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HEALTH PROFESSIONALS

INTRODUCTIE

In het kader van het afsluiten van de 
masteropleiding tot verpleegkundig specialist is 
onderzoek gedaan naar het zelfmanagement van 
jichtpatiënten in Ziekenhuis Rivierenland te Tiel.
Jicht is een veelvoorkomende, zéér pijnlijke, 
aanvalsgewijze gewrichtsontsteking die vaak 
niet adequaat wordt behandeld. De behandeling 
richt zich op het zo snel mogelijk tot rust 
brengen van de gewrichtsontsteking en het 
voorkomen van nieuwe aanvallen. Bevorderen van 
zelfmanagement zoals het goed omgaan met de 
symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale 
consequenties en leefstijlveranderingen draagt bij 
aan de behandeling van jicht. 
Patiënten met jicht scoorden in eerder onderzoek 
iets lager op zelfmanagementvaardigheden ten 
opzichte van patiënten met andere reumatische 
aandoeningen. [1] Ze namen een minder actieve 
rol aan in het managen van hun aandoening en 
hadden minder kennis van hun aandoening. [2,3] 
Ook op de polikliniek Reumatologie van algemeen 
Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ZRT) lijken 
patiënten met jicht moeite te hebben met het 
beheersen en controleren van de aandoening. 

DOELSTELLING

Het doel van dit onderzoek was het in kaart 
brengen van de zelfmanagementvaardigheden 
van jichtpatiënten en inzicht krijgen in de psycho-
sociale dimensies die zelfmanagement in de weg 
kunnen staan. Daarnaast wilden we weten of de 
uitkomsten van de zelfmanagementvaardigheden 
een relatie hebben met het opleidingsniveau. De 
hieruit voortkomende resultaten kunnen leiden 
tot aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk van 
Ziekenhuis Rivierenland. 

METHODE

Dit onderzoek was een kwantitatief 
dwarsdoorsnede-onderzoek. Door 
middel van vragenlijsten werden 
zelfmanagementvaardigheden en de psychosociale 
dimensies van patiënten met jicht op één bepaald 
moment onderzocht. De deelnemers werden 
geselecteerd aan de hand van de diagnose 
behandelcombinatie (DBC)-code voor jicht. De 
369 jichtpatiënten, in 2017 onder behandeling 
op de polikliniek Reumatologie van Ziekenhuis 
Rivierenland, werden schriftelijk benaderd deel 
te nemen aan het onderzoek. Hiervan gaven 157 
patiënten toestemming en deze kregen vervolgens 
een vragenlijst toegestuurd. De vragenlijst bestond 
uit twee gevalideerde meetinstrumenten: de 
Partners in Health scale (PIH-NL) [4,5] en de Self 
Management Screening (SeMaS). [6] De PIH-NL 
werd gebruikt om zelfmanagementvaardigheden 
in kaart te brengen. Op een 9-puntsschaal van 
0-8 kon worden aangegeven in welke mate ze 
het eens waren met een stelling. Hoe hoger het 
cijfer, des te meer zelfmanagementvaardigheden 
de patiënt bezit. De SeMaS werd gebruikt om de 
psychosociale dimensies in kaart te brengen die 
een barrière kunnen vormen om te komen tot 
zelfmanagement. De antwoorden werden in drie 
categorieën ingedeeld: dimensie geeft grote kans 
van slagen van zelfmanagement, dimensie kan 
een belemmering vormen of dimensie kan een 
ernstige belemmering vormen voor het kunnen 
toepassen van zelfmanagement.
Het opleidingsniveau werd gemeten met de 
SeMaS, waarbij een indeling werd gemaakt in 
laag, midden en hoog opgeleid. [6] Van patiënten 
met een informed-consent én geretourneerde 
vragenlijst werden via dossieronderzoek de 
patiëntspecifieke ziektekenmerken verkregen 
zoals geslacht, wel/geen kristalbewijs en de 
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hoogte van het urinezuur. Er is sprake van een 
adequate behandeling bij een serumurinezuur < 
0,36 mmol/l en bij tofeuze jicht < 0,30 mmol/l. 
[7] 
De Spearman’s rangcorrelatie werd gebruikt om 
te analyseren of het opleidingsniveau een relatie 
heeft met de zelfmanagementvaardigheden en de 
psychosociale dimensies. 

