigmatisering sterk naar voren als psychosociaal effect van het Marfan
syndroom. Tijdens de interviews hebben de respondenten geen stigmatisering genoemd, wel werd aangegeven
dat zij het gevoel hebben dat anderen hen een raar persoon vinden. Het lijkt erop dat personen met het
Marfan syndroom voelen dat er stigma’s aanwezig zijn over hun uiterlijk.
10.1.2. Lichamelijke klachten
In de periode vanaf het dertigste levensjaar komen de volgende lichamelijke problemen het meest voor:
aortaproblemen, aneurysma’s, netvliesloslatingen en voetproblemen. Problemen met het skelet komen in
vergelijking met hartproblemen en oogproblemen het vaakst voor. Bij skeletproblemen viel op dat de helft van
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de personen met het Marfan syndroom rugklachten aangeeft, terwijl zij zeggen dat dit niets met Marfan
syndroom te maken heeft. In de literatuur staat dat rugklachten wel met het Marfan syndroom te maken
hebben. Naast de rugklachten zijn veel verschillende lichamelijke klachten genoemd.
Door de grote verscheidenheid aan klachten in het verouderingsproces, is het onmogelijk deze problemen te
generaliseren. Daarentegen is duidelijk te zien dat de klachten met de leeftijd toenemen. Ook in een artikel
over het verouderingsproces staat dat een ziekte het verouderingsproces versnelt (Knook, 1998).
10.1.3. Kinderwens
In de resultaten valt op dat personen met het Marfan syndroom allemaal te maken kregen met de keus om
kinderen te krijgen. Deze keus is bij personen met het Marfan syndroom ingrijpender dan bij mensen zonder
het Marfan syndroom. De grootste oorzaken zijn de mogelijke erfelijke overdraagbaarheid en de onbekende
uiting van het syndroom bij eventuele kinderen. Dit is de reden dat de meeste personen met het Marfan
syndroom ervoor hebben gekozen kinderloos te blijven. Wel blijft dit een gevoelige keus voor veel personen
met het Marfan syndroom. Het gaat immers om ongewenste kinderloosheid. Bij het ouder worden van
personen met het Marfan syndroom wordt de pijn van als gevolg van de kinderloosheid versterkt doordat
vrienden en familieleden opa en oma worden.
10.1.4. Kennis over het Marfan syndroom
Voor veel personen met het Marfan syndroom voldoet de kennis over dit syndroom onder professionals niet
aan hun verwachtingen. Er wordt van artsen, verpleegkundigen en paramedici verwacht dat zij kennis hebben
van het Marfan syndroom en de mogelijke gevolgen. In de praktijk blijkt deze kennis echter onvoldoende
aanwezig, waardoor de onzekerheid van personen met het Marfan syndroom toeneemt. Vaak worden klachten
automatisch op het Marfan syndroom geschoven. Personen met het Marfan syndroom voelen zich hierdoor
niet altijd serieus genomen.
Het is belangrijk dat verpleegkundigen weten wat het syndroom inhoudt. Personen met het Marfan syndroom
hebben weinig te maken met verpleegkundigen. Op de momenten dat zij wel met verpleegkundigen in
aanraking komen, lopen de reacties over de houding van de verpleegkundigen uiteen. In de literatuur komt
naar voren dat het voor verpleegkundigen belangrijk is om mensen met het Marfan syndroom te begeleiden en
te helpen in de acceptatie en verwerking. Uit dit onderzoek blijkt dat de verpleegkundigen hier niet altijd aan
hebben voldaan.
10.1.5. Betrokkenheid bij Contactgroep Marfan Nederland
De betrokkenheid bij Contactgroep Marfan Nederland onder personen met het Marfan syndroom is niet groot.
Dit heeft als voornaamste reden dat zij weinig behoefte aan lotgenotencontact hebben. Het spreken met
elkaar over problemen, bijvoorbeeld op de Contactdagen, wordt vaak als deprimerend ervaren. De momenten
dat lotgenotencontact en activiteiten waardevol zijn, zijn met name de momenten dat het minder goed gaat
met de gezondheidstoestand van personen met het Marfan syndroom. Dit bijvoorbeeld ten tijde van een
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operatie of net na het stellen van de diagnose. Er is dan behoefte aan een gesprek en duidelijkheid voor de
toekomst. Op de overige momenten zijn de activiteiten alleen nuttig voor andere, veelal jongere, leden van
Contactgroep Marfan Nederland. Echter, de effectiviteit van het lotgenotencontact is de laatste jaren
