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‘ Ze zeggen dat je altijd een keuze hebt.
Maar geldt dat ook als je kiezen moet en toch geen keuze hebt?‘

Marfandraagster, 38 jaar
-
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Introductie
Voor de Master opleiding Advanced Nursing Practice (MANP) heb ik een praktijkgericht onderzoek
uitgevoerd. In deze masterthese wordt daarvan verslag gedaan. Als verpleegkundig specialist in
opleiding (VSio) ben ik werkzaam op de polikliniek voor volwassenen met een aangeboren
hartafwijking (congenitale cardiologie) in het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) in Rotterdam.
In die hoedanigheid heb ik regelmatig te maken met patiënten met het Marfan syndroom (MFS). In dit
praktijkonderzoek gaat het over de dilemma’s waarmee patiënten met het MFS te maken krijgen als er
sprake is van een kinderwens. Met behulp van de Q-methodologie heb ik gezocht naar houdingen die
deze patiënten hebben ten aanzien van het bepalen van een uiteindelijke kinderkeuze en de behoefte
aan ondersteuning tijdens dit proces. Met behulp van de resultaten uit dit onderzoek hoop ik een
bijdrage te leveren aan verbetering en innovatie van mijn beroepspraktijk. Toegespitst op het proces
waarin echtparen waarvan één of beiden het MFS hebben, een keuze wensen te maken voor wel of
geen kinderen.
In hoofdstuk één paragraaf 1.2 wordt eerst het MFS beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 de
werkwijze op de aortapoli uiteengezet. Voorts worden de aanleiding en analyse van het zorgprobleem
verwoordt in de paragraven 1.4 en 1.5. Gevolgd door een literatuurstudie in paragraaf 1.6, welke is
gerelateerd aan dilemma’s aangaande een kinderkeuze bij MFS patiënten. Hoofdstuk één wordt
afgesloten in paragraaf 1.7 met de uiteindelijk vraag- en doelstelling van dit onderzoek. Vervolgens
wordt in hoofdstuk twee de onderzoeksmethode toegelicht waarbij uitleg gegeven wordt over de Qmethodologie, de gebruikte onderzoeksmethode. Tevens wordt er aandacht geschonken aan de
validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek en worden de ethische aspecten beschreven.
Hoofdstuk drie is een weergave van de verkregen onderzoeksresultaten. Dit zijn zowel kwalitatieve als
kwantitatieve data. Hierna volgt een weergave van de verkregen profielen, voortvloeiend uit de
gebruikte Q-methodologie. In hoofdstuk vier volgen de conclusies die resulteren uit de
onderzoeksresultaten, welke aansluitend worden bediscussieerd. Tenslotte zullen er in hoofdstuk vijf
aanbevelingen worden geformuleerd voor praktijk, onderwijs en onderzoek.
In deze masterthese worden de termen ‘echtparen’ en ‘kinderkeuze’ gebruikt. Met echtpaar worden
alle samenlevingsvormen tussen volwassen personen bedoeld. De term kinderkeuze heeft betrekking
op het besluit wel of geen kinderen te willen krijgen en is om deze reden geselecteerd.

1.2 Het Marfan syndroom
1.2.1 Ziektebeeld
Het MFS is een erfelijke bindweefselaandoening, die wordt veroorzaakt door een mutatie van het
FBN-1 gen en is niet te genezen. Dit FBN-1 gen is verantwoordelijk voor de aanmaak van het eiwit
fibrilline en draagt bij aan de kwaliteit en de opbouw van het bindweefsel van het menselijk lichaam.
Door dit gendefect is het bindweefsel bij het MFS minder flexibel en vertoont gemakkelijk scheuren.
Omdat bindweefsel vrijwel overal in het lichaam voorkomt, kan het MFS worden gekenmerkt door een
verzameling van verschillende symptomen, die overigens niet altijd samen in deze combinatie
voorkomen. De Contactgroep Marfan Nederland (CMN, 2012) onderscheidt bij de klassieke vorm van
het MFS de volgende kenmerken:
 Afwijkingen aan hart en bloedvaten
Een toenemende verwijding van de grote lichaamsslagader (de aorta), een lekkende
aortaklep en een doorbuigende mitralisklep. Deze hart- en vaatafwijkingen vormen voor
Marfanpatiënten de meest levensbedreigende complicaties.
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Afwijkingen aan de ogen
Verplaatsing van de ooglens (lensluxatie), bijziendheid, verhoogde oogboldruk en
netvliesloslating kunnen wijzen op MFS.
Afwijkingen aan het skelet
Afwijkingen in de vorm van de borstkas; naar verhouding meestal lange armen, vingers en
benen; een opvallend lange lichaamslengte en slappe gewrichtsbanden die platvoeten
veroorzaken; smalle kaken en een hoog verhemelte. Hypermobiele gewrichten en
scoliose kunnen aanwijzingen zijn voor het MFS.
Durale ectasie
Durale ectasie is een verwijding van het vlies om het ruggenmerg. Dit vlies (dura mater) is
gevuld met hersenvocht en ligt als bescherming om de zenuwen. Door verwijding van het
vlies kan het op de uiteinden van zenuwen drukken op plekken waar die het
ruggenmerg verlaten. Deze drukpunten kunnen klachten geven.
Longproblemen
Door verzwakking van het bindweefsel bij mensen met MFS kan de structuur van de
longen niet goed zijn. Hierdoor kunnen longproblemen ontstaan.

1.2.2 Erfelijkheid
Het MFS is een autosomaal dominante erfelijke aandoening. Dit betekent dat elk kind, zoon of
dochter, die geboren wordt uit een echtpaar waarvan één of beiden het MFS heeft, 50% kans heeft op
overerving van de ziekte. Als beide ouders de ziekte hebben, verhoogt dit niet de kans op overerving
(Meijboom, Vos, Timmermans, Boers, Zwinderman & Mulder, 2005).
Mondiaal heeft één op de 10.000 mensen deze aandoening en het komt even vaak voor bij mannen
als bij vrouwen. Van alle Marfan patiënten heeft ongeveer 25% de ziekte niet door overerving
gekregen, maar door een spontane mutatie tijdens de conceptie (National Marfan Foundation [NMF],
2012). In Nederland zijn ongeveer 1500 mensen, bij wie is aangetoond dat zij deze aandoening
hebben. De incidentie is niet bekend (Contactgroep Marfan Nederland [CMN], 2012).
Het MFS is genoemd naar de Franse kinderarts Antonin Marfan (1858-1942), die aan het eind van de
negentiende eeuw als eerste een patiëntje beschreef dat aan deze aandoening zou hebben geleden.
Het grootste gevaar voor Marfan patiënten is het verwijden en scheuren (aneurysma) van de aorta,
wat een levensbedreigende situatie is. Een aneurysma kan al op kinderleeftijd voorkomen. Hoewel het
defect bij alle mensen met Marfan op hetzelfde gen zit, verschilt de mutatie per persoon waardoor niet
iedereen dezelfde kenmerken ervaart; variabele expressie. Binnen families kunnen deze fenotypische
kenmerken enorm verschillen (Gonzales, 2009, Judge & Dietz, 2005).
De diagnose wordt gesteld door de klinisch geneticus aan de hand van DNA uitslag en uiterlijke
kenmerken. Mensen die verdacht worden van het MFS worden naar de klinische genetica (medisch
specialisme wat zich bezig houdt met menselijke erfelijkheid) verwezen. Dit gebeurt op verzoek van
een huisarts of de patiënt zelf, vanwege lichamelijke kenmerken of als er in de familie iemand is bij wie
op jongere leeftijd ( 60 jaar) een aneurysma is geconstateerd.

1.3 Aortapolikliniek
Als VSio ben ik sinds twee jaar werkzaam binnen het team van de polikliniek congenitale cardiologie
van het Erasmus MC., Dit team wat in eerste instantie alleen bestond uit vier cardiologen, had
behoefte aan gespecialiseerde verpleegkundige ondersteuning. Binnen deze sectie is door mij een
spreekuur opgezet (de aortapoli) voor patiënten die door de huisarts of klinisch geneticus worden
verwezen naar de cardioloog, vanwege een hoge verdenking op thoracale aorta (borstslagader)
afwijkingen of het MFS. De reden om dit spreekuur op te zetten was de behoefte van de cardiologen
aan een functie die het meest lijkt op een spin in het web. Een coördinator die tevens aanspreekpunt
is voor patiënten en andere disciplines. Om te voorkomen dat patiënten op meerdere momenten naar
het ziekenhuis moeten komen, zijn alle onderzoeken en het consult (screening op MFS) op één dag
georganiseerd
Tijdens deze screening wordt er een echo van het hart en een CT- scan van de gehele aorta gemaakt.
Op deze manier wordt de conditie van het hart, het begin van de aorta (de aortawortel) en de totale
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aorta in beeld gebracht. Gedurende deze dag komt de patiënt ook op het spreekuur van de VSio,
waarbij deze de anamnese bij de patiënt afneemt en een lichamelijk onderzoek verricht. Binnen dit
consult van een half uur komt ook de cardioloog langs om de uitslag van de eerder die dag
afgenomen echo met de patiënt door te nemen. De VSio verzamelt alle uitslagen, bespreekt deze met
de cardioloog en belt de patiënt na drie weken. In dat telefoongesprek worden alle uitslagen verteld
van de door ons aangevraagde onderzoeken. Afhankelijk van de uitslag en na overleg met de
cardioloog, verwijst de VSio patiënten eventueel door naar andere specialisten, waarbij te denken valt
aan een thoraxchirurg als blijkt dat de diameter van de aorta te groot is. Door middel van de hierboven
beschreven beeldvorming, in combinatie met bepaalde uiterlijke kenmerken zoals deze in paragraaf
1.2.1 zijn beschreven en DNA onderzoek, wordt de diagnose MFS door de klinisch geneticus gesteld,
die de patiënt hiervan op de hoogte stelt.
Na het stellen van de diagnose MFS is er regelmatig controle nodig. De jaarlijkse follow up op de
aortapoli kenmerkt zich door beeldvorming gericht op het tijdig ontdekken van groei in de diameter van
de aorta. Voor dit herhalingsconsult wordt vijftien minuten gereserveerd.
Voorheen kwamen deze MFS patiënten voor de follow-up bij de vier congenitale cardiologen en kwam
het voor dat zij elk jaar een ander gezicht zagen. Vanwege de positieve ervaring met een vaste
coördinator voor deze patiënten is een jaar geleden binnen de groep van de congenitale cardiologie
besloten om ook de follow-up geheel onder verantwoordelijkheid van de VS te laten vallen
Deze inrichting van de zorg met één aanspreekpunt voor de patiënt stemt overeen met de recent
herschreven Nederlandse richtlijn voor de behandeling van Marfan (2012). Hierin staat als
aanbeveling dat één coördinator in een gespecialiseerd ziekenhuis te prefereren is vanwege de
multidisciplinaire aanpak die Marfan patiënten behoeven. Deze richtlijn is ontwikkeld door
verschillende specialisten die betrokken zijn bij expertisecentra (Marfan poliklinieken) in Nederland, in
nauwe samenwerking met de patiëntenvereniging CMN.
In Nederland zijn al zogenaamde Marfan poliklinieken in de academische ziekenhuizen van
Amsterdam, Groningen Leiden en Nijmegen. Rotterdam heeft gekozen voor de naam “Aortapoli”
omdat de patiëntenpopulatie van dit spreekuur alle thoracale aortapathologie omvat en niet alleen
Marfan patiënten. In het Erasmus MC komen jaarlijks 140 patiënten met het MFS voor controle op de
polikliniek (december 2012, persoonlijke registratie).

1.4 Omschrijving zorgprobleem
Kinderen die worden geboren met een aangeboren hartafwijking hebben door vooruitgang in
diagnostiek en verbeterde interventiemogelijkheden een veel hogere levensverwachting dan veertig
jaar geleden. Ongeveer 85% bereikt de volwassen leeftijd (Witsenburg, Strengers & Van OschGevers, 2005). Daardoor is een nieuwe patiëntenpopulatie ontstaan; de volwassenen met een
aangeboren hartafwijking. Zij hebben een toekomstperspectief gekregen met de reële mogelijkheid tot
het eventueel stichten van een gezin, waarbij ze wel tegen allerlei dilemma’s aan kunnen lopen. Deze
nieuwe situatie vraagt kennis en inzicht van zowel artsen als de verpleegkundig specialist over de
inhoud van deze dilemma’s en hoe daarmee om te gaan.
Voor MFS patiënten brengt een kinderwens tweeërlei problemen met zich mee: de lichamelijke risico’s
van een zwangerschap bij de vrouwelijke Marfan patiënt en het erfelijkheidsvraagstuk.
Als VSio signaleerde ik op de aortapoli dat patiënten met het MFS geen ondersteuning van artsen
hebben ervaren bij de besluitvorming aangaande hun kinderkeuze. Bij navraag aan deze patiënten
bleek dat zij wel de lichamelijke risico’s van een zwangerschap voor een vrouw met MFS te horen
kregen, maar dat er geen advies volgde bij wie zij terecht konden met hun vragen over prenataal
diagnostieke mogelijkheden en hun twijfels over kinderen krijgen. Echtparen vertelden over hun angst
om de ziekte over te dragen op hun kind, angst voor lichamelijke risico’s tijdens de zwangerschap en
bevalling voor de vrouwelijke Marfan patiënt en het onbegrip vanuit hun sociale omgeving als zij voor
kinderen gekozen hadden. Daar staat tegenover dat er ook echtparen waren, die vrij onbevangen aan
kinderen waren begonnen en zich achteraf afvroegen wat de consequenties voor het kind zouden
kunnen zijn. Eén echtpaar vertelde spijt te hebben van hun kinderkeuze en had graag meer informatie
van te voren gekregen om een meer overwogen keus te maken. Nu hadden zij twee kinderen, maar
de lichamelijke conditie van de vrouw was zeer verslechterd door de zwangerschappen.

7
Wilma de Vries 0847633 Masterthese MANP

Op basis van de geschetste bevindingen tijdens het spreekuur werd het zorgprobleem als volgt
geformuleerd:
Mogelijk wordt patiënten met het MFS die voor een kinderkeuze staan de juiste begeleiding of
verwijzing naar andere disciplines, bijvoorbeeld de klinische genetica, onthouden.

1.5 Bevindingen zorgprobleemanalyse
In aansluiting op voorgaande paragraaf waarin het zorgprobleem vanuit eigen praktijkervaring werd
gesignaleerd, vond een verdere analyse plaats door het genoemde zorgprobleem voor te leggen aan
drie deskundigen: de klinisch geneticus van het Erasmus MC, de voorzitter van de CMN en de
verpleegkundig consulent van de Marfan polikliniek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in
Amsterdam. Hen werd gevraagd naar hun ervaringen met een kinderkeuze bij Marfan patiënten
Onderstaand worden de bevindingen beschreven
Klinisch geneticus van het Erasmus MC
Uit een persoonlijk gesprek met een klinisch geneticus (11 augustus 2012) bleek dat elke patiënt die
daar aanleiding toe heeft of wordt doorverwezen door een specialist, een informatief gesprek krijgt
over erfelijkheid en prenataal diagnostische mogelijkheden met de afdeling klinische genetica.
Desgewenst geven zij zolang als de patiënt dit behoeft begeleiding tijdens het proces van advisering
en voorlichting (genetische counseling). Maar de klinisch geneticus erkende ook dat niet elke Marfan
patiënt met een eventuele kinderwens een gesprek met hen heeft.
Voorzitter van de CMN
De voorzitter van de CMN wees in een persoonlijk gesprek (9 augustus 2012) op een recent
gehouden onderzoek naar de ouder wordende patiënt met het MFS (Bunt, Van Lopik, Van Roest &
Van Woudenbergh, 2012). Uit dit onderzoek kwam onder ander naar voren dat kinderloosheid een
grote rol speelt in het leven van Marfan patiënten. De reden voor kinderloosheid was wisselend. De
risico’s op overerving en lichamelijke problemen, zoals het wijder worden van de aorta onder invloed
van zwangerschapshormonen waren redenen die zwaar wogen. Een negatief zwangerschapsadvies
van een cardioloog vanwege de te grote instabiele situatie van de vrouw met het MFS, was een
onvrijwillige keus voor kinderloosheid. De individuele overwegingen die tot de uiteindelijke
besluitvorming leidden kwamen uit dit onderzoek niet naar voren. Volgens de CMN is meer onderzoek
nodig naar dilemma’s rondom een kinderwens. Dus meer inzicht in de vragen waarmee deze
echtparen te maken krijgen en welke invloeden een rol spelen bij de besluitvorming om wel of niet
voor kinderen te kiezen.

Verpleegkundig consulent van de Marfan polikliniek van het AMC
Deze verpleegkundig consulent (persoonlijk gesprek 12 augustus 2012) maakt bij elke patiënt boven
de achttien jaar de kinderwens bespreekbaar en stuurt niet standaard patiënten door naar de klinische
genetica. Zijn ervaring is echter ook dat veel mensen met MFS zwanger worden zonder dit eerst
bespreekbaar te maken. Het is hem onduidelijk waar deze mensen hun informatie over erfelijkheid of
lichamelijke risico’s voor een zwangerschap en bevalling vandaan halen.
Concluderend uit deze gesprekken en de persoonlijke ervaring met echtparen op het spreekuur lijkt
het erop dat er onvoldoende gestructureerde begeleiding en informatie wordt aangeboden aan
echtparen, waarvan één of beiden het MFS hebben, als er sprake is van een kinderwens.
Dientengevolge bestaat de mogelijkheid dat echtparen geen weloverwogen keuze maken.
Voor wat betreft de situatie bij de Marfan patiënten die onder behandeling zijn in Rotterdam, zouden
voor het ontbreken van deze gestructureerde begeleiding diverse oorzaken te noemen zijn. Zoals het
(tot een jaar geleden) ontbreken van een vaste arts of verpleegkundig specialist op de congenitale
polikliniek in het Erasmus MC, de nadruk op de medische voorlichting door de arts en het niet
standaard doorverwijzen naar een klinische geneticus als er sprake is van een kinderwens. Aan de
andere kant impliceert de vraag naar meer onderzoek vanuit de CMN anders, omdat er in Amsterdam,
Groningen, Leiden en Nijmegen al geruime tijd Marfan poliklinieken draaien. Dan is de verwachting
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dat patiënten die onder behandeling zijn bij deze poliklinieken wel een goede begeleiding hebben
gekregen. Uit de vraag van de CMN blijkt dat niet het geval te zijn en rijst de vraag of er landelijk
gezien wel voldoende inzicht is in de dilemma’s rond een kinderwens bij Marfan patiënten.