RESULTATEN

141 patiënten hebben de vragenlijst geretourneerd 
en bij hen werd dossieronderzoek verricht. In de 
onderzochte groep patiënten was het merendeel 
man (85,8%) en werd de jicht bij 72,3% adequaat 
behandeld. In bijna de helft (48,2%) van de 
patiënten was de jicht kristalbewezen en bij 33 
patiënten (23,4%) was er sprake van tofeuze 
jicht. Het serumurinezuur was gemiddeld 0,32 
mmol/l met een spreiding tussen 0,19-0,49 
(normaalwaarde 0,20-0,42 mmol/l). 
Met de PIH-NL-vragen (tabel 1) is gekeken naar 
de zelfmanagementvaardigheden. Ten aanzien 
van het omgaan met de ziekte scoorden de 
jichtpatiënten gemiddeld een 6,4 en namen 
zij een actieve rol aan (7,4) in het gebruik van 
jichtmedicatie en de behandeling. Ingrijpen 
op, of herkennen van signalen die het lichaam 
afgeeft, scoorde men een gemiddelde van 6,5. 
Op de vraag wat ze in het algemeen weten 
over hun jichtaandoening en de bijbehorende 
behandeling en medicatie, werd gemiddeld een 
6,2 gescoord. Het gemiddelde van de 12 vragen 
gaf een totaalscore van 6,7. Patiënten met een 
hoog opleidingsniveau scoorden hoger op alle 
subschalen. 
Met de SeMaS is gekeken naar de 9 verschillende 
psychosociale dimensies die zelfmanagement in 

de weg kunnen staan. Het opleidingsniveau van 
de jichtpatiënten was laag (41,8%) tot gemiddeld 
(38,3%) wat een belemmering kan zijn voor het 
toepassen van zelfmanagement. Iets meer dan 
de helft van de patiënten (54,6%) ervoer nog een 
gemiddelde last van de jicht. De vaardigheden 
werden verdeeld in de in de methode beschreven 
groepen. De computervaardigheden waren 
bijna gelijk verdeeld onder weinig, redelijk en 
goed (30-34%). Op de vaardigheid ‘functioneren 
in de groep’ scoorden de meesten gemiddeld 
(54,6%). De bereidheid om aan zelfzorg te doen, 
zoals bloeddruk meten of zichzelf wegen, is bij 
iets meer dan de helft (54,6%) aanwezig. Met 
betrekking tot de invloed op de gezondheid gaf het 
merendeel aan enigszins (46,1%) tot goed (51,1%) 
in staat te zijn gezond te leven. De patiënten 
hadden veel vertrouwen in eigen kunnen (80,9%) 
en kregen veel hulp van anderen (92,2%). 
Patiënten kunnen op diverse manieren omgaan 
met problemen, waarbij jichtpatiënten in de helft 
van de gevallen ervoor kiezen om ‘het probleem 
op te lossen’ de copingstijl die zelfmanagement 
de grootste kans van slagen geeft. De emotionele 
gesteldheid werd gemeten met vragen over angst 
en somberheid, waarbij verreweg de meeste 
jichtpatiënten aangaven zich nooit angstig 
(92,9%) en nooit somber (82,3%) te voelen. De 
dimensies ‘opleidingsniveau’, ‘last van de ziekte’, 
‘vaardigheden’ en ‘omgaan met problemen’ gaven 
scores die een milde tot ernstige belemmering 
kunnen geven op het kunnen uitvoeren van 
zelfmanagement.
Bij het testen van de relaties met de 
Spearman’s rangcorrelatietest (tabel 2) liet het 
opleidingsniveau een positieve relatie zien met 
de PIH-NL-subschalen ‘kennis’(r = ,186; p < ,05) 

Tabel 1. Uitkomsten Partners in Health scale
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en ‘omgaan met de gevolgen van de aandoening’ 
(r = ,178; p < ,05). Er werden positieve relaties 
gezien op de computervaardigheden (r = ,558; p 
< ,01), functioneren in een groep (r = ,360; p < 
,01), zelf meten en wegen (r = ,373; p < ,01) en 
invloed op eigen gezondheid (r = ,249; p < ,01). 
De coping-stijlen ‘afleiding zoeken’(r = ,275; p 
< ,01) en ‘probleem oplossen’ (r = ,454; p < ,01) 
werden vaker gekozen door hoger opgeleide 
jichtpatiënten. De gevonden relaties zijn klein, 
maar wel significant. 