toegenomen door verbeteringen in de organisatie en de (inter-)nationale bekendheid van het Marfan
syndroom.
10.2. Aanbevelingen
Onderstaand enkele aanbevelingen aan Contactgroep Marfan Nederland, waarin wordt beschreven hoe zij het
beste kan aansluiten bij personen met het Marfan syndroom.
10.2.1. Aanbeveling 1: Een verpleegkundige op de Marfanpoli
Naar aanleiding van de resultaten en conclusie adviseren de onderzoekers Contactgroep Marfan Nederland om
verpleegkundigen in te schakelen in de zorg voor personen met het Marfan syndroom. Uit de resultaten blijkt
dat vooral op psychosociaal gebied winst te behalen valt in de zorg voor personen met dit syndroom. De
manier hiervoor is het inzetten van de expertise van een verpleegkundige bij de Marfanpoli. Wanneer een
persoon met het Marfan syndroom op de poli komt, is het van belang een verpleegkundige in te zetten om
psychosociale ondersteuning te bieden. In veel gevallen is het voor personen met het Marfan syndroom een
grote stap om een maatschappelijk werker of psycholoog in te schakelen. Als er een verpleegkundige aanwezig
is op de Marfanpoli, is deze stap klein. Het geven van psychosociale zorg en gezondheidsvoorlichting behoort
tot het takenpakket van de verpleegkundige. Daarom is zij de aangewezen persoon om deze zorg te bieden.
Onderwerpen die bij deze gesprekken aan de orde kunnen komen zijn (onvervulde) kinderwens, beleving van
de behandeling en praktische tekortkomingen in het dagelijks leven. Dit omdat personen met het Marfan
syndroom vaak psychosociale problemen ervaren als gevolg van kinderloosheid, de ziekte zelf en de
behandeling. De onderzoekers adviseren Contactgroep Marfan Nederland vervolgonderzoek te laten doen naar
het inzetten van een verpleegkundige op de Marfanpoli.
10.2.2. Aanbeveling 2: Aanpassen activiteitenaanbod Contactgroep Marfan Nederland
Personen met het Marfan syndroom gaven in de interviews aan dat de thema’s die besproken worden tijdens
de Contactdag niet altijd aansluiten bij hun beleving. Zij hebben behoefte aan informatie en gesprekken over
het ouder worden met het Marfan syndroom zoals (onvervulde) kinderwens, psychosociale problematiek,
menopauze, tandheelkundige problemen en fysiotherapie. De bijdrage van een verpleegkundige of een
verpleegkundig specialist bij workshops en gespreksgroepen is hierin waardevol vanwege haar expertise met
bovenstaande thema’s. Daarom adviseren de onderzoekers verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten in
te zetten bij activiteiten van Contactgroep Marfan Nederland.
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10.2.3. Aanbeveling 3: Kennisvergroting bij (medische) disciplines en verpleegkundigen
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de kennis over het Marfan syndroom van verpleegkundigen en
andere (medische) disciplines onvoldoende is. Hiervoor is kennis over het Marfan syndroom onder de
verschillende disciplines vereist. Dit omdat kennistekort onder (medische) disciplines en verpleegkundigen leidt
tot onzekerheid bij personen met het Marfan syndroom.
De onderzoekers adviseren Contactgroep Marfan Nederland om de leden van Contactgroep Marfan Nederland
een actievere rol te laten spelen de vergroting van de bekendheid van het Marfan syndroom. Dit kan plaats
vinden door leden te stimuleren het verpleegkundig protocol mee te nemen wanneer zij in contact komen met
verpleegkundigen. Daarnaast adviseren de onderzoekers Contactgroep Marfan Nederland om onder leden de
beschikbaarheid en het nut van folders te benadrukken en deze te gebruiken in contact met (medische)
disciplines. Dit kan door middel van een advies op de Contactdag en een artikel in de ‘Marfinfo’. Daarnaast is
het aanbevelenswaardig om het verpleegkundig protocol en de folders te verspreiden onder personen met het
Marfan syndroom. Wanneer de kennis van (medische) disciplines en verpleegkundigen toeneemt, zal de
onzekerheid en het gevoel van onbegrip onder personen met het Marfan syndroom afnemen. Zodoende wordt
de kwaliteit van zorg vergroot.
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12. Bijlagen
12.1. Bijlage 1: Topiclist
1.