1.6 Literatuurstudie
In aansluiting op de zorgprobleemanalyse werd een literatuurstudie verricht om meer inzicht te krijgen
in de dilemma’s die een rol kunnen spelen in de besluitvorming aangaande een uiteindelijke
kinderkeuze. Bij deze zoektocht in de literatuur is gebruik gemaakt van de volgende vraagstellingen:





Welke risico’s op gezondheidsproblemen worden beschreven tijdens en na een
zwangerschap voor een vrouw met het Marfan syndroom?
Welke factoren spelen een rol bij het wel of niet laten verrichten van prenatale
diagnostiek.
Welke sociale aspecten zijn van invloed op de uiteindelijke kinderkeus bij echtparen
waarvan één, of beiden, het Marfan syndroom hebben.
Wat wordt er in de literatuur geschreven over genetische counseling bij echtparen met
een autosomaal dominante aandoening, als zij voor een kinderkeuze staan.

1.6.1 Zoekstrategie
Er is gezocht in de databanken Pubmed, Embase, PsycINFO en CINAHL via de medische bibliotheek
van het Erasmus MC.
Het bleek dat er weinig onderzoek gedaan is naar dilemma’s en counseling rondom een eventuele
zwangerschap bij Marfan patiënten. Om toch meer inzicht in de dilemma’s te krijgen zoals in paragraaf
1.6 beschreven staat, is gezocht naar literatuur bij enigszins vergelijkbare aandoeningen. Dit moesten,
net als het MFS, late onset (ziekte geeft pas op latere leeftijd verschijnselen) autosomaal dominante
aandoeningen zijn, om een goede vergelijking te kunnen maken. De keus is gemaakt voor de ziekte
van Huntington (HD) en het Loeys-Dietz Syndroom.
Zoektermen die uiteindelijk werden gebruikt waren: Marfan, Loeys-Dietz Syndrome, Huntington,
pregnancy, autosomal dominant, determinants, reproductive planning en genetic counseling.

1.6.2 Bevindingen literatuurstudie per deelvraag


Welke risico’s op gezondheidsproblemen worden beschreven tijdens en na een
zwangerschap voor een vrouw met het Marfan syndroom?

In verschillende onderzoeken (Judge & Dietz, 2005; Meijboom et al., 2005 ) meer bronnen worden de
zorgen ten aanzien van lichamelijke risico’s van een zwangerschap en bevalling voor een vrouwelijke
Marfan patiënt gedeeld. Tijdens de zwangerschap ontstaat een natuurlijke aanpassing van het
lichaam, waardoor verslapping in sommige soorten weefsels en organen optreedt. De belangrijkste
zorg tijdens een zwangerschap bij een vrouw met het MFS is dan ook het ontstaan van verwijdingen
of het scheuren van de aorta en met name de aortawortel en de bijbehorende aortakleppen van het
hart. Hart en bloedvaten worden tijdens een zwangerschap 30-40% meer belast door toename van
het bloedvolume. Er is een verhoogd risico (10-15%) op een aortadissectie tijdens het derde trimester
van de zwangerschap en met name kort na de bevalling. Nationaal en internationaal zijn richtlijnen
opgesteld om bij een reeds bestaande verwijding van 40 mm van de aortawortel een zwangerschap
afgeraden, omdat de kans op scheuren en/of lekken van de wortel en/of de hartkleppen te groot is
(American College of Cardiology/American Heart Association/American Association for Thoracic
Surgery [ACC/AHA/AATS], 2010; European Society of Cardiology, 2001, Leidraad voor Cardiologie
,2010; The Cardiac Society of Australia and new Zealand, 2011).
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Welke factoren spelen een rol bij het wel of niet laten verrichten van prenatale diagnostiek?

Prenatale diagnostiek biedt ouders de mogelijkheid aangeboren of erfelijke afwijkingen op te laten
sporen bij het ongeboren kind. Er zijn een aantal mogelijkheden voor prenatale diagnostiek zoals; een
vlokkentest vanaf 10 weken: een vruchtwaterpunctie vanaf 16 weken en een vrij nieuwe techniek is de
pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD). Hierbij worden via in-vitrofertilisatie (IVF) niet
aangedane embryo’s teruggeplaatst in de baarmoeder. Uit het onderzoek van Peters et al. (2002)
bleek meer dan de helft (69%) van de MFS patiënten geïnteresseerd te zijn in prenatale diagnostiek,
omdat zij het MFS niet door wilden geven aan hun kinderen.
Erfelijkheid
In Nederland is in opdracht van de CMN een onderzoek verricht naar de ouder wordende Marfan
patiënt. Uit dit kwalitatief onderzoek (n=10) gaven zes respondenten aan niet aan kinderen te zijn
begonnen vanwege de lichamelijke risico’s. Vier respondenten hadden al een kind voordat de
diagnose werd gesteld. Drie van hen gaven aan niet aan kinderen te zijn begonnen als zij de diagnose
van te voren geweten hadden (Bunt, Van Lopik, Van Roest & Van Woudenbergh, 2012). Uit het
eerder genoemde onderzoek van De Bie et al. (2002) kwam naar voren dat binnen Europa Nederland
het laagste percentage vrouwelijke Marfan patiënten heeft die zwanger zijn geworden (45%) en
Zwitserland heeft het hoogste (86%). Op de reden hiervan wordt in dit onderzoek niet ingegaan
In zowel een Amerikaans onderzoek (n = 174) van Peters, Kong, Hanslo en Biesecker (2002) als in
een Europese onderzoek (n = 857) door De Bie, De Paepe, Delvaux, Davies en Hennekam (2004)
naar de kwaliteit van leven van Marfan patiënten blijkt, dat de diagnose Marfan grote invloed heeft op
de kinderkeuze. Door erfelijkheid ligt de kans op 50% om een kind me het MFS te krijgen. Dit
veroorzaakt veel dilemma’s bij een kinderwens. Daarbij valt te denken aan punten als: wil ik het risico
lopen om een kind met het MFS te krijgen of niet? Ik weet wat de aandoening inhoud, wil ik dit een
kind aandoen of wil ik dit niet? Wil ik prenatale diagnostiek laten verrichten en zo ja, wil ik dan de
zwangerschap eventueel laten afbreken? Bovengenoemde onderzoeken geven echter geen inzicht in
deze dilemma’s. Ook op de uiteindelijke motieven waarom MFS patiënten wel of geen kinderen willen
krijgen wordt in beide onderzoeken geen antwoord gegeven. Deze dilemma’s worden wel uitgebreid
beschreven in studies onder Huntington patiënten, veelal verricht door klinische genetica. Een mooi
voorbeeld hiervan is een studie van de Australische Leontini (2010), waarin zij door middel van elf
narratieve verhalen de worsteling van deze echtparen, zoals hierboven beschreven wordt, laat zien in
‘Genetic Risk and Reproductive Decisions’.
Decruyenaere, Evers-Kieboom, Boogaerts, Demyttenaere, Dom, Vandenberghe et al. (2007) hebben
een kwalitatieve studie verricht onder achttien Belgische Huntington patiënten die gebruik hadden
gemaakt van prenatale diagnostiek. Het perspectief van prenatale diagnostische mogelijkheden, zoals
prenatale embryoselectie en een vlokkentest bij een zwangerschap van twaalf weken met de
mogelijkheid tot zwangerschapsafbreking, maakte de keus niet altijd makkelijker. Verschillende
echtparen noemden het een conflict tussen de verantwoordelijkheid om lijden te voorkomen en de
terughoudendheid in de richting van zwangerschapsafbreking. Het bleek voor deze echtparen vooral
moeilijk te kiezen voor een zwangerschapsafbreking omdat het kind mogelijk de eerste 20 tot 30 jaar
van zijn leven een gezond leven zou kunnen leiden, Een vaak genoemd voordeel van prenatale
diagnostiek is het hebben van kinderen zonder de gen-mutatie, wat verlichting en gemoedsrust kan
brengen voor de ouders. Een vaak genoemd nadeel was de psychologische en fysieke belasting van
een zwangerschapsafbreking, aldus Decruyenaere et al.
Kennis over prenatale diagnostiek
Een ander kwalitatieve studie verricht door Klitzman, Thorne, Williamson, Chung en Marder (2007)
naar kinderkeuze onder 21 Amerikaanse Huntington patiënten laat dezelfde uitkomsten zien. Zij
beschrijven daarnaast ook nog de economische, psychologische en financiële gevolgen die met name
IVF met zich meebrengt. Dit geldt zeker als er meerdere IVF cyclussen nodig zijn. Het is een strijd
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tussen het verlangen naar een kind en het voelen van de verantwoordelijkheid om de ziekte wel of niet
door te geven, aldus Klitzman et al. (2007).
Toch blijkt uit onderzoeken, dat nog niet iedereen op de hoogte is van alle mogelijkheden op prenataal
gebied. Ondanks de vele publiciteit en voorlichting in kranten en media, heeft nog niet iedereen
voldoende kennis van prenatale diagnostiek, kunstmatige voortplanting technieken en ontwikkelingen
in de maternale foetale geneeskunde (Decruyenaere et al., 2007).
Geloofsovertuiging
Er worden echter ook besluiten beschreven waarom er juist niet gekozen wordt voor prenatale
diagnostiek of zwangerschapsafbreking. Meningen als: ‘Misschien is er tegen de tijd dat het kind
volwassen is, wel een behandeling tegen de ziekte mogelijk’ (Decruyenaere et al 2007), of : ‘Ik wil net
zo goed onbezorgd zwanger kunnen worden als een ander‘ (Leontini, 2010), weerspiegelen dit.
Tevens blijkt uit meerdere onderzoeken, dat mensen met een sterke religieuze levensovertuiging
minder gemotiveerd zijn voor prenataal diagnostiek. Dit kan echter ook weer leiden tot ongewilde
kinderloosheid, omdat zwangerschapsafbreking geen optie is en zij ook niet de ziekte willen
overdragen op hun kind (Bunt et.al., 2012; Decruyenaere et al., 2007; Peters et.al.,2002).


Welke sociale aspecten zijn van invloed op de uiteindelijke kinderkeus bij echtparen waarvan
één, of beiden, het Marfan syndroom hebben?

Sociale invloeden
We leven in een maatschappij waarin de sociale omgeving wel of niet een rol van betekenis kan zijn.
Voor de één kan dat als steun ervaren worden en een ander ervaart dat mogelijk als beklemmend. Uit
het eerder genoemde onderzoek van Leontini (2010) onder Huntington patiënten blijkt de sociale
omgeving in die zin een rol van betekenis te spelen, dat door echtparen vanuit hun omgeving een druk
ervaren om er vooral voor te zorgen dat de ziekte gestopt wordt. Zo wordt in een narratief onderzoek
onder Huntington patiënten het volgende beschreven: ‘Mijn moeder verwacht dat ik aan prenatale
diagnostiek doe, om zo de ziekte te stoppen’. Maar ook het tegenovergestelde wordt ervaren, zoals:
‘Mijn familie vindt dat ik gewoon een kind kan krijgen met een erfelijke aandoening, want er is toch ook
niets mis met mij?’ Leontini concludeert door alle mogelijkheden op prenatale diagnostische
mogelijkheden en embryoselectie op medische gronden, lijkt elk willekeurig debat op de televisie, op
een forum of in een krant, uit te lopen op een discussie tussen kwaliteit van leven en de aan- of
afwezigheid van een handicap of aandoening. Ouders voelen het alsof zij een keus moeten maken
tussen een technisch en een moreel dilemma.
Uit het reeds genoemde onderzoek van Klitzman et al. blijkt dat familie, vrienden, patiëntenvereniging
of een actief lidmaatschap van een kerk de kwaliteit van leven voor patiënten verbetert en invloed
heeft op de kinderkeuze. Zij voelen zich niet alleen staan en hebben ervaren dat bij moeiten mensen
in hun omgeving emotionele en fysieke steun kunnen bieden. Deze echtparen kunnen eerder tot een
kinderbesluit komen, waarbij de meningen van partners, familie en vrienden zwaar wegen in het
proces tot de uiteindelijke besluitvorming. Daar staat tegenover dat het gebrek aan sociale steun een
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven voor deze patiënten, wat kan resulteren in het geen
kinderen durven krijgen of geen besluit kunnen nemen (Klitzman et al., 2007).
Persoonlijke ervaringen
Uit onderzoeken van zowel De Bie et al. (2004), Decruyenaere et al. (2007) en Peters et al.(2002)
komt naar voren dat persoonlijke ervaringen een grote rol spelen in de besluitvorming van een
kinderkeuze. Zo blijkt dat de ervaringen die iemand als kind heeft opgedaan met de erfelijke
aandoening zo traumatisch kan zijn geweest, dat dit een reden is om geen kinderen te willen krijgen,
of eerder te kiezen voor prenatale diagnostiek. Dit vooral vanwege het feit dat zij niet willen dat hun
kind eventueel dezelfde ervaringen moeten meemaken die zijzelf als kind hebben meegemaakt. Of
ervaringen die zij met een zieke vader en of moeder hebben doorstaan.
Uit een onderzoek van Peters en Petrill (2012) naar achtergronden, behoeften en verwachtingen bij de
zoektocht naar genetische counseling onder andere onder Marfan patiënten, blijkt dat als er
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gerelativeerd met het MFS wordt omgegaan, de kans groter is dat kinderen ook weer voor eigen
kinderen kiezen. Gesteld kan worden dat de invloed van persoonlijke ervaringen afhankelijk is van het
feit hoe iemand in het leven staat. Met andere woorden, welke copingsmogelijkheden mensen zelf
hebben of welke zij gezien hebben bij hun ouders.
Coping
Dat een positieve levenshouding van zowel ouders als hun kinderen een beïnvloedende rol speelt in
het bepalen van een kinderkeuze, blijkt uit Decruyenaere et al.(2007). Zij beschrijven dat deze
levenshouding en de hoop dat er een oplossing of genezing voor de ziekte kan komen, redenen
waren om kinderen te krijgen.
Ook het geloof in Goddelijke sturing van het leven wordt door het Prof. Dr. G. A. Lindeboominstituut
genoemd als reden voor een kinderkeuze. Zij beschrijven dit als volgt: ‘Geloof kan echter ook de
overtuiging geven van Gods Voorzienigheid, dat er niets gebeurt buiten Zijn wil en dat elk kind een
geschenk van God is. God geeft ouders de kracht voor dit kind te zorgen en zo kunnen echtparen
kiezen voor een kind zonder zich eerst af te vragen welke risico’s dit met zich mee brengt.’
Aan de andere kant kwam het ook voor dat de houding van een echtpaar ten opzichte van een
kinderkeuze veranderde in de loop der jaren. “Ik had nooit gedacht in termen van ziekte. Maar sinds ik
na de geboorte van mijn kinderen een veel slechtere gezondheid heb gekregen, denk ik daar anders
over. Wat gebeurt er met mijn kinderen als ik nog slechter wordt en zij kunnen nog niet voor zichzelf
zorgen? “ (Klitzman et al., 2007).


Wat wordt er in de literatuur geschreven over genetische counseling bij echtparen met
een autosomaal dominante aandoening, als zij voor een kinderkeuze staan.

In het eerder genoemde onderzoek van de klinische genetica Peters en Petrill (2012) naar
achtergronden, behoeften en verwachtingen van ouders van een kind met het syndroom van Down,
Marfan patiënten en patiënten met een neurofibromatosis (n=216) werd het volgende geconstateerd.
Bij mensen bij wie de diagnose van hun erfelijke aandoening op jongere leeftijd was gediagnosticeerd
door de klinische genetica, was er minder behoefte aan genetische counseling op het moment dat een
kinderwens speelde (p< 0.01). Peters en Petrill concludeerden dat ervaringen, sociale steun en
betrokkenheid van patiëntenverenigingen de vraag naar professionele genetische counseling leek te
verminderen. Naast invloeden uit de directe sociale omgeving werd ook opgemerkt, dat andere
informatieverschaffers zoals patiëntenverenigingen of forums op het internet, een rol gaan spelen in
de voorlichting, meningsvorming en besluitvorming rondom de kinderkeuze (Klitzman et al., 2007;
Parrot et al., 2012).
Klitzman et al. (2007) gaven daarentegen als aanbeveling in hun onderzoek, de genetische
counseling geheel over te laten aan zorgverleners om juistheid en objectiviteit in de voorlichting te
bewerkstelligen. Uit dit onderzoek bleek dat ouders zeer negatief over het MFS kunnen praten of juist
het hebben van MFS bagatelliseren. Hierdoor kunnen hun kinderen mogelijk geen objectieve keuze
maken.
Uit het onderzoek van Peters en Petrill (2012) kwam verder naar voren dat bij situaties waarin mensen
wel behoefte aan professionele counseling hadden, de voorkeuren hierin bleken te verschillen. De
één had alleen behoefte aan feiten, de ander wilde veel meer horen over hoe het was te leven met
een genetische aandoening. Daarnaast was er meer voorkeur voor een individueel
voorlichtingsgesprek dan een groepsvoorlichting (Peters & Petrill, 2012). Een andere opmerkelijke
constatering uit dit onderzoek was, dat mensen die een minder positief gevoel over hun aandoening
hadden, niet alleen behoefte bleken te hebben aan ondersteuning van klinische genetica maar ook
van een steungroep.
Ter verduidelijking, er is alleen maar literatuur gevonden over onderzoek verricht door klinische
genetica. Er is geen literatuur gevonden waarin begeleiding werd aangeboden door andere
disciplines, bijvoorbeeld door een verpleegkundig specialist.
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1.6.3 Conclusie literatuurstudie:
Samenvattend kan gezegd worden dat:
 De grootste zorg bij en zwangerschap is voor een vrouwelijke Marfan patiënt de verhoogde
kans op het ontstaan van een verwijding, dissectie en/of scheuren van de aorta.
 De motieven voor het wel of niet laten verrichten van prenatale diagnostiek zijn erfelijkheid,
kennis en geloofsovertuiging.
 Sociale aspecten, persoonlijke ervaringen en coping zijn van invloed op de uiteindelijke
kinderkeuze bij echtparen waarvan één of beiden het MFS heeft.

Patiënten met een groot sociaal netwerk en een positieve levenshouding minder behoefte
hebben aan genetische counseling. Informatieverschaffers zoals patiëntenverenigingen en
internet gaan een rol spelen in de voorlichting, meningsvorming en besluitvorming rondom
een kinderkeuze. Er is grote diversiteit in de behoefte naar professionele counseling.