DISCUSSIE 

Verschillende onderzoeken laten zien dat er vaak 
sprake is van kennistekort bij jichtpatiënten en de 
in dit onderzoek gevonden uitkomsten sluiten dan 
ook aan bij eerder onderzoek. [8,9,10,11] 
De jichtpatiënten in dit onderzoek scoorden 
ook iets lager (6,2) op kennis dan de patiënten 
uit het Nivel-onderzoek [1] (6,3), waarin de 
meeste chronisch zieken gemiddeld hoger 
scoren (6,7). De kennis mag dan minder zijn, 
de deelnemende patiënten werden in de meeste 
gevallen wel adequaat behandeld (72,3%). De 
PIH-NL-vaardigheid ‘een actieve rol kunnen 
aannemen’ scoorde een 7,4. Chronisch zieken 

in Nederland scoren hierop gemiddeld 7,2 [12], 
terwijl jichtpatiënten in het Nivel-onderzoek 
een 6,7 scoren. In dit onderzoek werd hoger 
gescoord dan in de andere twee onderzoeken. 
De reden kan zijn dat de deelnemende patiënten 
gemotiveerd waren om mee te werken aan 
dit onderzoek en de meeste patiënten bij de 
onderzoeker een educatiegesprek hebben gehad, 
waardoor op sommige vragen mogelijk een 
sociaal wenselijk antwoord is gegeven, zoals: ‘Ik 
gebruik medicijnen en voer de behandelingen uit 
zoals mijn arts of zorgverlener heeft voorgesteld’. 
Een actieve rol kunnen en willen aannemen 
is wel van essentieel belang om te komen tot 
zelfmanagement. [12] 
Verder is het voorstelbaar dat de groep die niet 
wilde deelnemen gemiddeld lager opgeleid is 
dan de groep die wel heeft deelgenomen. Dit zou 
er toe geleid kunnen hebben dat de gevonden 
uitkomsten nog sterker zouden zijn geweest 
indien er een grotere groep had deelgenomen. 
Verpleegkundige begeleiding heeft in Engeland 
goede resultaten laten zien op het gebied van 
kennis en therapietrouw. [8,9] Bij een lager 
opleidingsniveau dient de informatie mondeling, 
schriftelijk en op maat aangereikt te worden, 
wat meer tijd vergt. [6,12,13] In de onderzochte 
populatie jichtpatiënten heeft meer dan 90% 
een of meerdere educatiegesprekken gehad met 
de verpleegkundige. Dit heeft waarschijnlijk een 
bijdrage geleverd aan het kunnen toepassen van 
de actieve rol en de mate waarin de patiënten 
adequaat behandeld werden. 

CONCLUSIE

De uitkomsten van dit onderzoek laten 
zien dat de deelnemende jichtpatiënten in 
Ziekenhuis Rivierenland niet slecht scoren op 
zelfmanagement en in staat zijn een actieve 
rol aan te nemen in het managen van hun 
aandoening. Op meerdere psychosociale 
dimensies scoorden patiënten wel binnen waardes 
die een (ernstige) barrière kunnen vormen om 
zelfmanagement toe te passen. Hoe hoger het 
opleidingsniveau des te vaardiger de patiënt is met 
computervaardigheden, het kunnen functioneren 
in een groep en het kunnen uitoefenen van 
invloed op de eigen gezondheid. Daarnaast 
werd door hoger opgeleide jichtpatiënten vaker 
gekozen voor de coping-stijlen ‘afleiding zoeken’ 
en ‘probleem oplossen’ waardoor de patiënt beter 
in staat is zijn gezondheid te managen in het 

Tabel 2. Spearman’s rangcorrelatietest
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dagelijks leven. De gevonden relaties zijn klein, 
maar wel significant. 
Dit onderzoek heeft laten zien dat de hoogte van 
het opleidingsniveau en de invloed op de ‘kennis’, 
‘vaardigheden’ en hoe wordt omgegaan met de 
aandoening belangrijke dimensies zijn om in 
kaart te brengen. Het is aan te bevelen om meer 
aandacht te besteden aan het niveau waarop de 
patiënt functioneert en de informatie daarmee 
passender aan te bieden. Een mooie rol lijkt 
hier te zijn weggelegd voor de verpleegkundig 
specialist.
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