Achtergrondinformatie respondent

1.1.

Leeftijd.

1.2.

Opleiding/werk.

1.3.

Gezinssamenstelling.
1.3.1.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

Ziektebeeld
e

Hoe is het verloop van de ziekte bij u, d.w.z. vanaf het 30 levensjaar tot nu?
2.1.1.

Wanneer gediagnosticeerd?

2.1.2.

Voornaamste klachten, en de ontwikkelingen in de loop van de jaren;

2.1.3.

Behandelingen;

2.1.4.

Beperkingen in het dagelijks leven (gebruik hulpmiddelen).

Beleving
Hoe beleeft u het ouder worden met het Marfan syndroom?

4.
4.1.

4.2.

4.3.

-

Tekortkomingen in het dagelijks leven;

-

Spiritualiteit en zingeving;

-

Coping – omgaan met problemen;

-

Voordelen van Marfan (ziektewinst en verloop door de jaren heen).

Hoe denkt u dat anderen naar uw aandoening kijken?
3.2.1.

3.3.

Komt het Marfan syndroom ook bij u voor in de familie?

Hoe beleeft u dit?
-

Begrip omgeving;

-

Stigmatisering;

-

Omgaan met relaties/partner.

Hoe ziet uw eigen toekomst met het Marfan syndroom?
Verpleegkundigen
Waar en hoe heeft u contact met verpleegkundigen in het ziekteproces?
-

(thuiszorg en huishoudelijke hulp)

-

Marfanpoli? En hoe vaak?

Hoe ervaart u de verpleegkundige zorg?
-

Rekening houden met patiënt met het Marfan syndroom;

-

(Verpleegkundig protocol).

Wat vindt u belangrijk in de verpleegkundige zorg?
-

5.
5.1.

Verbeterpunten.

Contactgroep Marfan Nederland
Omschrijf uw betrokkenheid bij Contactgroep Marfan Nederland.
5.1.1.

Lotgenotencontact + effectiviteit.
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-

Deelname activiteiten e.d;

-

Keuze ziekenhuis/arts.

5.2.

Welke activiteiten sluiten aan bij uw behoefte(n)?

5.3.

Zou u graag veranderingen zien bij Contactgroep Marfan Nederland?
-

6.
6.1.

Welke veranderingen?

Feedback/overige opmerkingen
Zijn er nog andere dingen die niet aanbod zijn gekomen maar wel relevant zijn voor ons
onderzoek?
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12.2. Bijlage 2: Grafieken
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Figuur 1 - In deze grafiek zijn respectievelijk hart- en vaatproblemen, oogproblemen en problemen met het skelet
weergegeven. Per leeftijdsgroep is aangegeven welke problemen door de respondenten zijn genoemd, hierdoor is het
verloop van deze klachten zichtbaar gemaakt.

Hart- en vaatproblemen
6
5
4
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3
respondenten
2
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0

Figuur 2 - Frequentie hart- en vaatproblemen onder respondenten. Verder werden door drie respondenten de volgende
klachten genoemd: verminderde pompfunctie, vergroot hart en pijn op de borst.
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Oogproblemen
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Netvliesloslating Vermindering
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Lensluxatie
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algemeen

Figuur 3 - Frequentie oogproblemen onder ondervraagden. de volgende klachten werden door één respondent genoemd:
staar, embolie, nachtblindheid, lensdraaiing en lensverzakking. Onder oogklachten algemeen vallen de oogklachten die niet
nader gespecificeerd zijn.