1.8 Vraagstelling en doelstelling van het onderzoek.
Uit de conclusie van de zorgprobleemanalyse blijkt dat de voorlichting en begeleiding aan echtparen
waarvan één of beiden het MFS hebben, onvoldoende gestructureerd is. Een antwoord werd gezocht
in de literatuurstudie, deze is onvoldoende gevonden. Om de zorg aan de Marfan patiënten te
verbeteren is in overleg met de betrokken cardiologen van de aortapoli besloten om een praktijkgericht
onderzoek te verrichten met betrekking tot deze zorgprobleemanalyse.
De vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat is:
Wat zijn de verschillende houdingen en visies van echtparen, waarvan één of beiden het
Marfan syndroom heeft, ten aanzien van de overwegingen rondom de vraag: wel of geen
kinderen en hun wensen voor ondersteuning tijdens dit proces?
In de literatuur zal gezocht worden naar antwoorden met behulp van deelvragen;
1. In hoeverre heeft de aanwezigheid van Marfan syndroom invloed op de kinderkeuze?
2. In hoeverre hebben persoonlijke ervaringen met de gevolgen van de ziekte invloed gehad op
de kinderkeuze?
3. In hoeverre heeft de sociale omgeving invloed gehad op de besluitvorming rond de
kinderkeuze?
4. Welke informatie is voor echtparen van belang om tot een besluit over kinderkeuze te komen?
5. Door wie en op welke manier willen echtparen van informatie worden voorzien?
Doelstelling van het onderzoek:
 Meer inzicht krijgen in houdingen en visies van echtparen waarvan één of beiden het MFS
hebben ten aanzien van een kinderkeuze.
 Meer inzicht in de informatiebehoefte van echtparen waarvan één of beiden het MFS hebben,
bij het maken van een kinderkeuze.
 Meer inzicht in de wensen naar ondersteuning bij het maken van een kinderkeuze bij
echtparen waarvan één of beiden het MFS hebben.
 De begeleiding en informatievoorziening aan echtparen waarvan één of beiden het MFS
hebben, te beteren op de aortapoli van het Erasmus MC met als resultaat dat deze echtparen
een weloverwogen kinderkeuze kunnen maken en een hogere tevredenheid over de
begeleiding hierbij ervaren.
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Hoofdstuk 2 Methoden van onderzoek
2.1 Inleiding
In aansluiting op de vraagstelling en doelstelling die in paragraaf 1.8 werd beschreven, wordt in dit
hoofdstuk de methode van onderzoek uiteengezet. Allereerst zullen de nog vrij onbekende vier
stappen van de Q-methodologie worden beschreven in paragraaf 2.2. Vervolgens wordt in paragraaf
2.3 aandacht besteed aan de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek waarna tot slot in
paragraaf 2.4 de ethische aspecten beschreven worden.

2.2 Onderzoeks design; Q-methodologie
Wat is de Q-methode?
In deze studie is gekozen voor de Q-methode. De Q-methodologie is een mengvorm tussen kwalitatief
en kwantitatief onderzoek. Het is een internationaal beproefde methode om subjectieve onderwerpen
als voorkeuren, gevoelens, motieven en doelen die van invloed kunnen zijn op gedrag, te
onderzoeken (Jedeloo, Van Staa, Latour MSc & Van Exel, 2005).
Een belangrijke reden om voor de Q-methode te kiezen is, dat de houding van mensen ten aanzien
van dilemma’s aangaande kinderkeuze kan verschillen tussen doelgroepen. Maar ook binnen de
doelgroep kunnen verschillen zijn. Dit is weer afhankelijk van allerlei nader te identificeren variabelen
zoals geslacht, Marfan drager en opleiding. De kracht van de Q-methode is niet alleen om
voorkomende meningen bloot te leggen, ongeacht de mate waarin die meningen voorkomen, maar
juist om de voornaamste houdingen ten aanzien van een kinderkeuze aan het licht te brengen
(Jedeloo et al., 2005).
Kwalitatief en kwantitatief
De Q-methode is voor een deel kwalitatief en een deel kwantitatief. Jedeloo en van Staa (2009)
menen dat het kwalitatieve en kwantitatieve in bijna elke stap van de Q-methodologie met elkaar zijn
verweven. Aangezien het vaststellen van de Q-set zowel kwalitatieve als kwantitaieve afwegingen
vraagt. Daarnaast vraagt de Q-analyse (het extraheren en beschrijven van profielen) een combinatie
van kwalitatieve en kwantitatieve vaardigheden. Ook het interpreteren van de profielen kan niet
zonder een wisselwerking tussen statistiek en inhoudelijke analyse van de motivering door de
deelnemers, aldus Jedeloo en van Staa (2009). Hieronder worden de vier stappen van de Q-methode
nader uitgelegd.
Stap 1. Het opstellen van de Q-set
Concourse
Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit het breed verzamelen van gezichtspunten over het
onderwerp. In deze zogenaamde concourse fase worden zoveel mogelijk verschillende uitspraken
verzameld die inhoudelijk representatief zijn voor het thema. Uitspraken zijn verzameld via twee
wegen:
A.
B.

Literatuurstudie
Uit de literatuur waarvan in hoofdstuk 1 een samenvatting is gegeven.
Interviews

Er zijn uitspraken verzameld uit semigestructureerd interviews met drie echtparen. Dit waren
echtparen die zich hadden zich aangemeld voor een interview na een oproep van de onderzoeker op
de CMN site. Inclusiecriteria waren: leeftijd ouder dan achttien jaar en de aanwezigheid van het MFS
bij de vrouw en/of bij de man. In eerste instantie hadden zes echtparen zich aangemeld. De laatste
drie melden zich pas na de CMN contactdag, dus waren niet meer van belang voor het opstellen van
uitspraken.
Nadat telefonisch contact was gelegd met de eerste drie echtparen werd een afspraak voor het
interview gemaakt. Deze vonden bij twee echtparen thuis plaats, op een moment dat hen het best
schikte. Het derde interview werd via skype afgenomen vanwege de afstand. De onderzoeker kende
deze echtparen niet. Bij één echtpaar had de man Marfan en was de vrouw zwanger van het eerste
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kind. Het tweede echtpaar had allebei het Marfan syndroom en hadden bewust geen kinderen. Bij het
interview met het derde echtpaar had de vrouw Marfan en zij hadden één kind.
Bij de semigestructureerde interviews zijn topics besproken welke zijn verzameld uit de literatuurstudie
en de gesprekken met deskundigen (zie paragraaf 1.5). Topics zijn toegevoegd in bijlage 1.
Er is voor een semigestructureerd methode gekozen omdat bij deze vorm de respondent veel vrijheid
heeft om te vertellen wat hij/zij wil (Nieswiadomy, 2011). De interviews zijn erop gericht om de
respondenten de ontwikkeling van hun kinderkeuze te laten reconstrueren, inclusief de
omstandigheden, de overwegingen en de begeleiding (al dan niet gehad) die daarbij een rol hebben
gespeeld. De interviews zijn afgenomen door de onderzoeker zelf, opgenomen met een voicerecorder en getranscribeerd. Daarna zijn deze uitgeschreven interviews naar onderzoek deelnemers
gestuurd. Met deze ‘member checks’ wil de onderzoeker controleren of de data juist is geïnterpreteerd
(Nieswiadomy, 2011) De onderzoeker heeft van twee echtparen antwoord gekregen dat de data juist
was weergegeven. Vervolgens zijn uit al deze interviews handmatig alle uitspraken geselecteerd die
van toepassing waren op de onderzoeksvraag en deelvragen.
De onderzoeker heeft hierbij gebruik gemaakt van ‘peer debriefing’. Een onafhankelijke collega
verpleegkundig specialist heeft de interviews en de uitgeschreven uitspraken nagelezen. Op deze
wijze wil de onderzoeker een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid waarborgen van het onderzoek
(Nieswiadomy, 2011).
Het maken van de Q-set
Op basis van de verkregen informatie is een uiteindelijke longlist van het concourse samengesteld
bestaande uit 74 uitspraken. Om de inhoudsvaliditeit van de Q-set te waarborgen werden deze
uitspraken zodanig uitgeschreven dat zij zo dicht mogelijk bleven bij de oorspronkelijke bewoordingen.
De uitspraken werden verdeeld onder vijf thema’s: persoonlijke ervaringen, sociale omgeving,
informatie en begeleiding, kennis en gedachten.
Vervolgens zijn deze 74 uitspraken voorgelegd aan een team van experts wat bestond uit:
een cardioloog uit het Erasmus MC, een psychosociaal medewerkster van de klinische genetica van
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC) en een verpleegkundig consulent van de Marfan
polikliniek van het AMC. Voor de totstandkoming van een optimale Q-set is het beter om met een
team van experts om de tafel te zitten. Op deze wijze kan gediscussieerd worden om een selectie in
de uitspraken te maken. Dit is helaas om praktische redenen niet gelukt. Aan de experts werd
gevraagd kritisch naar de uitspraken te kijken en deze longlist ‘in te dikken’ tot een Q-set van 37
uitspraken die representatief waren voor het onderwerp en waarin alle thema’s waren
vertegenwoordigd. Dit aantal is gebruikelijk in een Q-methodologische studie (Exel, De Graaf &
Brouwer, 2005). Alle uitspraken zijn naast elkaar gelegd en vergeleken. De uitspraken die het minst
vaak geschrapt waren beleven over. Zie bijlage 2 (Q-Statements) voor een overzicht van de vijf
thema’s en de 37 geselecteerde uitspraken).
Stap 2. Studiepopulatie (de p-set)
Bij de Q–methode is het van belang respondenten te selecteren die relevant zijn voor het betreffende
onderwerp. In Q-termen wordt de groep van deelnemers die de Q-set sorteert de P-set (van
participants) genoemd (Jedeloo & Van Staa, 2009).
Om zoveel mogelijk verschillende houdingen te detecteren is ervoor gekozen om een oproep voor
deelname aan de studie te plaatsen via de site van de landelijke CMN. Zie bijlage 3 (oproep deelname
onderzoek). Uit praktische overwegingen en in overleg met de CMN, is ervoor gekozen om het
onderzoek op de landelijke contactdag van de CMN te laten plaatsvinden. Dit ging plaatsvinden
middels een workshop. Eerst zouden de respondenten de Q-sorting verrichten en aansluitend zou er
een groepsgesprek plaatsvinden. Vanwege het aantal aanmeldingen voor deelname aan het
onderzoek (39) zijn twee identieke workshops gehouden over het thema: dilemma’s bij een
kinderwens. Om onderlinge beïnvloeding te voorkomen werd aan het begin van de workshop door de
partcipipanten de Q-sorting gelegd, waarna aansluitend een groepsgesprek plaatsvond onder leiding
van een psychosociaal medewerker van de afdeling klinische genetica van het AMC. Twee weken
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voor de workshops kregen de deelnemers een schriftelijke patiënten informatie folder (PIF) en het
informed consent toegestuurd (bijlage 4 en 5).
De volgende inclusie criteria werden gehanteerd:
 Leeftijd van 18 jaar of ouder;
 Voldoende beheersing van de Nederlandse taal (nodig om zelfstandig de Q-sorting te kunnen
lezen en leggen);
 Drager zijn van het MFS en/of een partner hebben met het MFS.
Stap 3. Q-Sorting
Bij deze stap werd door de respondenten de Q-sort gelegd. Dit ging als volgt.
Alle respondenten die zich hadden aangemeld voor de workshop zaten aan tafels.
Individueel kregen zij een:
 Q-set,
 Invulschema,
 Blad met aanvullende vragen
 Blad voor toelichting op hun Q-sorting
 Pen
Allereerst werden zij hartelijk welkom geheten. De onderzoeker stelde de psychosociaal medewerker
en zichzelf voor. Het doel van het onderzoek werd nogmaals verteld en gevraagd werd of iedereen het
informed consent ingevuld had. Vervolgens werd het programma van de workshop verteld waarna
een uitleg volgde over de wijze van Q-sorting. Na beantwoorden enkele onduidelijkheden gingen de
respondenten individueel de Q-set leggen.
Als eerste vulden zij een aanvullende vragenlijst in
en gingen vervolgens de Q-sort leggen.
(zie foto 1).

Foto 1 Q-sorting op de landelijke contactdag van de CMN,
23 maart 2013 (foto is met toestemming deelnemers geplaatst).

Alle uitspraken waren op aparte kaartjes gedrukt en willekeurig voorzien van een cijfer. De
respondenten werd gevraagd eerst de uitspraken een keer goed door te lezen en ze daarna te
sorteren in drie stapeltjes:
 1 invulschema
helemaalQ-sort
mee eens,
Figuur
 een stapeltje helemaal mee oneens,
 een stapeltje helemaal mee eens
 een stapeltje geen mening.
Daarna werd hen gevraagd de Q-sort neer te
leggen volgens een schema (figuur I). Rechts
werden de kaartjes gelegd waar ze het helemaal
mee eens waren en links waar het helemaal
mee oneens waren. De onderzoeker mocht
geen invloed uitoefenen bij het leggen van de
kaartjes.
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Figuur 2 Voorbeeld gelegde Q-set

Na het leggen van de Q-sort werd aan de
respondenten een toelichting gevraagd.
Er werd hen gevraagd op te schrijven waarom
ze het met de twee uitspraken die zij uiterst
rechts hadden ingevuld het helemaal mee eens
waren. Het zelfde gold voor de uitspraken die zij
helemaal links hadden ingevuld en waar zij het
dus helemaal mee oneens waren.
In bijlage 6 is een toelichting formulier
bijgevoegd.

Foto 2 Schrijven van de toelichting op de Q-sorting.
Landelijke contactdag van de CMN,
23 maart 2013 (foto is met toestemming deelnemer geplaatst).

Aanvullende vragen
Naast het leggen van de Q-sort werd naar achtergrondkenmerken van de respondenten gevraagd
zoals geslacht, leeftijd, Marfandrager, echtgenoot met Marfan, wel of geen kinderen, opleidingsniveau
en wel of niet lid van de CMN. Dit zijn factoren die van invloed kunnen zijn op een houding ten
aanzien van een kinderkeuze. Deze vragen gaven informatie over de diversiteit van de respondenten
en waren nodig voor het interpreteren van profielen die ontstonden uit de analyse
Stap 4. De Q-sort analyse
De laatste onderzoeksfase bestond uit de kwantitatieve analyse van de rangorde van de uitspraken.
De interpretatie van deze bevindingen is deels kwalitatief. Als eerste is de correlatie van de Q-sort
berekend. Dit geeft de mate van verschillen en overeenkomsten weer van de individuele sorteringen.
Deze gegevens zijn met hulp van een collega VS geanalyseerd volgens een statistisch programma
PQ Method 2.33 (statische methode: factoranalyse met varimax rotatie) wat speciaal is ontwikkeld
voor Q-methodologisch onderzoek. Het programma geeft de mogelijkheid om de individuele
rangschikkingen (Q-sort) in te voeren met behulp van de getallen op de kaartjes en vervolgens te
analyseren. De analyse laat een uitgebreid verslag zien van een variëteit aan tabellen met een
factorwaarde, discriminerende factoren voor elk van de factoren als ook de overeenkomsten binnen
de factoren.
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Door middel van dit onderzoek werd bekeken wat voor verschillende houdingen er bestaan onder
echtparen waarvan één of beiden het MFS heeft met betrekking tot een kinderkeuze en welke
voorkeuren voor ondersteuning bij dit besluitvormingsproces er zijn. Dit heeft geresulteerd in het
samenstellen van verschillende profielen (in Q-methodologie worden profielen omschreven als
factoren). De uitkomsten zijn daarna geïnterpreteerd waarbij is gekeken naar de onderscheidende en
de kenmerkende factoren van een profiel. De kenmerkende factoren zijn de uitspraken waar de
respondenten het meest mee eens of oneens zijn. De onderscheidende factoren zijn significante
uitspraken die verschillen ten opzichte van de respondenten uit de andere profielen.
Jedeloo en Van Staa (2009) beschrijven het formuleren van de profielen als volgt:






de kenmerkende uitspraken over een houding, uitspraken die in een samengestelde;
rangschikking aan de uiteinden van het invulschema komen te liggen (in figuur 1 positie -3,-2,
2 en 3);
de onderscheidende uitspraken tussen de houdingen; uitspraken die statistisch significant
anders gelegd zijn in een profiel ten opzichte van andere profielen;
de consensus uitspraken tussen de houdingen; uitspraken waarvan de rangordening tussen
de houdingen statistisch gezien niet afwijkt
de toelichtingen van de respondenten op hun rangschikken van de uitspraken

De achtergrondkenmerken van de respondenten zijn verwerkt met behulp van het programma SPSS.

2.2 Validiteit en betrouwbaarheid.
Om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen is het van belang om rekening te houden met de
validiteit en de betrouwbaarheid. Met andere woorden; werd er gemeten wat de onderzoeker wilde
meten (validiteit) en was het onderzoeksinstrument consistent en stabiel genoeg om representatief te
zijn voor een gemeten variabele (betrouwbaarheid) (Bergsma, 2003).
Zoals hierboven al beschreven is, werd de validiteit vergroot door verzamelde uitspraken zo dicht
mogelijk op de oorspronkelijke wijze te beschrijven en deze zijn beoordeeld door een team van
experts. Ook werden de interviews opgenomen en geheel uitgeschreven. De uitgeschreven interviews
werden naar de respondenten opgestuurd met de vraag of zij het eens waren met de uitgeschreven
interviews. Deze dubbel-check (member check) leidt tot een verhoging van de interne
betrouwbaarheid (Nieswiadomy, 2011).
Bij de Q-methodologie is triangulatie van bronnen kenmerkend (stap 1 t/m 3). Triangulatie betekent:
‘het combineren en aan elkaar toetsen van meerdere bronnen en/of methoden waardoor vanuit
verschillende invalshoeken een antwoord wordt geformuleerd op een onderzoeksvraag’ (Maso &
Smaling, 1998). Triangulatie vergroot de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten. Bij de
ontwikkeling van de Q-methodologie is de betrouwbaarheid van de Q-methode uitvoerig getest met de
test-retest metode. Het bleek dat bij het leggen van de Q-sort op twee tijdstippen, de deelnemers
vrijwel dezelfde Q leggen (Akhtar-Danesh, 2008). Ook is er geen sprake van bias vanuit de omgeving,
omdat respondenten vanuit hun persoonlijke referentiekader werken. De data kan daarom als
betrouwbare informatie over subjectiviteit worden gezien (Barker, 2008). In dit onderzoek is bias
voorkomen door tijdens de workshop eerst de Q-sorting te laten verrichten en pas daarna de
deelnemers met elkaar in gesprek te laten gaan.