Problemen skelet
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Figuur 4 - Frequentie problemen met het skelet onder respondenten. de problemen die door één respondent werden
genoemd zijn: smalle kaak, overbeet, overstrekbare gewrichten, ingezakte wervels, last van de handen, ingevallen borstkast,
botontkalking, grote spanwijdte en afwijkende vorm van het hoofd.
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12.3. Bijlage 3: Criteria bij het stellen van de diagnose Marfan syndroom
Orgaansysteem

Major criteria

Minor criteria

Cardiovasculaire
afwijkingen









Verbreding van de aortawortel met of
zonder aortaklepinsufficiëntie
Scheuren in de aorta



Uitzakken van de mitralisklep
Mitralisklepinsufficiëntie
Verbreding van de arteria pulmonalis
bij leeftijd < 40 jaar
Verkalking van de mitraalklepring bij
leeftijd < 40 jaar
Verbreding of scheuren van de aorta in
borst en buik bij leeftijd < 50 jaar
Afgevlakt hoornvlies
Te lange oogbol
Onderontwikkeling van de iris en/of de
kringspier van de ooglens
Bijziendheid
Netvliesloslating
Schoenmakersborst
Overbeweeglijkheid van gewrichten
Hoog gehemelte en standsafwijkingen
van de tanden
Specifieke gelaatsafwijkingen





Pneumothorax
Striae
Recidiverende liesbreuken





Ogen

Skelet

Verplaatsing van de ooglens

Voor afwijkingen aan het skelet kan maximaal 1
criterium worden gescoord als tenminste 4 van
de 9 volgende afwijkingen gevonden worden:
 Verhouding boven- en onderlichaam
(heupgewricht als grens) < 0,85
 Spanwijdte van de armen meer dan 1,05
keer de lichaamslengte
 Lange vingers, waarbij het mogelijk is met
duim en vingers de andere pols geheel te
omvatten
 Wervelkolomverkromming van > 20º
 Kippenborst
 Schoenmakersborst, waarvoor operatieve
correctie noodzakelijk is
 Elleboog kan niet meer dan 170º worden
gestrekt
 Verplaatsing van botten in enkelgewricht
waardoor platvoeten ontstaan
 Afwijkingen aan het heupgewricht
 Uitbolling van vliezen rondom het
ruggenmerg in het lumbosacrale gebied
 Mutatie van het fibrilline-1-gen
 Overgeërfde weefseltypen passend bij en
afkomstig van een ouder bij wie het Marfan
syndroom is gediagnosticeerd

Overige










De volgende criteria worden gebruikt bij het vaststellen van de diagnose:
-

Indien er bij familie van de persoon niemand met het Marfan syndroom gediagnosticeerd is, dan
moeten er in drie orgaansystemen minimaal twee major criteria en één minor criterium gevonden
worden;

-

Indien er bij familie van de persoon iemand met het Marfan syndroom gediagnosticeerd is, dan is één
major en één minor criterium voldoende om de diagnose te kunnen stellen (Berg, 2008).
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12.4. Bijlage 4: Categorieën en concepten
Categorieën
1.

Ontdekking Marfan

16. Kinderwens

2.

Levensverwachting

17. Beleving klachten

3.

Opleiding/ werk

18. Overige disciplines

4.

Persoonsgegevens

19. Lotgenotencontact

5.

Beleving behandeling

20. Beleving activiteiten Contactgroep

6.

Beleving diagnose

21. Kennis Marfan

7.

Lichamelijke klachten

22. (Medische) ontwikkelingen

8.

Behandeling

23. Zelfbeeld

9.

Beleving activiteiten

24. Verpleegkundigen

10. Omgeving en Marfan

25. Contactgroep algemeen

11. Levenshouding

26. Overig

12. Toekomstperspectief

27. Marfanpoli

13. Activiteiten

28. Kennis disciplines

14. Hulpmiddelen

29. Ziektewinst

15. Familie en Marfan

30. Spiritualiteit

Concepten
1.

Respondentenbeschrijving

2.

Kennis over het Marfan syndroom

3.

Kinderwens

4.

Levenshouding

5.