2.3 Ethische aspecten
Naast de kwaliteit van het onderzoek is het ook belangrijk rekening te houden met ethische
overwegingen. Mortelmans (2007) onderscheidt vier ethische codes:
1. er dient rekening gehouden te worden met het informed consent van respondenten;
2. het misleiden van respondenten is verboden;
3. de geheimhouding van bronnen dient beschermd te worden en
4. de privacy van de betrokkenen dient beschermd te worden.
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In dit onderzoek is met deze codes rekening gehouden. De patiënten kregen een informatiebrief
(bijlage 4) en een informed consent thuisgestuurd (bijlage 5). Alle deelnemers hadden het informed
consent getekend.
De privacy van de respondenten werd gewaarborgd doordat de verkregen onderzoekgegevens alleen
door de onderzoeker kunnen worden herleid naar de respondenten. Ook werden de
onderzoeksgegevens anoniem verwerkt, de geluidsopnames werden na het transcriberen vernietigd.
De uitgeschreven interviews en de onderzoeksgegevens worden minstens vijf jaar bewaard omdat dit
wettelijk verplicht is.
Hoewel het van te voren nog onduidelijk was hoeveel deelnemers uiteindelijk patiënten van het
Erasmus MC zouden zijn, werd voorafgaande aan het onderzoek goedkeuring gevraagd aan de
Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam
(bijlage 7). Hoewel er geen randomisatie zou plaatsvinden en patiënten niet werden onderworpen aan
een handeling, behoort de METC-commissie wel goedkeuring te geven aan dit voorgenomen
onderzoek. Naar de mening van de onderzoeker was er geen sprake van een WMO-verplichting
omdat het hier een registratie van patiënten meningen betreft en er geen andere interventies plaats
zouden vinden. Daarom is alleen gevraagd worden naar een “Verklaring van geen bezwaar”. De
METC heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven (bijlage 8).
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Hoofdstuk 3 Resultaten
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het Q-methodologisch onderzoek waarin
uiteindelijk drie profielen onderscheiden worden van de respondenten die de Q-sorting hebben
gelegd. Allereerst wordt de onderzoekspopulatie (P-set) beschreven. Daarna volgen de
onderscheiden profielen met een beschrijving. De drie profielen zijn kort samengevat:
1 Wel een kind, maar met gebruikmaking van prenatale diagnostiek
2 Liever geen kind, dan een kind met Marfan
3 Hopen op een kind zonder Marfan, maar een kind met Marfan is ook welkom
.
Deze profielen worden beschreven in paragraaf 3.3 op basis van kenmerkende en onderscheidende
uitspraken in de samengestelde rangschikking van het profiel (zie tabel 3.2) en de toelichtingen van
de respondenten die bij dit profiel horen.

3.2 Onderzoekspopulatie
In totaal namen 31 respondenten deel aan het onderzoek. Van hen waren 25 lid van de CMN. Voor de
Q-sorting hadden 37 personen zich opgegeven. Zes personen bleken niet aan de inclusiecriteria te
voldoen. Vier van hen waren studenten van de Christelijke Hogeschool uit Ede die uit persoonlijke
interesse bij de workshop aanwezig waren. De andere twee personen waren vrienden van Marfan
patiënten en werden dus ook geëxcludeerd. Uiteindelijk hebben 31 respondenten (de P-set) de Qsorting gelegd waarvan 12 mannen (38,7%) en 19 vrouwen (61,3%). De leeftijd varieerde van 18 tot
60 jaar met een range van 42, een Mean van 36,4 en een standaard deviatie (SD) van ± 10,9. De
meerderheid (n=19) was drager van het MFS, waarvan 13 vrouwen. Van deze 13 vrouwen hadden er
4 kinderen. Van de mannelijke Marfan patiënten hadden er 2 kinderen. In totaal waren er 15
respondenten met kinderen.
Het opleidingsniveau van de respondenten, zie tabel 3.1 ligt gemiddeld iets hoger dan het
opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking tussen de 25 en 65 jaar oud, zo blijkt uit cijfers van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs (2011), zie tabel 3.2.
Tabel 3.1 Opleidingsniveau van respondenten (n = 31)

Man

Basisschool
0

LTS
1

MAVO/VMBO
0

MBO
4

HBO
4

WO
3

Vrouw

1

0

3

9

6

0

Percentage

3,2%

3,2%

9,7%

41,9%

32,3%

9,7%

Tabel 3.2 Opleidingsniveau Nederlandse bevolking

Basisschool
8%

VMBO
20%

MBO
32%

HAVO/VWO
8%

HBO
21%

WO
11%
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3.3 Onderscheidende profielen
Nadat alle Q-sorts waren ingevoerd, is de factoranalyse uitgevoerd. Op basis van statistiek en
klinische relevantie heeft dit geleid tot een factor drie oplossing, dat wil zeggen, drie onderscheiden
profielen (of statistisch gezien, factoren). Voor deze onderscheiden profielen is een samengestelde
rangordening bepaald. Dit is een gewogen gemiddelde rangordening van de individuele
rangordeningen van respondenten die statistisch significant gerelateerd zijn aan dat profiel (tabel 3.3).
De drie profielen laten verschillende houdingen zien die volwassenen (≥ 18 jaar) met het MFS (of die
een partner hebben met het MFS) hebben ten aanzien van een kinderkeuze en hun wensen ten
aanzien van de begeleiding hierbij. In de analysefase zijn diverse oplossingen in ogenschouw
genomen, van twee tot vier profielen. Hieruit bleek dat twee profielen onvoldoende variantie en vier
profielen een te sterke correlatie lieten zien. De profielbenamingen zijn afgeleid van de interpretaties
van de rangschikking (bijlage 8) en de daarbij behorende toelichting van de uiterste uitspraken, dat wil
zeggen met welke uitspraken zij het helemaal mee eens en helemaal mee oneens waren.
In totaal vielen 29 respondenten in een profiel. Twee respondenten werden met behulp van de
factoranalyse niet in een profiel geplaatst. Zij behoren tot een zogenaamde restgroep; deze
respondenten onderscheiden of kenmerken zich niet.
Op de volgende pagina wordt in een tabel een overzicht gegeven van alle kenmerkende en
onderscheidende uitspraken per profiel.
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In de onderstaande tabel 3.3 wordt een overzicht geboden met alle kenmerkende en onderscheidende
uitspraken per profiel. Voor de leesbaarheid van deze tabel is de volgende informatie van belang.
Kenmerkende uitspraken: een -3 en een -2 achter een uitspraak betekent dat een respondent uit dat
profiel het met deze uitspraak gemiddeld genomen het meest mee oneens was en met een 3 en een
2 het meest mee eens.
Onderscheidende uitspraken * p 0.05; ** p 0.01. Een uitspraak is onderscheidend voor een
profiel als de rangorde van deze uitspraak in het profiel statistisch significant afwijkt van de
rangschikking in de andere twee profielen.

Tabel 3.3 Kenmerkende en onderscheidende uitspraken per profiel
No. Uitspraken
1 Mijn partner en ik denken hetzelfde over een kinderkeuze
2 Voordat ik zwanger wordt ga ik eerst informatie vragen bij de klinische genetica
3 Negatieve ervaringen in mijn omgeving hebben een grote rol gespeeld bij de
besluitvorming
4 Ik kreeg één informatiegesprek en moest het daarna zelf uitzoeken
5 Een goede vertrouwensband is nodig om met iemand over dit onderwerp te praten
6 Ik beschouw het als een voorrecht dat ik leef. Dat wil ik een kind niet onthouden
7 Ik wil niet dat een kind al op jonge leeftijd voor een ouder moet zorgen
8 Ik heb zelf een goed leven met Marfan. Een kind zal ik goed kunnen begeleiden
9 Ik heb veel steun gehad van mijn familie bij het maken van een kinderkeuze
10 Ik heb voldoende informatie gehad over erfelijkheid en zwangerschap
11 Ik ben door mijn cardioloog goed begeleid bij het maken van een kinderkeuze
12 Op de CMN-dag moet gelegenheid worden gemaakt om over dit onderwerp te praten
13 Ik moest zelf vragen aan mijn cardioloog of ik wel kinderen mocht krijgen
14 Het is nooit bij mij opgekomen om met iemand te praten over een kinderkeuze
15 Als je 18 of 20 jaar bent denk je wel aan kinderen krijgen, maar wilt er nog niet over
praten
16 Ik weet alles over Marfan dus hoef ik niet naar de klinische genetica
17 Ik heb veel informatie gehaald van internet over kinderen krijgen
18 De 50 % kans dat mijn kind ook Marfan heeft, is voor mij een reden om niet voor
kinderen te kiezen
19 Ik wil graag een groepsvoorlichting over erfelijkheid en zwangerschap
20 Ik wil gewoon weten wat de risico’s zijn
21 Ik wil veel ervaringen en overwegingen van lotgenoten horen
22 Ik vind het goed dat er meer aandacht aan kinderkeuze wordt gegeven
23 Een folder of informatie op de website is al voldoende
24 Artsen moeten meer openstaan voor een zwangerschap bij een vrouw met MFS
25 Ik heb veel angst voor lichamelijke problemen bij een zwangerschap
26 Ik zou het erg vinden als ik de ziekte doorgeef aan mijn kind
27 Het leven met het Marfan syndroom is erg zwaar
28 Ik wil geen kinderen omdat de lichamelijke risico’s te groot zijn
29 Ik wil graag meer informatie over prenatale diagnostiek
30 Wij hebben er niet echt over gepraat. Op een gegeven moment waren wij
gewoon aan kinderen toe
31 Misschien is er wel een behandeling als het kind groot is
32 Iedereen hoopt op een kind zonder Marfan
33 Het is gewoon een heel sterk gevoel; ik wil zo graag een kind
34 Toen ik eenmaal zwanger was heb ik veel gehuild van angst
35 De mogelijkheid van prenataal onderzoek gaf de doorslag
36 Mijn ouders hebben ook gewoon kinderen gekregen, dus waarom wij niet
37 Het maakt mij niet uit wie de voorlichting en begeleiding geeft

1

2

3

3*
2
-1

2*
1
-2

1**
1
-3*

-2**
1*
0**
0
1**
0**
0
1**
0
-1
-2**
-1

-1
0
-1**
0
0**
-1
0
-2**
2**
-2**
0**
0

-1
0
2**
0
3**
-1
1*
-1**
0
0
-1**
0

-3
0
-2**

-3*
0
1**

-1**
0
-3

0
2
1
1
-2
0**
0**
3
0**
-1
2
-3**

0
1**
1
2
-2
1*
-1
3
1**
-1**
2
1**

0
2
1
2
0**
1*
-1
1**
-2**
-2
0**
0**

-1
1**
1
0
2**
-1
-1

-1
3**
0
0
0**
-3**
-1

2**
3**
1
-2**
-1**
0
-2*
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3.3.1 Profiel 1 - Wel een kind, maar met gebruikmaking van prenatale diagnostiek
In profiel 1 (n=10) bevinden zich evenveel mannen als vrouwen, voornamelijk hoog opgeleid en drie
van hen hadden kinderen. Deze respondenten denken hetzelfde over een kinderkeuze als hun partner
en de mogelijkheid op prenatale diagnostiek gaf bij hen de doorslag tot een uiteindelijke keuze. Ze
zouden het heel erg vinden om het MFS door te geven aan hun kinderen. Ze voelen zich goed
begeleid, maken een weloverwogen beslissing op basis van feiten en gesprekken met mensen uit hun
omgeving maar ook met de klinische genetica. Daarnaast is nieuwe informatie altijd welkom. Het liefst
krijgen zij informatie van iemand met wie zij hierover van gedachten kunnen wisselen. Enkel een
folder of informatie via een internetsite is niet voldoende voor hen.
Tabel 3.4 Kenmerken van profiel 1

Profiel 1
Man
Vrouw

5
5

Marfan
Ja
nee
1
4
2
3

Kinderen
Ja
nee
2
3
1
4

Hoogst genoten opleiding
1 MBO, 2 HBO en 2 WO
2 MBO, 3 HBO

Onderstaand zijn de meest kenmerkende uitspraken voor profiel 1 weergegeven. Cursief staan
toelichtingen die respondenten hebben gegeven op die uitspraken. Voor de uitspraken staan de
nummers die corresponderen met die uitspraken, zoals deze te zien zijn in tabel 3.3.
Helemaal mee eens
1

1 Mijn partner en ik denken hetzelfde over een kinderkeuze
‘Wij praten al over kinderen krijgen sinds het begin van onze relatie. Hoewel het als een

-

2

Voordat ik zwanger word ga ik eerst langs bij de klinische genetica
-

20

ethisch dilemma voelt, bespreken we alle mogelijkheden en respecteren wij elkaars mening
en kunnen tot een gezamenlijk besluit komen’.
‘We hebben het er uitgebreid over gehad over gehad en uiteindelijk samen tot een beslissing
gekomen’.

‘Je moet goed geïnformeerd zijn waar je een afweging over kunt maken vóór een zwangerschap.
Als jezelf weinig klachten hebt kan je kind wel een ergere gradatie van Marfan hebben’.

20 Ik wil gewoon weten wat de risico’s zijn
- ‘Ik wil weten wat de risico’s voor mijzelf zijn. In hoeverre kan je lichaam een zwangerschap aan?
Dat wisselt per individu’.

Helemaal mee oneens
30

Wij hebben er niet echt over gepraat. Op een gegeven moment waren wij gewoon aan kinderen
toe
‘Juist als je weet dat je kind erfelijk belast kan zijn moet je er goed over praten en met je

-

partner op één lijn zitten. Niet alleen of je kinderen wilt, maar ook hoe je er mee omgaat als
het kind later ziek wordt’.
‘Wij zijn er wel degelijk bewust mee bezig’.
‘Mijn vrouw en ik hebben er heel veel over gepraat. De kinderwens is een hele principiële keuze
met een significante impact’.
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14

Het is nooit bij mij opgekomen om met iemand te praten over een kinderkeuze
-

23

‘Wij hebben juist heel veel en heel open gecommuniceerd en hebben dit als zeer positief
ervaren’.

Een folder of informatie op de website is al voldoende
‘Het is geen pakje boter wat je vervangt. Dus een goede en persoonlijke voorlichting vind ik
belangrijk’.

3.3.2 Profiel 2 - Liever geen kind dan een kind met Marfan
In profiel 2 (n=10) bevinden zich twee mannen en acht vrouwen. Hun opleidingsniveau is middelbaar
en hoger beroeps onderwijs en vijf van hen hadden kinderen. Ook in profiel 2 hopen ze op een kind
zonder het MFS want zij hebben ervaren hoe zwaar het leven met Marfan is en vinden het erg om de
ziekte door te geven aan hun kind. Zij zijn echter niet goed begeleid en onvoldoende geïnformeerd
tijdens het maken van een kinderkeuze en juichen de mogelijkheid van prenatale diagnostiek erg toe.
Ze zijn erg blij dat er meer aandacht besteed gaat worden aan het bepalen van een kinderkeuze en
willen hier graag met anderen over praten en zeker op gelegenheden als een patiënten contactdag.
Tabel 3.5 Kenmerken van profiel 2

Profiel 2
Man
Vrouw

2
8

Marfan
Ja
nee
2
4
4

Kinderen
ja
Nee
1
1
5
3

opleiding
1 MBO, 1 HBO
1 LO, 4 MBO, 3 HBO

Onderstaand zijn de meest kenmerkende uitspraken voor profiel 1 weergegeven. Cursief staan
toelichtingen die respondenten hebben gegeven op die uitspraken. Voor de uitspraken staan de
nummers die corresponderen met die uitspraken, zoals deze te zien zijn in tabel 3.3.
Helemaal mee eens
26 Ik zou het erg vinden als ik de ziekte doorgeef aan mijn kind.
‘Het Marfan syndroom is voor mij als een donkere wolk doe altijd boven mijn hoofd zweeft. Ik
-

wil die belasting niet doorgeven’.
‘Hoewel ik een redelijk leven heb met Marfan was het gemakkelijker geweest als ik geen
Marfan had gehad. Voor een kind wil je het allerbeste; dus geen Marfan’.
‘Ik zou liever geen kind hebben dan een kind met Marfan’.
‘Ik heb ervaren hoe het is om voor je ouders te moeten zorgen en dat is niet fijn’.

29 Ik wil graag meer informatie over prenatale diagnostiek
‘Voordat ik aan kinderen ga beginnen wil ik eerst weten wat de mogelijkheden en risico’s zijn’.
-

-

“De mogelijkheid dat een kind geen Marfan hoeft te hebben lijkt mij geweldig”.
‘Had ik maar eerder geweten van de mogelijkheid van prenatale genetische diagnostiek’.

32 Iedereen hoopt op een kind zonder Marfan
- ‘Marfan kan heel zwaar zijn, dat wil je een kind het liefst besparen’.

24
Wilma de Vries 0847633 Masterthese MANP

Helemaal mee oneens
6 Ik beschouw het als een voorrecht dat ik leef en dat wil ik een kind niet onthouden.
-

‘Ik zie het ook als een voorrecht dat ik leef, maar ik had liever geen Marfan gehad’.
‘Ik ben altijd vrolijk. Mensen denken dat het mij niets doet. Maar diep van binnen ben ik zo kwaad
dat ik dit allemaal moet meemaken. Dat ik als kind een brase moest dragen en alsnog een
scoliose operatie moest ondergaan’.

11 Ik ben door mijn cardioloog goed begeleid tijdens het maken van een kinderkeuze
‘Mijn cardioloog vertelt alleen dat het 50% overdraagbaar is en 50% is voor mij nog te veel en
-

helpt dus niet met een keus maken’.
‘Mijn cardioloog was heel stellig: kinderen krijgen was absoluut het stomste wat je kon doen. Het
was een man’.

36 Mijn ouders hebben ook gewoon kinderen gekregen dus waarom wij niet
‘Het verleden is het heden niet. Ik ben mijn ouders niet. Techniek en methoden veranderen.
-

Uitgaan van het verleden lijkt mij heel onverstandig’.
‘Toen mijn ouders kinderen kregen was er nog geen embryo selectie’.
‘Het wordt er allemaal niet makkelijker op. We voelen ons nu verplicht om heel erg na te
denken over wat we moeten doen. Wel of geen kinderen. Vroeger hoefde je er niet over
na te denken’.

3.3.3 Profiel 3 – Hopen op een kind zonder Marfan, maar een kind met Marfan is ook welkom
In profiel 3 (n=9) zitten drie mannen en zes vrouwen. Zij hebben over het algemeen een middelbare
beroeps opleiding of enkel middelbare school gevolgd. Vier van hen hadden kinderen. Hoewel zij zelf
ervaringen hebben met het MFS ervaren zij het leven niet als zwaar. Integendeel zelfs. Ze zien het als
een voorrecht dat zij leven en vinden zelfs dat ze een goed leven. Dit willen zij een kind niet
onthouden. En alhoewel zij hopen op een kind zonder Marfan, zijn zij ervan overtuigd een kind met
Marfan goed te kunnen begeleiden. De 50% kans om een kind te krijgen met Marfan is voor hen geen
reden om niet aan kinderen te beginnen. Zij hebben, of zullen, voorafgaande aan een eventuele
zwangerschap wel informatie opgezocht over risico’s en/of prenatale diagnostiek, maar hebben de
optimistische instelling dat er misschien wel een behandeling is voor Marfan als het kind groot is.
Tabel 3.6 Kenmerken profiel 3

Profiel 1
Man
Vrouw

3
6

Marfan
Ja
nee
1
2
4
2

Kinderen
Ja
nee
2
1
2
2

Hoogst genoten opleiding
3 MBO
3 MAVO, 2 MBO, 1 HBO

Onderstaand zijn de meest kenmerkende uitspraken voor profiel 1 weergegeven. Cursief staan
toelichtingen die respondenten hebben gegeven op die uitspraken. Voor de uitspraken staan de
nummers die corresponderen met die uitspraken, zoals deze te zien zijn in tabel 3.3.
Helemaal mee eens
8 Ik heb zelf een goed leven met Marfan. Een kind met Marfan zal ik goed kunnen begeleiden
-

‘Marfan heeft niet alleen maar beperkingen’.
‘Iedereen heeft wel iets. Het is maar net hoe je er mee omgaat’.
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31 Misschien is er wel een behandeling voor Marfan als het kind groot is
- ‘Hoop doet leven. Ik denk dat mijn kind het beter heeft dan mijn vrouw nu’.
32 Iedereen hoopt op een kind zonder Marfan
- ‘Natuurlijk hoopt iedereen op een kind zonder marfan. Toch moet je er rekening mee houden’.