Betrokkenheid bij Contactgroep Marfan Nederland

Ouder worden met het Marfan syndroom: een (op)gave?

|46

12.5. Bijlage 5: Voorbeeld resultaatverwerking
1.

2.6.38

2.

2.11.47

3.

2.11.54

4.

2.12.49

5.

2.12.53

6.

2.13.54

7.

1

ste

R: Ik heb vanaf mijn vijfendertigste ongeveer een hoge bloeddruk gehad.
Dat had volgens de artsen niets met Marfan te maken.
R: Dat is iets, dat is me wel opgevallen de laatste tijd, wat ze ook op de
ledenvergaderingen ook zeggen, van het tandartsenwereldje. Dat weet bar
weinig van Marfan.
R: Want bij de huisartsenopleiding wordt Marfan er tegenwoordig in
meegenomen, dat weet ik wel.
R: Het AMC gelegen voor mijn hartoperatie. En daar weten ze het. Die
afdeling is toch bekend met Marfan
R: En mijn fysiotherapeute, daar ben ik wel heel regelmatig geweest. Die
weet het ook al zo lang als ik bij haar loop.
R: Maar in het AMC zijn ze wel Marfanners gewend.

Hoge bloeddruk vanaf 35 (niets met
Marfan te maken). Volgens huisarts.
Tandartsen weinig kennis Marfan.

Kennis disciplines

Disciplines

Kennis disciplines

Disciplines

Bij HA opleiding Marfan meegenomen.

Kennis disciplines

Disciplines

Afdeling AMC bekend met Marfan.

Kennis disciplines

Disciplines

Fysiotherapeute op de hoogte van
Marfan.
AMC bekend met Marfan.

Kennis disciplines

Disciplines

Kennis disciplines

Disciplines

4.1.34

R: Nee, in eerste instantie naar de huisarts. Toen kreeg ik er wat voor en
dat werkte niet, dus toen de huisarts weer gebeld en de huisarts die stond
ook voor een raadsel .

Huisarts stond voor een raadsel bij
stellen diagnose. Stuurt door naar
ziekenhuis.

Kennis disciplines

Disciplines

8.

4.1.37

In het ziekenhuis ook voor een raadsel:
verdenking voedselvergiftiging.

Kennis disciplines

Disciplines

9.

4.5.28

ER: In het ziekenhuis stonden ze ook voor een raadsel.
R: Ja.
ER: Ja, en hebben ze de maag helemaal leeggepompt en waren echt
helemaal in de veronderstelling dat zij iets verkeerds gegeten had.
R: Toen ik vijf jaar was, toen zei de dokter tegen mijn moeder: mevrouw, ik
kan u feliciteren want ik had nooit gedacht dat ze kon lopen.

Dokter dacht dat mevrouw nooit zou
kunnen lopen.

Kennis disciplines

Disciplines

10.

7.16.48

R: dus een van de hoofdverplegers en die zei van nou ja dat helemaal nooit
gemogen. Hij zegt als ze u ooit nog eens een keer doen zegt dat moet je er
wat van zeggen.

Infuus op hand had niet geplaatst
mogen worden.

Kennis disciplines

Disciplines

1

De overige fragmenten van de resultaatverwerking zijn niet opgenomen in de bijlage, aangezien deze te groot van omvang waren. Deze fragmenten kunnen ter inzage

opgevraagd worden bij de auteurs.

Ouder worden met het Marfan syndroom: een (op)gave?

|47

I1: Ja.
R: En die heeft hem toen op een andere plek gezet.
11.

7.17.41

R: En of ze dan of ze dan van Marfan expliciet weten,
I1: Ja.
R: ik weet het niet hoor.

Weet niet of verpleging van Marfan
weet.

Kennis disciplines

Disciplines

12.

7.19.8

R: Nou ik denk ook wel algemeen ook. Algemeen. Want ja ik mag toch
aannemen dat als jij in een academisch ziekenhuis ligt. En je ligt op zo'n
Cardiologie. Dat ze toch wel weten wat het syndroom van Marfan is? Of zie
ik dat verkeerd.

Je
mag
aannemen
dat
je
verpleegkundigen op een afdeling
cardiologie weten wat Marfan is.

Kennis disciplines

Disciplines

13.

7.25.49

R: En die beste man die zei tegen mij: Ja, is uw eigen schuld dat u niet
opknapt, u moet nou maar eens een beetje actiever worden. Wij hebben u
geopereerd, we hebben alles gedaan wat we konden. En voor de rest is het
klaar. En nou ja, en dat vond ik zo raar.
I1: Ja.
R: Ik denk nou, en ik kwam er maar niet verder mee. En toen heb ik geloof
ik contact gezocht met de vereniging en toen heb ik het adres gekregen van
van [Ziekenhuis]

Cardioloog wilde [R] actiever hebben
terwijl dit niet kon. Toen contact met
contactgroep gezocht.

Kennis disciplines

Disciplines

14.

8.8.48

R: Als je wel eens wat mankeert ofzo, van (…), dan betrek je daar toch altijd
die Marfan bij

Marfan wordt er altijd bij betrokken als
je iets mankeert.

Kennis disciplines

Disciplines

15.

8.9.48

R: Ja, en dat is ook het risico dat je loopt als je naar een dokter gaat en ze
weten dat je Marfan hebt. Dat ze dan daar eerst naar kijken eigenlijk en
dingen uit gaan sluiten ofzo. Dat ga je dan denken.

Als arts van Marfan weet, wordt daar
eerst naar gekeken en dan worden
andere dingen uitgesloten

Kennis disciplines

Disciplines

16.

8.10.22

R: Dus het zou een wonder zijn als hij zou weten dat, ik heb nou geen harten vaataandoeningen, maar als ik dat wel zou hebben en hij gaat in mijn
mond boren, dan moet hij mij wel medicijnen geven. In verband met die
infectie, of hoe heet dat ook alweer? Hartkleppen?

I.v.m.
infectie
aan
hartkleppen
medicijnen bij tandarts. Respondent
heeft geen hart- en vaataandoeningen.

Kennis disciplines

Disciplines

17.

8.14.4

R: Ehm, ja, ik kom eigenlijk al jaren bij dezelfde specialisten. Die weten het
gewoon.

Specialisten waarbij respondent onder
behandeling is, weten van Marfan.

Kennis disciplines

Disciplines

18.

8.14.9

R: Nee, nee. Er wordt niet echt op gereageerd ofzo.

Er wordt niet echt gereageerd op
Marfan.

Kennis disciplines

Disciplines

19.

8.14.12

R: Ik vraag wel eens van, (…), kan het daar iets mee te maken hebben?

Artsen/verpleegkundigen gaan mogelijk

Kennis disciplines

Disciplines
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Maar ja, dat is dan niet dat ze daar echt diep op ingaan.
R: Ja, ik denk dat ze er dan gewoon niet op ingaan omdat ze er eigenlijk niet
zoveel vanaf weten. Maar ik kan het mis hebben hoor.

niet op vragen in omdat ze weinig van
Marfan weten.

20.

8.15.21

R: Nee, nee. Nee, die enigste operatie is die aan mijn ogen dan en daar was
Marfan gewoon bekend.

Bij operatie ogen was Marfan bekend.

Kennis disciplines

Disciplines

21.

10.18.4
1

R: Ja, wel onzeker als je dan weer… daarom probeer ik zo weinig mogelijk
naar zo’n ziekenhuis te gaan, want daar maken ze je wel… Eerst zei die
thoraxchirurg, verleden jaar trouwens nog: ‘o het gaat hartstikke goed, blijf
maar 2 jaar weg’. Nou het is goed dat ik het niet gedaan hebt, want toen
kreeg ik na een jaar toch weer een oproep, en toen belde ik: u zei blijf maar
2 jaar weg. Ja, omdat ik aan dat wetenschappelijke onderzoek meedeed,
moest tie gegevens elk jaar hebben.
R: Als ik dat niet gedaan had, dan had ik misschien… Want, die verwijding
was wel 5 centimeter.

Onzeker
door
onbetrouwbare/onduidelijke informatie
ziekenhuis.

Kennis disciplines

Disciplines

22.