Helemaal mee oneens
16 Ik weet alles over Marfan, dus ik hoef niet naar de klinische genetica
‘Onzin! Je hebt nu eenmaal die ziekte en moet er iets vanaf weten’.
-

‘Ik wil wel graag meer informatie, maar dan door iemand die weet wat Marfan inhoudt’.

18 De 50 % kans dat een kind marfan heeft is voor mij een reden om niet aan kinderen te
beginnen
-

‘Ik heb ook een leuk leven. Dus stel dat mijn kind Marfan heeft, dan krijgt het ook een extra
levenservaring’.
‘Wij hebben kinderen en hebben dit niet als richtlijn genomen’.

27 Het leven met het Marfan syndroom is erg zwaar
‘Het glas is altijd halfvol. Er is prima mee te leven. Je moet wel open staan voor hulp en
informatie van de juiste persoon’.

3.4 Overeenkomsten en verschillen tussen de profielen
Hoewel drie profielen werden onderscheiden, blijkt uit de analyse dat respondenten het over een
aantal zaken heel erg eens zijn. Opvallend was dat dit vooral de neutrale meningen zijn.
Uit tabel 3.7 blijkt dat er tussen de profielen een matig positieve correlatie is. De profielen die het
meest met elkaar correleren zijn 1 en 2 (0.57). Zij hebben als gemene deler de behoefte aan
informatie en het heel erg vinden om de ziekte over te dragen op hun kind.
Tabel 3.7 Correlatie tussen de profielen

1

2

3

Profiel
1.0

0.57

0.47

0.57

1.0

0.42

0.47

0.42

1.0

1
2
3

Overeenkomsten tussen de profielen
Zorgen om een kind dat al op jonge leeftijd voor ouders moet zorgen is blijkbaar geen onderwerp wat
hen erg bezig houdt.
7

Ik wil niet dat een kind al op jonge leeftijd voor een ouder moet zorgen

0

0

0

Uit de Q-sorting blijkt dat alle profielen positief zijn over het feit dat er meer aandacht aan het
onderwerp kinderkeuze bij Marfan wordt besteed. Respondenten uit profiel 2 en 3 zijn hier iets
uitgesprokener in. Respondenten uit profiel 1 iets minder wat een logisch gevolg kan zijn uit het feit
dat zij over het algemeen al goed geïnformeerd zijn.
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2

Ik vind het goed dat er meer aandacht aan een kinderkeuze wordt besteed

1

2

2

Ook blijkt dat de respondenten geen uitgesproken mening hebben over de wijze van voorlichting en
begeleiding. Over het algemeen zijn ze het er over eens dat deze begeleiding niet gegeven hoeft te
worden door iemand met wie zij een vertrouwensband hebben. Wel is het belangrijk dat deze persoon
veel weet over het Marfan syndroom: ,,Het is natuurlijk wel belangrijk dat die persoon veel weet van
Marfan en ook weet welke invloeden Marfan op iemands leven heeft ”. Ze zijn het dan ook niet eens
met uitspraak 37. Steun vanuit de familie blijkt niet een grote rol van betekenis te spelen bij de
besluitvorming inzake een kinderkeuze.
5

Een goede vertrouwensband is nodig om met iemand over dit onderwerp

1

0

0

0

-1

-1

te kunnen praten
9

Ik heb veel steun gehad van mijn familie bij het maken van een
kinderkeuze

10

Ik heb voldoende informatie gehad over erfelijkheid en zwangerschap

0

0

0

17

Ik heb veel informatie gehaald van het internet over het krijgen van

0

0

0

kinderen
19

Ik wil graag een groepsvoorlichting over erfelijkheid en zwangerschap

0

0

0

37

Het maakt mij niet uit wie de voorlichting en begeleiding geeft

-1

-1

-2

Zij zijn matig positief over het uitwisselen van ervaringen van lotgenoten maar vonden andere items
belangrijker.
21

Ik wil veel overwegingen en ervaringen van lotgenoten horen hoe zij

1

1

1

hiermee zijn omgegaan

Opvallend verschil in neutraliteit en lichte voorkeur is de sorting van kaartje no.33. Profiel 1 en 3
ervaren een iets sterker gevoel voor een kinderwens. Bij profiel 2 overheersen blijkbaar zo de
negatieve ervaringen dat zij hierin geheel neutraal staan
33

Het is gewoon een heel sterk gevoel; ik wil zo graag een kind

1

0

1

Hetzelfde verschil geldt voor kaartje no. 25. De angst voor lichamelijke problemen bij een
zwangerschap is geen overheersend item. Profiel één is hier helemaal neutraal in, respondenten uit
profiel twee en drie zijn het met deze uitspraak matig niet mee eens. Ook hier kan weer meespelen
dat profiel één zich zo goed voorbereid op een kinderkeuze en weloverwogen hun beslissing nemen
dat het gevoel angst geen rol speelt.
25

Ik heb veel angst voor lichamelijke problemen bij een zwangerschap

0

-1

-1

Verschillen tussen de profielen
Opmerkelijke verschillen zijn te zien in hoe respondenten hun leven met het MFS ervaren (27), hoe
waardevol zij hun eigen leven vinden (8), welke invloed ervaringen met Marfan een rol spelen bij de
besluitvorming (3, 36) en de “bereidheid” om de ziekte door te geven aan een kind (26,18).
27

Het leven met het Marfan syndroom is erg zwaar

0

1

-2

8

Ik heb zelf een goed leven met Marfan. Een kind met Marfan zal ik goed

1

0

3

-1

-2

-3

-1

-3

0

kunnen begeleiden
3

Negatieve ervaringen in mijn omgeving hebben een grote rol gespeeld in
mijn besluitvorming

36

Mijn ouders hebben ook gewoon kinderen gekregen, dus waarom wij
niet?
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26

Ik zou het erg vinden als ik de ziekte doorgeef aan mijn kind

3

3

1

18

De 50% kans dat mijn kind ook Marfan heeft is voor mij een reden om

-2

1

-3

niet aan kinderen te beginnen

Verder is er een verschil in de behoefte aan informatie (12, 16, 29), de hoeveelheid informatie die zij
van te voren inwinnen om tot een kinderkeuze te komen (30) en de rol van de mogelijkheid tot
prenatale diagnostiek in die besluitvorming (35).
12

Op de CMN dag moet meer gelegenheid worden gemaakt om over dit

0

2

0

-3

-3

1

onderwerp te praten
16

Ik weet alles over Marfan dus ik hoef niet naar de klinische genetica

29

Ik wil graag meer informatie over prenatale diagnostiek

2

2

0

30

Wij hebben er niet echt over gepraat. Op een gegeven moment waren

-3

1

0

2

0

-1

wij gewoon aan kinderen toe
35

De mogelijkheid van prenatale diagnostiek gaf de doorslag

Tot slot is het opmerkelijke verschil tussen het profiel 1 en de andere profielen over de hoop op een
kind zonder Marfan. Respondenten uit profiel 1 maken zo weloverwogen hun keus, dat zij niet met
hoop leven, maar gaan voor de zekerheid voor een kind zonder Marfan.
35

Iedereen hoopt op een kind zonder Marfan

1

3

3

3.5 Samenvatting profielen a.d.h.v. de deelvragen
Aan de hand van de deelvragen volgt onderstaand een schema met een samenvatting van de
belangrijkste houding per profiel.

Profiel 1 Wel een kind, maar met gebruikmaking van prenatale diagnostiek
Over het algemeen hoog opgeleid. Maken weloverwogen hun keuze op basis van verworven
informatie. Hebben een sterke voorkeur om de ziekte niet door te geven aan hun kinderen en zijn een
groot voorstander van prenatale diagnostiek.
1 Invloed Marfan op kinderkeuze
Het MFS is een bepalende factor op hun kinderkeuze binnen dit profiel. Echter met behulp van
prenatale diagnostiek staan zij open voor kinderen.
Respondenten uit profiel één zijn over het algemeen hoog opgeleid en zouden het heel erg vinden
om het MFS over te dragen op hun kinderen. Zij zien bewust van kinderen af of hebben een
kinderwens en kiezen ervoor middels prenatale diagnostiek een kind te krijgen zonder het MFS.
2 Invloed persoonlijke ervaringen
Persoonlijke ervaringen met het MFS spelen een rol van betekenis bij hun besluitvorming.
Door negatieve gevolgen van het MFS van nabij te hebben meegemaakt hebben zij besloten om te
voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen aan hun kinderen. Zij hebben veel informatie
ingewonnen over mogelijkheden om dit te voorkomen maar hebben ook veel met mensen in hun
omgeving over kinderen krijgen gepraat.
3 Invloed sociale omgeving
Respondenten uit dit profiel trekken zich niet zoveel aan van invloeden uit hun sociale omgeving.
Echtparen vinden het belangrijk dat zij hetzelfde denken over een uiteindelijke kinderkeuze, ze praten
veel met andere mensen hierover, maar uiteindelijk houden zij zelf de regie en nemen zelfstandig een
besluit. Over invloeden van familie of andere sociale groepen zijn binnen dit profiel geen uitgesproken
meningen.
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4 Informatiebehoefte
Er is veel behoefte aan informatie bij respondenten uit dit profiel.
Het is opvallend hoeveel informatie respondenten uit profiel één verzamelen over het MFS zelf, maar
zeker ook over erfelijkheid en zwangerschap. “Ik wil gewoon weten wat de risico’s zijn”. Op grond van
deze kennis nemen zij hun besluit. Of zoals een respondent het verwoorde: ‘Kennis is macht’.. Ze
scoren dan ook laag op emotionele uitspraken als: ‘Iedereen hoopt op een kind zonder Marfan’ en ‘Ik
heb veel angst voor de lichamelijke risico’s bij een zwangerschap’. Zij laten niet veel aan het toeval
over.
5 Voorkeur begeleiding
Er is een voorkeur voor individuele begeleiding.
Er is geen voorkeur voor een bepaalde persoon maar wel voor een individuele benadering. Zij willen
graag het gesprek aangaan over het onderwerp. Met een groepsvoorlichting of informatie via het
internet hebben zij helemaal niets. Zij geven als enige profiel een lichte voorkeur aan voor een
vertrouwensband met diegene waarmee zij over een kinderkeuze willen praten.
Profiel 2 Liever geen kind dan een kind met Marfan
Over het algemeen middelbaar en hoger opgeleid. Ervaren het leven als zwaar met het MFS. Staan
niet onbevangen in het leven en zouden het heel erg vinden om de ziekte over te dragen op hun kind.
De 50% kans om het MFS over te dragen is voor hen een reden om van kinderen af te zien. Hebben
behoefte aan informatie met name over prenatale diagnostiek en gesprekken met lotgenoten.
1 Invloed Marfan op kinderkeuze
Het MFS heeft een negatieve invloed op hun kinderkeuze uit profiel twee zijn negatief over het leven
met het MFS en vinden het heel erg om het syndroom over te dragen op hun kind. Liever hebben zij
geen kind dan een kind met Marfan. Ook hebben zij nog onvoldoende kennis over prenatale
diagnostische mogelijkheden en kiezen daarom liever voor geen kind.
2 Invloed persoonlijke ervaringen.
Persoonlijke ervaringen zijn bepalend voor hun kinderkeuze
Zij ervaren Marfan als een donkere wolk boven hun hoofd en willen dit een kind niet aandoen.
3 Invloed sociale omgeving
Sociale invloeden uit hun omgeving spelen geen rol in de besluitvorming.
Respondenten uit profiel twee hebben weinig gepraat over een kinderkeuze. Ervaren geen druk maar
ook geen steun bij hun besluitvorming.
4 Informatiebehoefte
Binnen profiel twee hebben respondenten erg veel behoefte aan informatie.
Zij hebben onvoldoende informatie gehad bij het bepalen van een kinderkeuze Zij willen graag meer
informatie met name over prenatale mogelijkheden, vinden het erg goed dat er meer aandacht het
onderwerp “kinderkeuze” wordt besteed. Willen ook graag meningen van lotgenoten horen.
5 Voorkeur begeleiding
Er bestaat geen duidelijk voorkeur voor begeleiding
Respondenten uit profiel twee willen eigenlijk alleen maar meer informatie en zijn neutraal op de wijze
waarop dit moet gebeuren.
Profiel 3 Hopen op een kind zonder Marfan, maar een kind met Marfan is ook welkom
Over het algemeen middelbaar en lager opgeleid. Staan positief in het leven en zien het leven met
het MFS even waardevol als zonder deze aandoening. Prenatale diagnostiek is voor hen geen
voorwaarde voor een zwangerschap. Willen wel graag voorlichting en begeleiding door iemand die
weet wat Marfan inhoud.
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1 Invloed Marfan op kinderkeuze
Het MFS heeft geen bepalende rol bij de kinderkeuze
Zij vinden dat zijzelf een waardevol leven met Marfan hebben en gunnen dat een kind ook. Zij staan
positief in het leven en kunnen daardoor het risico’s op een kind met Marfan nemen, alhoewel zij ook
van harte hopen op een kind zonder Marfan.
2 Invloed persoonlijke ervaringen
Persoonlijke ervaringen hebben geen negatieve invloed op de kinderkeuze
Respondenten uit dit profiel scoren uiterst laag (-3) voor de uitspraak ‘negatieve ervaringen in mijn
omgeving hebben een grote invloed gehad op mijn kinderkeuze’.
3 Invloed sociale omgeving
De sociale omgeving speelt geen rol van betekenis in de zin van sociale druk.
Dit profiel scoort neutraal in de rol van de sociale omgeving op hun besluitvorming. Ook op de
uitspraak ‘mijn partner en ik denken hetzelfde over een kinderkeus’ is het laagst van alle profielen (1).
4 Informatiebehoefte
Er is matig behoefte aan informatie binnen profiel 3
Het is opvallend dat respondenten in profiel drie eigenlijk alleen maar willen weten wat de risico’s zijn,
het goed vinden dat er meer aandacht wordt besteed aan de kinderkeuze, maar zij staan neutraal in
hun behoefte naar meer informatie over prenatale diagnostiek. Dat wil dus niet zeggen, dat zij geen
informatie behoeven over prenatale diagnostiek.
5 Voorkeur begeleiding
Dit profiel heeft een specifieke voorkeur voor begeleiding.
Ze komen nuchter over, nemen het leven zoals het is en natuurlijk moet je iets over Marfan weten en
dan het liefst door iemand gegeven die weet wat Marfan inhoudt. Over groepsvoorlichting of
informatie via internet hebben zij geen uitgesproken mening.
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Hoofdstuk 4 Conclusies en discussie
4.1 Inleiding
In aansluiting op het voorgaande hoofdstuk waarin de onderzoeksresultaten werden gepresenteerd,
volgen in dit hoofdstuk de belangrijkste conclusies per deelvraag. In paragraaf 4.2 wordt op de
deelvragen steeds per profiel de conclusie geformuleerd met aansluitend de discussie. In paragraaf
4.3 volgt een kritische reflectie op de methodologie van het onderzoek.
In het onderzoek stond de volgende vraagstelling centraal:
Wat zijn de verschillende houdingen en visies van echtparen, waarvan één of beiden het
Marfan syndroom heeft, ten aanzien van de overwegingen rondom de vraag: wel of geen
kinderen en hun wensen voor ondersteuning tijdens dit proces?
Deelvragen hierbij waren:
1. In hoeverre heeft de aanwezigheid van Marfan syndroom invloed op de kinderkeuze?
2. In hoeverre hebben persoonlijke ervaringen met de gevolgen van de ziekte invloed
gehad op de kinderkeuze?
3. In hoeverre heeft de sociale omgeving invloed gehad op de besluitvorming rond de
kinderkeuze?
4. Welke informatie is voor echtparen van belang om tot een besluit over kinderkeuze te
komen.
5. Door wie en op welke manier willen echtparen van informatie worden voorzien?

4.2 Inhoudelijke conclusies en discussie
4.2.1 Invloed van het MFS op de kinderkeuze
Profiel 1 Kiezen voor kinderen zonder Marfan, met behulp van prenatale diagnostiek.
Profiel 2 Kiezen liever voor geen kinderen, dan een kind met Marfan.
en zijn onvoldoende op de hoogte van prenataal diagnostische mogelijkheden.
Profiel 3 Kiezen voor kinderen ongeacht prenatale diagnostiek.
Ieder echtpaar wat te maken krijgt met een kinderkeuze en waarvan één of beide het MFS heeft, vindt
het erg om de ziekte over te dragen op hun kind. Het blijkt dat het hebben van het MFS voor
respondenten uit profiel 3 de minste invloed heeft op een kinderkeuze. Zij kijken positief naar hun
eigen leven waardoor zij het risico nemen om een kind te krijgen met het MFS. Dit wordt ook
beschreven door Decruyenaere et al. (2007). Uit hun onderzoek blijkt dat een positieve levenshouding
van zowel ouders als hun kinderen een beïnvloedende rol speelt in het bepalen van een kinderkeuze.
Zij beschrijven dat deze levenshouding en de hoop dat er een oplossing of genezing voor de ziekte
kan komen, redenen waren om kinderen te krijgen.
Respondenten uit profiel 1 en 2 willen het een kind niet aandoen om Marfan te hebben en kiezen voor
geen kinderen (profiel 2) of wel voor kinderen, maar dan met behulp van prenatale diagnostiek (profiel
1) om op deze wijze te voorkomen dat de ziekte overgedragen wordt. Deze visie wordt ook
beschreven in twee andere onderzoeken (Peters et al., 2002; Peters & Petrill, 2012). Zij concluderen
dat de diagnose Marfan grote invloed heeft op de kinderkeuze en de echtparen voor veel dilemma’s
stelt. Bij deze onderzoeken is echter geen onderscheid gemaakt in opleidingsniveau, wat uit
bovenbeschreven resultaten (zie hoofdstuk 3) wel verschil lijkt te maken. Respondenten uit profiel 1
en 2 hebben gemiddeld een hoger opleidingsniveau ( MBO en HBO) dan respondenten uit profiel 3
(MBO en LO).
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4.2.2 Invloed van persoonlijke ervaringen met de gevolgen van het MFS op de kinderkeuze
Profiel 1 Persoonlijke ervaringen hebben een bepalende rol bij de kinderkeuze.
Profiel 2 Persoonlijke ervaringen hebben een negatieve invloed op de kinderkeuze.
Profiel 3 Negatieve ervaringen hebben geen invloed op de kinderkeuze.
De gevolgen van persoonlijke ervaringen met de ziekte verschillen per profiel. Voor respondenten uit
profiel 2 geldt, dat hun ervaringen zo ingrijpend waren, dat zij dit een kind absoluut niet aan willen
doen en van kinderen afzien. Respondenten uit profiel 1 denken meer in mogelijkheden en
oplossingen, zoals prenatale diagnostiek en respondenten uit profiel 3 staan zo optimistisch in het
leven dat, alhoewel zij ook negatieve ervaringen hebben, zij de hoop hebben dat tegen de tijd dat het
kind volwassen is, de geneeskunde mogelijk oplossingen biedt. Deze conclusie over persoonlijke
ervaringen en copingsmogelijkheden komt overeen met diverse conclusies uit de literatuur
(Decruyenaere et al., 2007; Peters et al., 2009). Uit hun onderzoeken blijkt dat de ervaringen die
iemand als kind heeft opgedaan met de erfelijke aandoening zo traumatisch kan zijn geweest, dat dit
een reden is om geen kinderen te willen krijgen, of eerder te kiezen voor prenatale diagnostiek.
4.2.3 Invloed van de sociale omgeving op de besluitvorming rond de kinderkeuze?
Profiel 1 Trekken zich niet zoveel aan van invloeden uit hun sociale omgeving.
Profiel 2 Sociale omgeving heeft geen rol in besluitvorming.
Profiel 3 Sociale omgeving speelt geen rol van betekenis in de besluitvorming.
De sociale omgeving lijkt geen rol van betekenis te spelen bij de besluitvorming omtrent een
kinderkeuze bij de respondenten. Uit de resultaten (hoofdstuk 3) blijkt deze sociale omgeving neutraal
te scoren bij alle profielen.
Hoewel de sociale omgeving geen rol van betekenis speelt, is ze wel degelijk van belang bij de
besluitvorming voor een kinderkeuze bij de respondenten uit profiel 1. Respondenten uit dit profiel
hebben een grote behoefte aan zoveel mogelijk informatie, die ze onder andere kregen vanuit
gesprekken met hun sociale omgeving.
Respondenten uit profiel 3 betrekken hun sociale omgeving in het proces als zij dat willen of er
behoefte aan hebben. Respondenten uit profiel 2 gaan sterk uit van eigen ervaringen met het MFS.
Sociale omgeving zoals familie of vrienden spelen geen rol in hun besluitvorming.
Dit correspondeert niet met bevindingen uit de literatuur. Decruyenaere et al. (2007) pleitten er zelfs
voor om de genetische counseling volledig door derden als klinische genetica of artsen te laten
geschieden, vanwege de grote invloed die de sociale omgeving kan hebben op de besluitvorming.
Hierbij valt te denken aan negatief praten over het MFS door ouders of juist dat ouders het MFS
bagatelliseren. Ook Klitzman et al. (2007) concluderen dat meningen van partners, familie en vrienden
zwaar wegen in het proces wat leidt tot een uiteindelijke kinderkeuze.
4.2.4 Informatie die voor echtparen van belang is bij een besluit over kinderkeuze
Profiel 1 Beschikken al over veel informatie maar aanvullende informatie is altijd
welkom.
Profiel 2 Hebben veel behoefte aan informatie over prenatale diagnostische
mogelijkheden.
Profiel 3 Zullen uit zichzelf niet om informatie vragen, maar als het aangeboden wordt
is het welkom.
Uit de resultaten (hoofdstuk 3) blijkt dat er grote verschillen zijn in de behoefte aan informatie. Deze
behoefte is sterk afhankelijk van het profiel. Respondenten uit profiel 1 geven aan dat je nooit genoeg
informatie kunt hebben. Respondenten uit profiel 2 hebben vooral behoefte aan specifieke informatie
over risico’s en prenatale diagnostiek. Zij staan ook open voor ervaringen van lotgenoten.
Respondenten uit profiel 3 willen vooral informatie over risico’s bij een zwangerschap.
Deze resultaten komen overeen met de literatuur. Uit een onderzoek van Peters en Petrill (2012) blijkt
dat de één alleen behoefte heeft aan feiten, de ander wil veel meer horen hoe het is te leven met een
genetische aandoening. Echter in een ander onderzoek, van Peters et al. (2009), wordt
geconstateerd dat, ondanks alle voorlichting in kranten en media dat niet iedereen is op de hoogte is
van de mogelijkheden van prenatale diagnostiek.
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Kennisvermeerdering maakt het er echter niet altijd makkelijker op aldus een respondent uit de
workshop op de CMN dag, 23 maart 2013. ‘Het wordt er allemaal niet makkelijker op. We voelen ons
nu verplicht om heel erg na te denken over wat we moeten doen. Wel of geen kinderen. Vroeger
hoefde je er niet over na te denken’.
4.2.5 Wensen van echtparen ten aanzien van informatievoorziening
Profiel 1 Voorkeur voor individuele voorlichting waarbij veel ruimte is voor het uitwisselen van
gedachten.
Profiel 2 Voorkeur voor individuele voorlichting en begeleiding en lotgenotencontact.
Profiel 3 Voorlichting door een deskundige op het gebied van het MFS.
De respondenten in alle profielen geven te kennen dat enkel een folder of informatie op internet niet
voldoende is. Groepsvoorlichting heeft ook niet direct hun voorkeur. Respondenten uit profiel 2 en 3
vinden het daarnaast belangrijk dat degene die voorlichting of begeleiding geeft voldoende kennis van
het MFS en prenataal diagnostische mogelijkheden heeft. Een vertrouwensband met deze persoon is
geen directe voorwaarde. Bij respondenten uit profiel 1 is het belangrijk dat ze met de betreffende
voorlichter goed van gedachten kunnen wisselen.
Door welke discipline deze voorlichting gegeven moet worden is van ondergeschikt belang. Opvallend
is dat respondenten uit profiel 2 naast de al genoemde voorkeuren zich ook uitspreken over de
eventuele rol van de CMN hierin. Zij geven duidelijk aan dat zij het prettig zouden vinden als de CMN
meer aandacht aan het onderwerp ‘kinderkeuze’ zou geven. Profiel 1 en 3 zijn hier neutraal in.
In een onderzoek van Peters en Petrill (2012), wordt geconstateerd dat mensen die een minder
positief gevoel over hun aandoening hebben, niet alleen behoefte bleken te hebben aan
ondersteuning van de klinische genetica, maar ook van een steungroep. Dit komt weer overeen met
de bevindingen dat respondenten uit profiel 2, die minder positief in het leven staan, een grotere
behoefte hebben aan lotgenotencontact.
In hetzelfde onderzoek van Peters en Petrill (2012), komt naar voren dat genetische counseling
overbodig zou zijn, omdat informatie veelal vanaf het internet wordt gehaald en vanuit de sociale
omgeving. Uit de resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 3), zijn hier geen aanwijzingen voor
gevonden.

4.3 Eindconclusie op onderzoeksvraag
Concluderend kan worden gezegd dat uit dit onderzoek naar voren is gekomen dat er binnen de
doelgroep verschillende profielen bestaan. Elk profiel heeft behoefte aan een op het eigen profiel
afgestemde informatievoorziening.
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat er vooral behoefte is aan informatie over lichamelijke
risico’s tijdens en na een zwangerschap en voorlichting over prenataal diagnostische mogelijkheden.
Kennis over deze risico’s en prenataal diagnostische mogelijkheden kunnen helpen bij het maken van
een kinderkeuze.
De behoefte aan kennis over prenataal diagnostische mogelijkheden lijkt afhankelijk te zijn van het
opleidingsniveau, wat tot uiting komt in de geschetste profielen.
In tegenstelling tot wat in de literatuur is gevonden, blijken dilemma’s bij een kinderkeuze niet zo zeer
te berusten op sociale invloeden die een rol spelen, maar veel meer op de eigen ervaring die men
heeft met de gevolgen van het MFS.

4.2 Reflectie op het onderzoek
Alvorens over te gaan naar aanbevelingen voor praktijk, onderwijs en onderzoek is het zinvol terug te
blikken op het verrichtte onderzoek. Een belangrijke vraag daarbij is, of dit onderzoek gemeten heeft
wat gemeten had moeten worden. Met andere woorden; is dit onderzoek valide? Daarnaast is het
goed om de sterke en zwakke punten van dit onderzoek ter sprake te brengen.
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De onderzoeksvraag was:
Wat zijn de verschillende houdingen en visies van echtparen, waarvan één of beiden het
Marfan syndroom heeft, ten aanzien van de overwegingen rondom de vraag: wel of geen
kinderen en hun wensen voor ondersteuning tijdens dit proces?
Met behulp van de Q-methodologie is daar een begin mee gemaakt en zijn er drie soorten houdingen,
drie profielen geanalyseerd. Omdat deze profielen uitgebreid in hoofdstuk drie zijn beschreven wordt
hier nu niet verder op ingegaan.
Sterke punten van het onderzoek
De Q-methode is een bruikbaar meetinstrument gebleken voor de onderzoeksvraag. Er zijn nieuwe
ideeën gegeneraliseerd waarbij contrasten en consensus in opvattingen van meningen en voorkeuren
goed konden worden geïdentificeerd.
Zowel de participanten als de onderzoeker vonden het een aangename methode die veel informatie
heeft opgeleverd over meningen en houdingen van echtparen, waarvan één of beiden het MFS
hebben, aangaande een kinderkeuze. De deelnemers aan de workshops gaven aan het bijzonder te
waarderen dat er eindelijk aandacht aan dit onderwerp werd besteed. En alhoewel er tijdens deze
bijeenkomstentijdens ook tranen vloeiden vanwege confronterende uitspraken, stelden de aanwezigen
het op prijs om met lotgenoten over kinderkeuze te kunnen praten.
Verder is een sterk punt, dat de interviews werden afgenomen door de onderzoeker zelf, welke de
geïnterviewden niet kende. Voordeel hiervan kan zijn dat de interviewer voldoend afstand kan houden
en de geinterviewden zich vrij voelden om te zeggen wat zij wilden zeggen. De verkregen informatie
werd vervolgens weer naar een grotere groep gecommuniceerd middels de Q-sorting.
Ook is een sterk punt van de Q-methode, dat respondenten gedwongen worden hiërarchie te brengen
in de uitspraken. Ter verduidelijking, zij moesten een keuze maken welke uitspraken van meer of
mindere betekenis voor hen waren. Dit kan een bewustwordingsproces op gang brengen bij de
respondenten.
Daarnaast is de Q-methode een geschikte methode gebleken voor een eerste ontdekking om
subjectieve gedachten te objectiveren. Het verkrijgen van inzicht in de subjectieve beleving van
mensen leidt tot beter inzicht waarom mensen bepaalde keuzes maken. Door beter inzicht in die
keuzes wordt een betere aansluiting op de patiëntenzorg. bewerkstelligd.
Voorts dient opgemerkt te worden dat dit onderzoek bedoeld was ter verbetering van de eigen
beroepspraktijk. De respondenten komen echter uit het gehele land en zijn niet alleen patiënten van
de aortapoli van het Erasmus MC. Hoewel de uitkomsten derhalve niet generaliseerbaar zijn, in
traditionele zin, naar alle echtparen waarvan één of beiden het MFS hebben, mag aangenomen
worden dat de resultaten wel representatief zijn voor de visies van deze echtparen aangaande een
kinderkeuze en voorkeuren naar begeleiding hierbij. Gesteld kan worden dat de gevonden resultaten
gebruikt kunnen worden om de begeleiding en informatievoorziening op de aortapoli te verbeteren. In
hoofdstuk vijf zullen aanbevelingen daarvoor gedaan worden.
Tot slot kan genoemd worden dat met behulp de Q-methode het mogelijk is geworden om
overeenkomstige meningen te destilleren uit een grotere groep. Desondanks is het detailniveau van
meningen behouden. Het verschil ten opzichte van andere kwalitatieve methoden zoals interviews en
discussiegroepen is, dat bij de Q-methode kwalitatieve informatie objectief in beeld wordt gebracht.
Zwakke punten van het onderzoek
In dit onderzoek zijn uiteindelijk drie profielen gepresenteerd. Dat wil niet zeggen dat er niet meer
houdingen of profielen bestaan ten aanzien van de overwegingen rondom een kinderkeuze bij
patiënten met het MFS. Gerealiseerd dient te worden dat deze visies gebaseerd zijn op een specifieke
set uitspraken welke door de onderzoeker zijn verzameld op basis van literatuuronderzoek en
interviews. Naar de mening van de onderzoeker en de geconsulteerde experts was deze set
representatief.
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Ook dient opgemerkt te worden dat het beter is om alle geconsulteerde experts samen te roepen. Op
deze wijze is het mogelijk alle verzamelde uitspraken te bediscussiëren teneinde een definitieve Q-set
te formeren. Vanwege de afstand en de beperkte tijd is gekozen elke expert een individuele selectie te
laten verrichten. De onderzoeker heeft ten slotte de definitieve Q-set vastgesteld en deze besproken
met een collega verpleegkundig specialist. Echter elk gepubliceerde set vraagt vanzelfsprekend om
aanvulling wat tot resultaat kan hebben dat bij een vervolg onderzoek meerdere of andere profielen
worden gepresenteerd. Voorts is het beter om respondenten in een gesprek te vragen naar hun
beweegredenen om te kiezen voor de twee uiterste uitspraken, dus waarmee zij het helemaal eens of
oneens waren. Hier was echter tijdens de workshops geen tijd en is gekozen voor een schriftelijke
verantwoording. Het is mogelijk dat hierbij niet de ware essentie van de keuze is verwoord.
Verder is in dit onderzoek niet gezocht naar verbanden tussen één van de profielen en variabelen
zoals opleidingsniveau. Daar is de Q-methode niet voor bedoeld. Misschien is in dit onderzoek toch te
veel nadruk gelegd op het mogelijke verband tussen opleidingsniveau en profiel. Niettemin is de Q-set
(n=31) vanwege het geringe aantal respondenten geen representatieve afspiegeling van de totale
Marfan populatie, waardoor de uitkomsten van dit onderzoek ook niet generaliseerbaar zijn naar alle
Marfan patiënten. Een beperking van de Q methodologie is immers, dat de gevonden profielen slechts
de meningen en voorkeuren van de ondervraagden betreffen.
Hoewel aanvankelijk was beoogd om houdingen van echtparen in beeld te krijgen, zijn door middel
van deze Q-methode alleen individuele meningen vastgelegd waardoor er geen informatie per
echtpaar beschikbaar is. Er is evenwel gekozen om de Q-sorting individueel en niet als echtpaar te
laten leggen. Wel was er een uitspraak over ‘dezelfde mening hebben als de partner’. Per profiel is
daar verschillend op gescoord. De informatie ontbreekt echter om uitspraken te kunnen doen over
mogelijk verschillende houdingen tussen een echtpaar.
Een andere beperking van deze onderzoeksmethode is, dat door het geringe (n=31) aantal
deelnemers de resultaten niet overdraagbaar zijn naar andere patiëntengroepen in dezelfde situaties..
Er is bijvoorbeeld niet te achterhalen of deze gevormde profielen overdraagbaar zijn op echtparen met
vergelijkbare aandoeningen zoals de ziekte van Huntington.
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Hoofdstuk 5 Aanbevelingen
5.1 Inleiding
De doelstelling van dit onderzoek was om de begeleiding en informatievoorziening aan echtparen
waarvan één of beiden het MFS hebben te verbeteren op de aortapoli van het Erasmus MC.
Op basis van de verkregen resultaten worden in dit hoofdstuk aanbevelingen worden voor de praktijk,
het onderwijs en onderzoek. De aanbevelingen voor de praktijk worden verdeeld in algemene
aanbevelingen en aanbevelingen per profiel.
Daarnaast worden ook enkele aanbevelingen beschreven voor de CMN. Dit onderzoek is in overleg
met de CMN verricht naar aanleiding van een eerder tot stand gebrachte studie waaruit bleek dat
kinderloosheid onder MFS patiënten een grote impact had. De CMN achtte het raadzaam meer
onderzoek te laten verrichten naar dilemma’s rondom een kinderkeuze teneinde de
belangenbehartiging, lotgenotencontact en voorlichting voor mensen met het MFS te verbeteren.
Bovendien dienen de resultaten van dit onderzoek mogelijk een breder maatschappelijk belang. Ter
verduidelijking, er is nauwelijks onderzoek uitgevoerd naar houdingen ten aanzien van een
kinderkeuze bij echtparen waarvan één of beiden het MFS hebben. Ook is het denkbaar dat deze
uitkomsten van toepassing zijn op echtparen van vergelijkbare aandoeningen.