3.10.4

Onbekendheid Marfan bij WAO- arts.

Kennis disciplines

Disciplines

23.

3.11.4

Huisarts wijt veel klachten aan Marfan.

Kennis disciplines

Disciplines

24.

3.14.6

Specialist: ‘slecht lopen komt
Marfan, niet van gebroken heup’.

van

Kennis disciplines

Disciplines

25.

3.14.9

Onbegrip
door
specialist
heupklachten naar Marfan schuift.

die

Kennis disciplines

Disciplines

26.

3.14.19

Onbegrip: huisarts is geneigd
klachten naar Marfan te schuiven.

alle

Kennis disciplines

Disciplines

27.

3.25.39

R: En toen ben ik ook bij een arts geweest die waarschijnlijk niet wist wat
Marfan betekende.
R: Ja ik ik ik vind dat heel moeilijk. Ik ik moet wel zeggen dat ik soms eens
baal van als ik met klacht naar de huisarts ga. Dat er dan gezegd wordt van
maar ja je hebt Marfan. Ja, ik heb Marfan maar dat wil niet zeggen dat dat.
R: En toen ben ik vorig jaar terug geweest bij die specialist er zitten nog 3
schroeven in mijn heup en ik loop gewoon niet goed. En die zei ook van nou
ja, ja je loopt niet goed maar ja je hebt Marfan. Ik denk ja, weet je
R: dat kom ik eigenlijk dan denk ik dat slaat dus nergens op. Op zich dat ja,
heb ik ook gezegd, loop ik niet goed omdat ik Marfan heb of komt het nou
omdat die heup nog niet goed is.
R: Ja, nou niet begrepen. Dat je makkelijk, daar wordt aan gedaan weet je.
Als jij naar de huisarts gaat en je zegt ik heb zo'n pijn in mijn rug, of dit of
dat.
I2: overal Marfan bij gehaald.
R: Ja. En dan wordt er vaak gezegd, Marfan heeft die en die en die klachten
dus dat hoort erbij. Dat vind ik wel heel moeilijk.
Tijdens de Reumabehandeling, die ik pas gehad heb, wist de
verpleegkundige niet wat Marfan was. Ik moest haar vertellen wat Marfan
inhoud.

Onwetendheid bij verpleegkundige
tijdens reumabehandeling.

Kennis disciplines

Disciplines
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28.

5.8.21

R: En je moet altijd opgeven dat je Marfan hebt. En heel toevallig was er
een verpleegkundige die net iets gehad had met een patiënt van Marfan.
En die wist gelijk hoe ze moest handelen.
I1: Oké.
R: Kijk en dat vind dan weer, dan denk ik van: Dat heeft bijna zijn leven
gered.
I1: Ja ja.
I2: Ja.
R: Dat is echt heel fijn dan. Ze ging adequaat aan het werk. En wat er wel en
wat er niet kon.
I1: Ja.
R: Dus dat was heel erg prettig.

Verpleegkundige wist bij zoon wat ze
moest doen door bekendheid – erg
adequaat.

Kennis disciplines

Disciplines

29.

5.8.32

R: Ja, dat vond ik dus heel erg prettig, want die ambulancepersoneel die ik
hier toen had die wisten het niet.

Ambulance personeel wisten niet van
Marfan af.

Kennis disciplines

Disciplines

30.

5.12.16

R: Ja, ja, van mij niet, ik heb niemand gehad die er verstand van had, ik ben
hier ook plotseling geopereerd in [plaatsnaam] in plaats van in
[plaatsnaam].

Ziekenhuis
[plaatsnaam]:
verstand van Marfan.

niemand

Kennis disciplines

Disciplines

31.

5.12.17

R: En deze arts had er ook nooit mee te maken gehad, die heeft allerlei
instanties gebeld in [plaatsnaam] hoe dat in elkaar zat en weet ik het
allemaal wat.

Arts [plaatsnaam] belde naar instanties
Groningen voor duidelijkheid.

Kennis disciplines

Disciplines

32.