5.2 Aanbevelingen voor de praktijk
5.2.1 Aanbevelingen aortapoli
Rol van de verpleegkundig specialist.
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat alle profielen aangaven meer behoefte aan
informatie te hebben. Echter elk profiel verlangt naar een op het eigen profiel afgestemde
informatievoorziening en ondersteuning daarbij. Het is daarbij van belang de verpleegkundig specialist
(VS) als centraal aanspreekpunt te behouden op de aorta poli om zodoende de continuïteit van zorg
te waarborgen. Het past bij de rol van de (VS) om de kinderkeuze bij elke patiënt met het MFS vanaf
18 jaar bespreekbaar te maken met inachtneming van de differentiatie in profielen. Wat deze
verscheidenheid per profiel inhoud, wordt verderop in deze paragraaf beschreven. Bij deze
gesprekken over kinderkeuze is het een voorwaarde dat de VS kennis heeft van het MFS en
empatische kwaliteiten beheerst. Het is van belang om de juiste voorlichting te geven, goed door te
kunnen vragen en eventueel tegenstrijdige meningen van echtparen te kunnen signaleren en weten
hoe hierop reageren. Om de continuïteit van zorg te garanderen is het van belang dat de VS een
juiste verslaglegging van de gesprekken vastlegt in het patiëntendossier van de desbetreffende
patiënt waardoor in volgende gesprekken gerefereerd kan worden op het reeds besprokene.
Informatieverstrekking
Het is wenselijk om MFS patiënten van de aortapoli die daar behoefte aan hebben, ten alle tijden van
informatie te kunnen voorzien over risico’s bij een zwangerschap en bevalling en de mogelijkheden
van prenatale diagnostiek bij het MFS. Het is aan te bevelen dat de VS in samenwerking met de
cardiologen en klinische geneticus, binnen een half jaar informatie hierover op de website zet van de
congenitale cardiologie van het Erasmus MC.
Lotgenotencontact
Het is aan te bevelen om patiënten van de aortapoli van het Erasmus MC de mogelijkheid te bieden
tot lotgenotencontact om ervaringen en gedachten uit te kunnen wisselen over kinderkeuze bij het
MFS. Hoewel deze aanbeveling ook wordt gedaan naar de CMN is het mogelijk wenselijk om binnen
de regio ook deze gelegenheid te bieden. De VS gaat het komende jaar (tot eind 2013) bij alle MFS
patiënten deze behoefte peilen. Daarbij zal zij aan MFS patiënten vragen of zij behoefte hebben aan
lotgenoten contact om over een eventuele kinderkeuze te kunnen praten. Maar ook gaat de VS aan
patiënten vragen die al een kinderkeuze hebben gemaakt, of zij bereid zijn hun ervaringen en
gedachten met andere patiënten te willen delen. Daarbij zal gevraagd worden of echtparen van deze
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gelegenheid via de MFS gebruik willen maken, of niet. Bij het lotgenoten contact zal de VS een
bemiddelende rol, maar geen coördinerende rol gaan spelen.
Multi Disciplinair Overleg (MDO)
Het is wenselijk structureel (zes maal per jaar) een multidisciplinair overleg te plannen met de
congenitale cardiologie, de klinische geneticus, de psychosociaal medewerker van de afdeling
klinische genetica en de verpleegkundig specialist. In dit overleg kunnen patiënten besproken worden
met het MFS en een kinderwens. Het doel van dit overleg is om de verwijzingen naar elkaar (de
hierboven genoemde disciplines) te stroomlijnen waardoor patiënten tijdig de voor hen noodzakelijke
informatie en begeleiding krijgen teneinde tot een weloverwogen kinderkeuze te kunnen komen.
De VS zal dit voorstel binnen voor oktober 2013 doen aan de cardioloog, klinisch geneticus en
psychosociaal medewerker van de afdeling klinische genetica. Bij doorgang van deze aanbeveling zal
de VS een coördinerende rol gaan spelen in dit MDO.
5.2.2 Aanbevelingen per profiel
Als een patiënt het spreekuur op de aortapoli bezoekt is het niet in één keer duidelijk in welk profiel
een patiënt ondergebracht kan worden. De ondergaande aanbevelingen per profiel geven een grote
lijn aan, maar het is denkbaar dat de accenten in de begeleiding en informatievoorziening variëren
tussen de patiënten binnen een profiel.
Aanbevelingen voor profiel 1: Wel een kind, maar met gebruikmaking van prenatale diagnostiek.
Deze groep heeft al veel informatie verzameld, maar andere informatie is altijd welkom. Bij het
bespreekbaar maken van het onderwerp kinderkeuze bij deze groep is het van belang dat de VS de
dialoog aan gaat over feiten van het MFS en prenataal diagnostische mogelijkheden met deze
patiënten. Zij wisselen graag van gedachten wat mede bij draagt aan het vormen van hun mening.
Vanaf de leeftijd dat jongeren voor het eerst op de aorta bezoeken (18 jaar) kan de VS al informatie
verstrekken aan deze groep en hen wijzen op andere informatiebronnen zoals de site van de CMN,
het internet en de klinische genetica. Daarnaast is het aan te bevelen dat de VS deze groep
(vanzelfsprekend in overleg met de patiënt) altijd doorverwijst naar de klinische geneticus voor
aanvullende informatie over prenataal diagnostische mogelijkheden en feiten over het MFS.
Aanbevelingen voor profiel 2: Liever geen kind, dan een kind met het MFS
Deze groep heeft negatieve ervaringen met het MFS en onvoldoende kennis over prenataal
diagnostische mogelijkheden. Het is bij deze groep van belang dat de VS vanaf het eerste bezoek aan
de aortapoli de ervaringen welke de patiënt heeft met het MFS bespreekbaar maakt. Daarbij kan aan
de orde komen of deze ervaringen reëel zijn en informatie verschaffen over eventueel andere
behandelmogelijkheden in deze huidige tijd. Daarnaast is het belangrijk dat de VS informatie verschaft
over bronnen waar voorlichting wordt gegeven over prenataal diagnostische mogelijkheden. Hierbij
valt de denken aan de websites van de CMN en de klinische genetica van het Erasmus MC. Ook voor
deze groep geldt dat de VS hen doorverwijst naar de klinische geneticus voor objectieve informatie
over het MFS en prenataal diagnostische mogelijkheden, vanzelfsprekend in overleg met de patiënt.
Omdat juist deze groep heeft aangegeven behoefte te hebben aan informatie van lotgenoten moet de
VS hen wijzen op de contactmogelijkheden van de CMN vanaf het eerste bezoek aan de aortapoli.
Aanbevelingen voor profiel 3: Hopen op een kind zonder Marfan, maar een kind met het MFS is ook
welkom.
Mensen uit dit profiel zullen niet zo snel zelf met een vraag komen aangaande risico’s bij een
zwangerschap of prenataal diagnostische mogelijkheden. Niettemin staan zij wel open voor informatie
dus moet de VS ook aan deze groep bij elke jaarlijkse controle (in de leeftijd dat deze patiënten
kinderen kunnen krijgen) een eventuele kinderkeuze ter sprake brengen en informatie verschaffen
over risico’s bij een zwangerschap en de mogelijkheden van prenatale diagnostiek. Daarnaast dient
de VS de mogelijkheid aan te bieden van doorwijzing naar een klinische geneticus.
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5.2.3 Aanbevelingen voor de CMN
Lotgenotencontact
Mensen uit profiel 2 hebben duidelijk aangegeven behoefte te hebben aan lotgenotencontact. Ook
gaven zij aan dat de CMN hierin een rol kan spelen. Het is daarom aan te bevelen dat de CMN op de
jaarlijkse contactdagen workshops organiseert rondom het onderwerp kinderkeuze. Op deze manier
kunnen MFS patiënten of echtparen waarvan één of beiden het MFS hebben, met elkaar van
gedachten wisselen over een kinderkeuze.
Een andere aanbeveling voor lotgenotencontact is het met elkaar in contact brengen van echtparen
die voor een kinderkeuze staan en daar met lotgenoten over willen praten. De CMN kan hierin een
coördinerende rol spelen. Eveneens is het aan te bevelen dat vanuit de CMN regionale
contactavonden worden georganiseerd voor echtparen die staan voor een kinderkeuze en hierover
willen praten met andere echtparen. Daarbij moet ook gedacht worden aan echtparen die deze
beslissing al hebben genomen en hun overwegingen kunnen delen met andere echtparen.
Contactpersoon
Verder is het wenselijk dat de CMN één persoon aanstelt als contactpersoon voor mensen die vragen
hebben over een kinderkeuze bij het MFS. Mensen kunnen hun vraag stellen aan deze persoon als zij
daar behoefte aan hebben. De frequentie van één jaarlijkse workshop op de ontmoetingsdag is
wellicht te weinig als mensen willen praten of vragen hebben over een kinderkeuze. Wie deze persoon
is en op welke wijze deze persoon benaderd kan worden behoeft duidelijke vermelding op de website
van de CMN. Een voorwaarde is dat deze persoon voldoende kennis heeft van de risico’s van een
zwangerschap en bevalling bij het MFS en op de hoogte is van alle prenataal diagnostische
mogelijkheden.

5.3 Aanbevelingen voor onderwijs
De resultaten van dit onderzoek dienen mogelijk een breder maatschappelijk belang omdat er nog
geen onderzoek is gedaan naar houdingen van echtparen waarvan één of beiden het MFS hebben,
die voor een kinderkeuze staan en hun wensen naar ondersteuning tijdens dit proces. Het is
denkbaar dat deze uitkomsten van belang zijn voor vergelijkbare aandoeningen.
De volgende aanbevelingen worden daarom geformuleerd op het gebied van onderwijs.
Publiceren
De onderzoeker zal de resultaten van dit onderzoek publiceren in vakbladen, waarbij onder andere
wordt gedacht aan ‘Cordiaal’, een uitgaven van de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat
Verpleegkundigen (NVHVV) en ‘De verpleegkundig Specialist’, uitgegeven door de beroepsvereniging
van zorgprofessionals en verpleegkundig specialisten (V&VN VS).
Presenteren
De onderzoeker zal de resultaten van dit onderzoek presenteren op nationale en internationale
symposia middels een (poster)presentatie en op de eerstvolgende contactdag van de CMN in maart
2014.
Daarnaast is het belangrijk dat de resultaten en de daaruit voortvloeiende conclusies bekend worden
gemaakt aan de congenitale cardiologen van het Erasmus MC en de klinische geneticus en
psychosociaal werker, beiden van het Erasmus MC. De onderzoeker zal de hiervoor genoemde
personen voor oktober 2013 uitnodigen en een presentatie geven van de verkregen resultaten.
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5.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Om te beoordelen in welk profiel iemand valt zou een MFS patiënt op het spreekuur van de aortapoli
de Q-sort moeten leggen en de VS dient deze vervolgens met de patiënt na te bespreken. Dit is
echter een tijdrovende methode. Beter is het dat de VS naar aanleiding van de beschreven profielen
een samenvatting van deze profielen ontwikkelt en deze voorlegt aan een MFS patiënt en nadien
vraagt waarin hij of zij zichzelf herkent. Dit kan snel gebeuren binnen de tijd van het spreekuur. Het is
aan te bevelen deze samenvatting voor oktober 2013 te ontwikkelen waardoor zo snel mogelijk met
voorlichting en begeleiding gestart kan worden welke is afgestemd op ieders persoonlijk profiel.
Tevens is het aan te bevelen dat de VS een database bijhoudt van kinderwens gegevens bij
echtparen waarvan één of beiden het MFS hebben en daaruit voorkeuren naar informatiebehoefte en
wijze van informatie ontvangen destilleert op langere termijn. Hieruit zou inzicht kunnen komen over;
wie gaat wanneer door naar de klinische genetica en wat is dan de belangrijkste vraag?
Ook is het nuttig verder onderzoek te doen naar eventuele meningsverschillen tussen echtparen
waarvan één of beiden het MFS hebben, aangaande een kinderkeuze. Het is van belang om inzicht te
krijgen in hoeverre meningsverschillen tussen echtparen een uiteindelijke kinderkeuze beïnvloeden.
Tot slot is het aan te bevelen dat de VS over vijf jaar onderzoek gaat verrichten naar de tevredenheid
over de informatievoorziening en de begeleiding van echtparen waarvan één of beiden het MFS
hebben. Zodoende kan het effect gemeten worden van een verbeterde structuur op de aortapoli
waarbij de informatievoorziening en begeleiding is toegespitst op ieders persoonlijk profiel.
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Samenvatting
Onderzoeksvraag
In Nederland leven ongeveer 1500 met het Marfan syndroom (MFS). Echtparen waarvan een of
beiden het MFS hebben, krijgen met diverse dilemma’s te maken als er sprake is van een kinderwens.
Hierbij valt te denken aan de 50 % kans op overerving, prenataal diagnostische mogelijkheden,
persoonlijke ervaringen met de ziekte en sociale aspecten. Deze factoren kunnen van invloed zijn op
het wel of niet willen kiezen voor kinderen. In dit onderzoek is gezocht naar houdingen en visies van
genoemde echtparen ten aanzien van het bepalen van een kinderkeuze en hun wensen naar
ondersteuning tijdens dit proces om uiteindelijk tot een weloverwogen keuze te kunnen komen. Het
doel van dit onderzoek was om de begeleiding en informatievoorziening aan echtparen waarvan één
of beiden het MFS hebben, te verbeteren op de aortapoli van het Erasmus MC.
Methode
In dit onderzoek is gekozen voor de Q-methode. Een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve
technieken. De keuze voor de Q-methodologie is gemaakt omdat deze methode subjectieve
onderwerpen zoals voorkeuren en gevoelens die van invloed kunnen zijn op het maken van een
keuze inzichtelijk kan maken. Op de landelijke contactdag (23 maart 2013) van de patiëntenvereniging
Contactgroep Marfan Nederland (CMN), hebben 31 respondenten een rangschikking gemaakt aan de
hand van individuele instemming (eens-oneens) van 37 uitspraken. Deze statements had de
onderzoeker verzameld uit een literatuurstudie en interviews met echtparen van wie één of beiden het
MFS hadden en met diverse experts op het gebied van MFS.
Resultaten
Uit dit onderzoek zijn drie profielen, drie verschillende houdingen onderscheiden ten aanzien van een
kinderkeuze en wensen naar ondersteuning tijdens dit proces. Respondenten uit profiel 1 (Wel een
kind, maar met gebruikmaking van prenatale diagnostiek) denken hetzelfde over een kinderkeuze als
hun partner waarbij de mogelijkheid op prenatale diagnostiek de doorslag gaf tot een uiteindelijke
keuze. Ze voelen zich goed begeleid, maken een weloverwogen beslissing op basis van feiten en
gesprekken met mensen uit hun omgeving, maar informatie blijft altijd welkom. Ook respondenten in
profiel 2 (Liever geen kind, dan een kind met het MFS) hopen op een kind zonder het MFS want zij
hebben ervaren hoe zwaar het leven met Marfan is en vinden het erg om de ziekte door te geven aan
hun kind. Zij zijn echter niet goed begeleid en onvoldoende geïnformeerd tijdens het maken van een
kinderkeuze en juichen de mogelijkheid van prenatale diagnostiek erg toe. Respondenten uit profiel 3
(Hopen op een kind zonder Marfan, maar een kind met Marfan is ook welkom) hebben zelf ook
ervaringen met het MFS, maar ondergaan het leven niet als zwaar. Integendeel zelfs. Ze zien het als
een voorrecht dat zij leven en dit willen zij een kind niet onthouden. Alhoewel zij hopen op een kind
zonder Marfan, zijn zij ervan overtuigd een kind met Marfan goed te kunnen begeleiden.
Conclusies
Concluderend kan worden gezegd dat uit dit onderzoek naar voren is gekomen dat er binnen de
doelgroep verschillende profielen bestaan. Elk profiel heeft behoefte aan een op het eigen profiel
afgestemde informatievoorziening voor wat betreft risico’s bij een zwangerschap en bevalling voor een
MFS patiënt en prenatale diagnostische mogelijkheden. Alhoewel elk profiel het erg zou vinden om
het MFS over te dragen op hun kind is de uiteindelijke kinderkeuze voor elk profiel anders. Dit lijkt af te
hangen van de kennis die men heeft over prenatale diagnostische mogelijkheden en eigen ervaringen
met het MFS. Daarbij lijkt de behoefte aan informatie af te hangen van het opleidingsniveau van de
respondenten.
Aanbevelingen
De aanbevelingen zijn gericht op informatievoorziening en begeleiding per profiel op de aortapoli. Aan
de CMN wordt het advies gegeven om meer lotgenotencontact te arrangeren. Verder valt het aan te
bevelen de resultaten van dit onderzoek breed te publiceren vanwege het tot nu toe unieke resultaat
en de mogelijke toepasbaarheid voor echtparen in eens gelijke situaties.
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Summary
Background
There are about 1500 people living with Marfan syndrome (MFS). Couples where one or both have the
MFS, are confronted with decision making dilemmas about reproductive choices. The various
dilemmas include; the 50% chance of heredity, prenatal diagnostic capabilities, personal experiences
with the illness and social aspects. These factors have an influence on reproductive decision making.
This research will look at attitudes and visions of couples, in order to determine their choices of having
children and their wishes. This research will also look at the process the couples take to arrive or
make a decision. Therefore, the aim of this research is to guide and give information about the aortic
outpatient clinic to couples where one or both have MFS, so they can make a mature and informed
reproductive decision. .
Method
Q-method will be used in this research. It will be a combination of qualitative and quantitative
techniques. This method has been chosen because it uses subjective topics like preference and
feelings in making transparent choices. During the national patient contact day which was organized
by Contact Group Marfan Netherlands (CMN) on March 23, 2013, 31 respondents were interviewed by
various experts from the field of MFS. The respondents were couples with MFS (either one or both of
them). The respondents were provided with 37 statements and they were asked to agree or disagree
with the statements. The statements were derived from literature studies
Results
This research generated three different profiles, all three with different attitudes towards reproductive
choices and wishes to support during this process. Respondents from profile 1 (whether to have a
child, but to use the prenatal diagnosis) think the same way about having children as there partner,
were the possibility of prenatal diagnosis gave the key to a final choice. They felt well supported,
making a grounded decision based on the facts and conversations with people from there one
surroundings, but are always interested in new information. Also, respondents in profile 2 (rather no
child, than one with MFS) hope for a child without MFS because the experienced the struggle of living
with Marfan and find it upsetting to give birth to a child with MFS. However, there were not being
properly guided and sufficiently informed while making the decision of having children and encourage
the possibility of prenatal diagnosis. Respondents from profile 3 (hoping for a child without MFS, but a
child with MFS is also very welcome) have experience themselves with MFS, but undergo well quality
of life. On the contrary. They experience life as a privilege, and don’t want to dissented a child from
this. Although there are hoping for a child without Marfan, there are confident to accompany a child
with Marfan.
Discussion
In conclusion, this study has found that there are different profile groups within the target group. Each
profile has their preference regarding the information supply and regarding the risks of a pregnancy
and delivery with a MFS patient and prenatal diagnosis potentials. Although each profile would mind to
transfer MFS to their child, the ultimate choice is different in every profile. This seems to depend on
the knowledge of people about prenatal diagnosis and their own experience with MFS. Derby it
depends on the education level of the respondents
Recommendations
The recommendations are aimed at providing information and guidance for each profile at the aorta
outpatient clinic. To the CMN the advice is to give more peer arrangements. Furthermore the advice is
to widely publish these outcomes because of the unique results and the possibilities for couples in
similar situations.
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Nawoord
Deze masterthese heb ik geschreven als afsluiting van mijn studie Master Advanced Nursing Practice
aan de Hogeschool Rotterdam. Aan het einde van deze twee jaren moest ik aan kunnen tonen de
competentie “Onderzoek” te beheersen. Met hulp van vele anderen is het gelukt! Ik ben diverse
mensen oprecht dankbaar voor de hulp die zij mij geboden en gegeven hebben zodat uiteindelijk dit
eindproduct tot stand is gekomen.
Hierbij denk ik in de eerste plaats aan alle MFS patiënten en hun partners die spontaan aanboden
mee te willen werken aan dit onderzoek. Dank jullie wel, dat jullie zo openhartig jullie gedachten met
mij wilden delen. Zonder jullie medewerking was dit onderzoek er nooit gekomen. Ine Woudstra, door
jou is het contact met de Contactgroep Marfan Nederland laagdrempelig en ik hoop nog vele jaren op
een prettige samenwerking. Dank je dat je elke keer zonder problemen weer naar Rotterdam kwam
voor een overleg en dank voor je ideeën om het onderzoek uit te kunnen voeren. Joke en Willeke
bedankt voor het uittypen van de interviews. Verder wil ik heel graag Colinda Koppelaar en Vrouwke
Klapwijk bedanken voor het meelezen en het geven van zinvolle feedback. Een speciaal woord van
dank gaat uit naar Mirjam Tielen. Geheel belangeloos heb je met tijd en energie geholpen om mij de
materie van de Q-methodologie eigen te maken. En tenslotte gaat een bijzondere dank uit naar mijn
begeleidende docent van de Hogeschool Rotterdam, dr Ada van Bruchem. Halverwege deze
masterthese heb jij de begeleiding overgenomen. En alhoewel deze masterthese mij vaak tot
wanhoop heeft gedreven, heb jij mij dankzij jouw expertise, je inspiratie en jouw kennis naar dit
eindresultaat gecoacht.
Deze masterthese is tevens het einde van een intensieve periode. Ik wil op deze manier een woord
van dank brengen aan allen die het mij mogelijk hebben gemaakt deze opleiding tot een goed einde te
brengen.
Mijn collega’s van de congenitale groep. Allereerst mijn medisch leermeester Annemien van den
Bosch. Door je grote kennis, de vele complimenten die je gaf om mij op te beuren, je zinvolle
feedback, relativeringsvermogen en omdat je gewoon een leuk mens bent, heb ik heel veel van je
geleerd.
Prof. dr. Jolien Roos – Hesselink, Judith Cuypers en Maarten Witsenburg bedankt voor de ruimte die
jullie mij hebben gegeven om deze studie te kunnen volbrengen. Ik kijk er naar uit om mij volledig
binnen de congenitale groep in te kunnen gaan zetten.
Mijn collega’s verpleegkundig specialisten. Marja van den Burg en mijn verpleegkundig leermeester,
Paul Musters. Jullie hebben mij horen klagen als het even zwaar was en telkens weer gestimuleerd
om door te gaan. Dank je Paul voor de support die jij mij deze twee jaren hebt gegeven. Je bent voor
mij een voorbeeld
Met gemengde gevoelens kijk ik terug op de afgelopen twee jaren. De combinatie werken en studeren
waren voor mij zo intensief dat privé er vaak bij inschoot. Het thuisfront, Siegfried, Leonie en Iris
hebben mij altijd gestimuleerd om door te gaan en zonder jullie onvoorwaardelijke steun had ik het
nooit kunnen volbrengen.
Ten slotte al mijn medestudiegenoten van cohort 2011-2013. Naast de fietstochtjes naar de HRO met
Pauline, ga ik de donderdagse gezelligheid en steun zeker missen.
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Bijlage 1 : Topics open interview
Topics semi gestructureerd open interview met een echtpaar waarvan één of beiden het MFS heeft.
Achtergrond informatie geïnterviewden
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Geslacht
Opleiding
Marfan drager
Lid van patiënten vereniging
Kinderen
Familiebelasting
Ervaringen met de ziekte in de familie
Persoonlijke ervaringen met het syndroom van Marfan
Hebben deze ervaringen meegespeeld in de besluitvorming
Definitieve diagnose d.m.v. DNA onderzoek
Op welke leeftijd gedachte rondom kinderen krijgen
Met mensen over gepraat
Met een arts van te voren overlegd
Begeleiding van klinisch geneticus
Andere informatiebronnen
Welke gedachten had u voorafgaande aan het besluit
Op de hoogte van risico’s zwangerschap bij Marfan
U en uw partner dezelfde mening omtrent kinderkeuze
Prenatale diagnostiek
Waarom wel? waarom niet?
Wat heeft uw keuze uiteindelijk bepaald?
Spelen daarbij andere meningen een rol
Heeft u spijt van uw beslissing en waarom wel of waarom niet
Wat zou u anders doen
Heeft u iets gemist bij uw besluitvorming
Wilt u nog iets toevoegen aan dit gesprek?
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Bijlage 2 : Uitspraken van de Q-set verdeeld in thema’s
De Q-set in categoriën in (tussen haakjes zijn de getallen die corresponderen met het getal op het
kaartje).
Ervaringen
1. Negatieve ervaringen in mijn omgeving hebben een grote rol in mijn besluitvorming gehad (3)
2. Je krijgt één maal een informatiegesprek over erfelijkheid en zwangerschap en daarna moet je
het zelf uitzoeken
3. Je moet een goede vertrouwensband met iemand hebben, voordat je over dit onderwerp kunt
praten (5)
4. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik leef en wil dat eventueel een kind niet ontnemen (6)
5. Ik wil niet dat een kind al op jonge leeftijd voor een ouder moet zorgen (7)
6. Ik heb zelf een goed leven met Marfan. Krijg ik een kind met Marfan, dan zal ik het goed
begeleiden (8)
Sociale omgeving
7. Ik heb veel steun gehad van mijn familie bij het maken van een kinderkeus (9)
8. Mijn partner en ik denken hetzelfde over kinderkeus (1)
9. Mijn ouders hebben ook gewoon kinderen gekregen, dus waarom wij niet (36)
Informatie en Begeleiding
10. Voordat ik zwanger werd/word ga ik eerst informatie vragen bij de klinische genetica (2)
11. Ik heb voldoende informatie over erfelijkheid en zwangerschap gehad van de klinische
genetica (10)
12. Het maakt mij niet uit wie de voorlichting en begeleiding over een kinderkeuze doet (37)
13. Een folder of informatie op de website is al voldoende (23)
14. Ik wil graag een groepsvoorlichting over erfelijkheid en zwangerschap (19)
15. Ik ben door mijn cardioloog goed begeleid in het maken van een kinderkeus (11)
16. Op de CMN dag moet gelegenheid worden gemaakt om over dit onderwerp te praten (12)
17. Ik moest zelf vragen aan mijn cardioloog of ik wel kinderen kon krijgen (13)
18. Het is nooit bij mij opgekomen om met iemand over kinderkeus te praten (14)
19. Als je 18 of 20 jaar bent, denk je er wel aan kinderen krijgen, maar je wilt er nog niet over
praten (15)
Kennis
20. Ik weet alles al over Marfan, dus ik hoef niet naar de klinische genetica voor advies (16)
21. Ik heb veel informatie over kinderen krijgen gehaald van internet (17)
22. De grote kans (50%) dat een kind ook Marfan heeft, is voor mij een reden om niet voor
kinderen te kiezen (18)
23. De mogelijkheid van prenataal onderzoek gaf de doorslag (35)
Behoefte
24. Ik wil gewoon weten wat de risico’s zijn (20)
25. Wij willen veel ervaringen en overwegingen van lotgenoten horen. En kiezen daaruit wat voor
ons belangrijk is (21)
26. Ik vind het goed, dat er meer aandacht aan kinderkeuze wordt gegeven (22)
27. Een folder of informatie op de website is al voldoende (23)
28. Artsen moeten meer open staan voor een zwangerschap bij een vrouw met Marfan (24)
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Gedachten
29. Ik heb veel angst voor lichamelijke problemen tijdens een zwangerschap (25)
30. Ik zou het erg vinden als ik de ziekte doorgeef aan mijn kind (26)
31. Het leven met het Marfan syndroom is erg zwaar (27)
32. Ik wil geen kinderen omdat de lichamelijke risico’s te groot zijn (28)
33. Wij hebben er niet echt over gepraat. Op een gegeven moment waren we aan kinderen toe
(30)
34. Misschien is er wel een behandeling voor Marfan als het kind groot is (31)
35. Iedereen hoopt op een kind zonder Marfan (32)
36. Het is gewoon een heel sterk gevoel. Ik wil zo graag een kind (33)
37. Toen ik eenmaal zwanger was heb ik alleen maar gehuild van angst wat er komen zou (34)
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Bijlage 3 : Oproep deelname onderzoek

Dilemma’s bij kinderkeus
Kan ik kinderen krijgen? Mag ik kinderen krijgen? Wil ik kinderen krijgen? Waarom geen kinderen?
Zomaar een paar vragen waar je mee te maken krijgt als je volwassen wordt. Voor (echt) paren
waarvan één of beiden het Marfan syndroom heeft, kan dit voor grote dilemma’s zorgen.
Tijdens de Voorjaarscontactdag zal een workshop gehouden worden over dit onderwerp. Met u samen
willen wij bespreken met welke dilemma’s u te maken heeft gehad, of mogelijk nog krijgt.
Uit een eerder gehouden onderzoek (in opdracht van de CMN) kwam naar voren wat een verdriet
(ongewilde) kinderloosheid veroorzaakt en dat men begeleiding in deze fase heeft gemist.
Daarom wordt (weer in samenwerking met de CMN) een nieuw onderzoek gedaan naar de motieven
voor wel of geen kinderen, uw dilemma’s en op welke wijze u hierin begeleiding mogelijk ziet.
Het belangrijkste is, dat wij geïnteresseerd zijn in uw/jouw mening! Er zullen geen persoonlijke
interviews worden afgenomen. Wij zullen in een ontspannen sfeer en met respect voor ieders mening,
graag het gesprek met u aangaan.
Het is de bedoeling dat de gegevens (anoniem) gebruikt worden voor het verdere onderzoek.
Ik ben Wilma de Vries, verpleegkundig specialist i.o. (misschien meer bekend als nurse practioner) in
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
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Bijlage 4 : Patiënten Informatie Folder (PIF)
Informatie over het onderzoek naar:

Marfan en dilemma’s bij een kinderkeuze
Geachte mevrouw en/of mijnheer.
Via de Contactgroep Marfan Nederland (CMN) is er melding gemaakt van een verpleegkundig
wetenschappelijk onderzoek wat plaats zal gaan vinden. U heeft aangegeven hieraan mee te willen
werken.
Door deze brief wil ik u meer uitleg geven over dit onderzoek en de manier waarop dit onderzoek zal
plaatsvinden.
Leest u deze brief nog eens rustig door. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Voordat u
een definitief besluit neemt, is het goed om te weten wat het onderzoek precies inhoud.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de onderzoeker.
Haar gegevens staan onderaan de brief.
Achtergrond
U en/of uw echtgenoot/echtgenote heeft het Marfan syndroom. Dit kan grote gevolgen voor uw leven
hebben. Maar ook kan het hebben van Marfan van invloed zijn geweest op uw besluit wel of geen
kinderen te willen krijgen. Dit kan een moeilijk besluit voor u zijn geweest. Er is al wel veel onderzoek
gedaan naar de lichamelijke risico’s van een zwangerschap bij het syndroom van Marfan. Er is helaas
nog weinig bekend over de motieven voor uw besluit om wel of juist niet kinderen te willen krijgen.
Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen over de motieven die van invloed zijn op de
kinderkeuze bij echtparen waarvan één of beiden lijden aan het syndroom van Marfan. Met de
resultaten van dit onderzoek hopen we in de toekomst patiënten met Marfan beter te kunnen
begeleiden als zij voor deze keuze komen te staan.
Methode van het onderzoek
Tijdens de landelijke contactdag, 23 maart 2013, van de CMN, zullen er twee workshops gegeven
worden. Tijdens deze workshop wordt de methode nog een keer uitgelegd.
Het onderzoek wordt gedaan met behulp van de Q methode. Er worden geen individuele interviews
gehouden. Aan de hand van uitspraken over het onderwerp bepaalt u wat voor u belangrijk is en wat
minder belangrijk is. Voor wie hier meer over wil weten zie: www. Qmethod.org
Het belangrijkste is, dat wij geïnteresseerd zijn in uw mening.
Na afloop van de Q- methode is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over
ervaringen of gedachten die u (of misschien bent u nog volop bezig met het nadenken over kinderen)
heeft gehad tijdens de periode dat u na dacht over kinderen krijgen.
Deelname aan deze workshop duurt ongeveer vijf kwartier.
Privacy
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens krijgen een code en uw naam wordt
weggelaten. Uw naam is niet terug te vinden in een rapport over het onderzoek.
Vrijwillige deelname
U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u op welk moment van
het onderzoek dan ook wilt beslissen om niet meer mee te doen, is dit mogelijk.
U hoeft niets te tekenen en u hoeft ook geen reden op te geven waarom u niet meer mee wilt doen.
Ondertekenen toestemmingsverklaring
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Als u besluit mee te werken aan het onderzoek vragen wij u bijgesloten formulier te ondertekenen.
Door ondertekening van dit toestemmingsformulier verklaart u mee te willen werken aan het
onderzoek. De onderzoeker zal het formulier ook ondertekenen en daarmee bevestigen dat zij u
geïnformeerd heeft over dit onderzoek, u deze informatiebrief ontvangen heeft en bereid is verdere
vragen over het met betrekking tot het onderzoek te beantwoorden.
Goedkeuring medisch ethische toetsingscommissie
De Medisch Etische ToetingsCommissie ( METC) van het EMC Rotterdam heeft dit onderzoek
goedgekeurd.
Nadere informatie
Mocht u na het lezen van deze brief nog meer informatie willen ontvangen, of komen er nog vragen bij
u op, neem dan contact op met de onderzoeker.
Wij hopen u hiermee voldoende informatie gegeven te hebben en hopen dat u mee wilt doen aan het
onderzoek.
Met vriendelijke groet,
Wilma de Vries
Verpleegkundig Specialist i.o.
Onderzoeker
w.devries-termeer@erasmusmc.nl

Prof. J.W. Roos- Hesselink
Cardioloog
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Bijlage 5 : Informed Consent
Toestemmingsformulier
(Informed consent)
Betreft onderzoek: Marfan en dilemma’s bij een kinderkeuze
Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de dilemma’s en factoren die van invloed
zijn op de kinderkeuze bij echtparen waarvan één of beiden lijden aan het Marfan syndroom. Met de
resultaten van dit onderzoek hopen we in de toekomst patiënten met Marfan beter te kunnen
begeleiden als zij voor deze keuze komen te staan
Onderzoeker:
Wilma de Vries – ter Meer, verpleegkundig specialist i.o. van het Erasmus Medisch Centrum te
Rotterdam, volgend de Master Advanced Nursing Practice ( MANP) opleiding tot verpleegkundig
specialist aan de Hogeschool Rotterdam,
Toestemming:
Ondergetekende geeft toestemming tot het deelnemen aan het onderzoek.
Ondergetekende verklaart op een voor hem/haar duidelijk wijze te zijn voorgelicht over de aard,
methode en doel van het onderzoek.
Alle informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden. De resultaten van het onderzoek zullen
gebruikt worden om de zorg voor de Marfan patiënten te verbeteren. Er zal zorg gedragen worden dat
dit volledig zonder mogelijke herkenning van de deelnemers gebeurt.
Ondergetekende weet dat hij/zij op ieder moment deelname aan het onderzoek stop kan zetten en de
toestemming alsnog kan intrekken.
□ Ik stel het op prijs om de resultaten van het onderzoek te ontvangen
Ik heb dit formulier gelezen en stem er mee in,

Naam: …… ………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………….
Plaats:…………………………………………………………………..
Geboortedatum: ……….
Datum: ……….

…………. ………….

…………. ………….

Handtekening: …………………………………………………………

Handtekening onderzoeker …………………………………………….
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Bijlage 6 : Instructieformulier Q-Methode 23 maart 2013
U krijgt een pakket met 37 uitspraken over uitspraken die gaan over het krijgen van kinderen bij het
Marfan syndroom.
Wij willen van u graag weten in hoeverre u het eens bent met de uitspraken die op de kaartjes staan .
1.We vragen u de kaartjes te lezen en ze in drie stapeltjes te verdelen:




Eén stapel met uitspraken waar u het mee eens bent
Eén stapel waar u het niet mee eens bent
Eén stapel waar u het niet mee eens bent, maar ook niet mee oneens. Of het is niet relevant
voor u.


o
o
o


Leg ze op drie stapels:
Mee eens
Neutraal of niet relevant
Mee oneens
HET GAAT OM UW MENING! ER ZIJN DUS GEEN GOEDE OF SLECHTE ANTWOORDEN.

 DE NUMMERS OP DE KAARTJES STAAN ER WILLEKEURIG OP EN ZIJN ALLEEN NODIG
VOOR DE ADMINISTRATIE.
2. Pak nu het stapeltje MEE EENS.
Lees de kaartjes nog eens goed door en kies de kaartjes waar u het MEEST MEE EENS bent en leg
ze in de laatste twee vakjes aan de rechterkant van het vel (onder nummer 3). Het maakt niet uit
welke boven of beneden ligt. Daarna kiest u vier uitspraken waar u het nu het meest mee eens bent.
Deze legt u onder 2 (het maakt niet uit welke boven of beneden ligt). Ga zo door tot al uw kaartjes op
zijn.
3. Nu doet u hetzelfde voor het stapeltje ONEENS.
U begint aan de linkerkant van het vel. Dus u kiest twee uitspraken waar u het MEEST MEE ONEENS
bent en leg ze onder nummer -3. Etc.
4. Pak nu de laatste stapel en Verdeel ze over de overgebleven vakjes.
5. Bekijk het geheel nog eens goed en verschuif de kaartjes als u dat nodig vindt.
6. Vul nu de nummers van de kaartjes op het lege schema op het vel hierachter zoals
u ze ook heeft neergelegd.
7. Vul blz. 2 en 3 in
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Kijk nog eens goed naar de twee kaartjes die u helemaal rechts heeft neergelegd,
onder no. 3.
Leg kort uit waarom u het daar het meest mee eens bent.
Kaart no:

Uitleg:

Kaart no:

Uitleg:

Kijk nog eens goed naar de twee kaartjes die u helemaal links heeft neergelegd,
onder no. min 3.
Leg kort uit waarom u het daar het meest mee eens bent.
Kaart no:

Uitleg:

Kaart no:

Uitleg:
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Algemene gegevens
Tenslotte willen we een aantal algemene gegevens van u weten. Zet een kruis bij het
antwoord dat bij u past

Geslacht
Heeft u het Marfan syndroom?
Heeft uw partner het Marfan syndroom?
Heeft u kinderen?
Bent u lid van de Marfan patiëntenvereniging?
Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?

□ Man
□ Vrouw
□ Ja
□ Nee
□ Ja
□ Nee
□ Ja
□ Nee
□ Ja
□ Nee
□ Basis school
□ Middelbaar onderwijs
□ LBO
□ MBO
□ HBO
□ WO
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Bijlage 7 : Aanbieding METC
Doorkiesnummer
Faxnummer
Kamernummer
E-mail
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Datum

Aan de secretaris van de
Medisch Ethische Toetsings Commissie Erasmus
MC
T.a.v. het secretariaat
Kamer Fd-209
Erasmus MC, alhier

Betreft: Aanbieding en akkoordverklaring onderzoeksvoorstel ter beoordeling
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij doe ik u toekomen het onderzoeksvoorstel, getiteld: ‘Marfan en de vraag; wel of geen
kinderen?’, ten behoeve van de beoordeling WMO plichtigheid door de Medisch Ethische
Toetsings Commissie Erasmus MC.
Dit onderzoek valt ons inziens niet onder de reikwijdte van de Wet medisch-maatschappelijk
onderzoek met mensen (WMO) omdat het hier een registratie van patiënten meningen
betreft en er geen andere interventies plaats zullen vinden
Naam en adres BV: . . . . . . . . . . . . . . .
Met vriendelijke groet,
Hoofdonderzoeker

Afdelingshoofd

W. de Vries ter Meer
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Bijlage 8 : Toestemming METC
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Bijlage 9
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