5.12.19

R: En de verpleegkundigen die vonden het allemaal maar niks, die vonden
het allemaal flauwekul, en ze hadden er nog nooit van gehoord, en ze
wisten niet hoe ze ermee om moest gaan

Verpleegkundigen [plaatsnaam]: vonden
Marfan maar ‘niks’ – wisten niet wat te
doen.

Kennis disciplines

Disciplines

33.

5.12.22

R: ze hadden dus niet in de gaten wat het eigenlijk precies inhield.
I1: Ze hadden echt een stukje kennistekort eigenlijk.
R: Ja,

Kennistekort
[plaatsnaam].

verpleegkundigen

Kennis disciplines

Disciplines

34.

5.12.35

R: Maar toen heb ik laatst een gesprek gehad met de arts die mij geholpen
heeft, met verpleegkundigen, dat moet ik eerlijk zeggen, toen moest ik mijn
verhaal doen. En de arts die heeft zijn verhaal gedaan, wat die opgedaan
had met Groningen met die Marfanpoli, dus toen hebben ze ook wel een

In gesprek met arts/ verpleegkundigen
ervaringen gedeeld – personeel heeft
lessen moeten volgen.

Kennis disciplines

Disciplines
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aantal lessen moeten volgen.
35.

5.13.52

R: Ja, ik wil jullie meegeven, dat jullie, dat er in de opleiding wat meer
aandacht mag worden gedaan.
I1: Ja, gewoon over het ziektebeeld zelf bedoelt u?
R: Het ziektebeeld zelf, over wat het eigenlijk inhoudt. Daar hoef je geen
hele les aan te wijden, maar ik vind dat je het meeneemt.

In de opleiding graag meer aandacht
voor Marfan.

Kennis disciplines

Disciplines

36.

6.8.24

R: Dan zou ik jou eens even het adres geven van de contactgroep Marfan.
Dus zij wist drommels goed van het bestaan van Marfan.

Orthopeed wist al voor diagnose van het
bestaan van Marfan af.

Kennis disciplines

Disciplines

37.

6.9.34

R: Het enige wat, ja, dat blijf ik zeggen, dat ik niet begrijp dat er geen één
specialist de link heeft gelegd. Dat ze daar niet eerder naar gekeken
hebben.

Geen begrip
Marfan.

herkennen

Kennis disciplines

Disciplines

38.

6.10.34

R: Maar, juist op een vaatafdeling, waar je dan terecht komt verwacht je
toch wel dat ze er wat van weten!

Juist op een vaatafdeling mag je
verwachten dat verpleegkundigen van
Marfan af weten.

Kennis disciplines

Disciplines

39.

6.10.36

R: Ja. In het begin wisten ze het niet, absoluut niet.

In het begin geen kennis over Marfan.

Kennis disciplines

Disciplines

40.

6.10.41

R: Ik weet het niet. Ik weet niet.

Weet niet of er meer kennis komt m.b.t.
Marfan onder verpleegkundigen.

Kennis disciplines

Disciplines

41.

6.10.45

R: Ja hoor, absoluut. Ja, ja.

Verpleegkundigen stellen zich open voor
kennis m.b.t. Marfan.

Kennis disciplines

Disciplines

42.

6.11.31

R: Maar dat was een jaar of vijf geleden toch echt niet zo. Waren er nog
genoeg die er gewoon helemaal niks van wisten.

Vijf jaar geleden nauwelijks kennis
Marfan in regioziekenhuis.

Kennis disciplines

Disciplines

43.

9.17.31

R: kennis aanwezig is.
I1: Niet dat ze er veel kennis over hebben, bedoelt u?
R: Nee niet.
I2: O, juist niet.

Artsen hebben niet veel kennis van
Marfan.

Kennis disciplines

Disciplines

44.

9.17.36

I1: En verpleegkundigen denkt u dat wel meer weten?
R: In [plaatsnaam], omdat daar ook echt die afdeling ook is.

Kennis
over
verpleegkundigen

bij

Kennis disciplines

Disciplines

45.

9.18.23

R: Mensen waar ik kom, weten over het algemeen vrij goed waar ze het
over hebben.

Mensen weten over het algemeen vrij
goed waar ze het over hebben.

Kennis disciplines

Disciplines

voor

niet

Marfan
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