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Samenvatting
Achtergrond: Primair Laterale Sclerose (PLS) is een zeldzame spier-zenuwziekte waarbij de
motorische zenuwcellen achteruitgaan. Oorzaken en mogelijke behandelingen tegen PLS zijn
nog niet bekend. Stichting PLS streeft naar meer begrip voor deze ziekte en maakt zich hard
om vervolgonderzoek naar PLS mogelijk te maken. Doel: Het doel van deze studie is het
onderzoeken welke behoeften aan eerstelijnszorg PLS-patiënten ervaren. Methode: Bij deze
studie is gebruik gemaakt van zowel observationeel kwantitatief als een observationeel
kwalitatief onderzoek. Het onderzoeksdesign was een dwarsdoorsnede onderzoek. Een online
vragenlijst werd bij 24 respondenten (n=24) afgenomen. De vragenlijst bestond zowel uit open
vragen en meerkeuzevragen over het zorggebruik en de ervaren kwaliteit hiervan door PLSpatiënten. Na de dataverzameling heeft de analyse plaatsgevonden aan de hand van
beschrijvende statistiek. Resultaten: 83% van de ondervraagde PLS-patiënten maakt gebruik
van de fysiotherapeut. De zorg van de huisarts en de mantelzorger wordt door 71% benut. Zorg
wordt vooral geboden in de thuissituatie of verblijfplaats van de patiënt. 75% is het ‘(zeer)
eens’ met de stelling dat eerstelijnszorg de kwaliteit van leven positief beïnvloed. Conclusie:
PLS-patiënten hebben vooral behoefte aan ondersteuning van de fysiotherapeut, de huisarts en
de mantelzorger. Deze zorg wordt vooral in de thuissituatie, of andere verblijfplaats van de
patiënt verleent. Eerstelijnszorg heeft een positief effect op de kwaliteit van leven van PLSpatiënten en de achteruitgang van de symptomen wordt geremd.
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1 Inleiding
Primair laterale sclerose, verder PLS genoemd, is een aandoening van het centraal motorische
neuron. Dit betekent dat PLS een spier-zenuwziekte is waarbij de motorische zenuwcellen
achteruitgaan. De ziekte PLS kan definitief vastgesteld worden wanneer de symptomen
minimaal 3 jaar aanwezig zijn, aangezien PLS in sommige gevallen overgaat in de spierziekte
ALS (Groeneveld, Wittkampf, De Visser, Wokke, & Van Den Berg, 2007). Het beloop van
PLS is progressief waarbij periodes van verslechtering en stabiliteit voorkomen. De
gemiddelde ziekteduur is 15 tot 25 jaar (Statland, Barohn, Dimachkie, Floeter, Mitsumoto,
2015). De klachten beginnen bij het grootste deel van de patiënten in de benen. Verder
ontwikkelen de klachten zich vaak in de armen of ervaren de patiënten problemen met spreken.
Symptomen die vaak bij PLS voorkomen zijn stijfheid, verminderde coördinatie en spasticiteit
(Statland et al., 2015). Dit heeft geen invloed op de levensverwachting, tenzij PLS overgaat in
ALS (Spierziekten Nederland, VSOP, Nederlandse Huisartsen Genootschap, 2017).
PLS is een zeldzame aandoening, en hierdoor veelal onbekend bij artsen en paramedici
(Stichting PLS, z.d.). De prevalentie van PLS is 1 tot 2 ziektegevallen per 100.000 mensen.
Hierin zit geen verschil tussen mannen en vrouwen. Men gaat ervan uit dat dit een
onderschatting is, omdat de diagnose bij mensen met milde klachten niet altijd gesteld wordt.
De ziekte ontwikkelt zich meestal op een leeftijd tussen de 35 en 65 jaar (Spierziekten
Nederland, VSOP, Nederlandse Huisartsen Genootschap, 2017).
Stichting PLS is opgericht in 2014 nadat er in 2003 een onderzoek is opgestart naar
PLS, helaas bleef een oplossing naar PLS uit. Daarom maakt stichting PLS zich hard om
vervolgonderzoek naar PLS mogelijk te maken. Ook streeft deze stichting naar
naamsbekendheid en erkenning voor PLS bij het grote publiek. Verder streeft deze stichting
naar meer begrip voor de patiënten en het verbeteren van de levenskwaliteit voor mensen met
PLS (Stichting PLS, z.d.).
PLS is (nog) niet te genezen. De huidige PLS zorg is erop gericht om verschillende
symptomen te verminderen of te verlichten (Stichting PLS, z.d.). Deze zorg is onder andere op
te delen in eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Eerstelijnszorg is de zorg waar iedereen gebruik
van kan maken zonder het hebben van een verwijzing, bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapie
en thuisverpleging. In tegenstelling tot eerstelijnszorg, is er voor tweedelijnszorg een
verwijzing nodig. Dit is de specialistische zorg in bijvoorbeeld het ziekenhuis of een kliniek
(Broeders, 2019).

4

Kwaliteit van leven is is een multidimensionaal concept over de perceptie van iemands
gezondheidstoestand en de impact hiervan op het alledaagse leven, dit omvat het fysieke,
psychologische en het sociaal functioneren van een individu (Missotten et al., 2016). De
kwaliteit van leven van PLS-patiënten kan worden geoptimaliseerd door goede adequate
zorgverlening. De behandelteams bieden multidisciplinaire zorg waarbij aandacht is voor de
symptomen, deze teams worden gecoördineerd door een revalidatiearts. Weinig onderzoek is
uitgevoerd naar de zenuw-spierziekte PLS, daarom streeft stichting PLS naar onderzoek om
onder andere medicijnen te ontwikkelen ter vertraging of remmen van PLS. Aangezien deze
medicatie nog niet is ontwikkeld, is het belangrijk om de zorg aan te passen naar de behoeften
van PLS-patiënten.
De onderzoeksvraag bij deze studie kan als volgt worden geformuleerd: “Welke
behoeften aan eerstelijnszorg ervaren Nederlandse PLS-patiënten?”

2 Methode
2.1 Onderzoeksdesign
Dit onderzoek was zowel een observationeel kwantitatief als een observationeel kwalitatief
onderzoek. Het onderzoeksdesign was een dwarsdoorsnede onderzoek en heeft plaatsgevonden
in de periode van 1 september 2020 tot en met 20 oktober 2020 aan de Maastricht University.
2.2 Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie van dit onderzoek bestond uit huidige PLS-patiënten uit Nederland,
die aangesloten zijn bij stichting PLS. De werving van de respondenten werd gedaan via
Stichting PLS. De respondenten waren benaderd via een e-mail met een informatiebrief over
dit onderzoek (Bijlage 1). Via deze e-mail zijn circa 50 PLS-patiënten benaderd. De
respondenten zijn allen PLS-patiënten. Inclusiecriteria voor de werving van de respondenten
waren; gediagnosticeerd zijn met PLS en in staat zijn om een online vragenlijst in te vullen.
Daarnaast was een beheersing van de Nederlandse taal een inclusiecriteria om de vragenlijst te
kunnen begrijpen.
2.3 Uitkomstmaten en meetinstrumenten
De primaire uitkomstmaat was de zorgbehoefte van eerstelijnszorg onder PLS-patiënten en
werd gemeten aan de hand van een vragenlijst die was opgesteld door de onderzoekers (Bijlage
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2). Deze vragenlijst bestond uit 13 vragen en werd online afgenomen via Google Forms in de
periode van 17-9-2020 tot 30-9-2020. De vragen waren meerkeuzevragen, deze waren voor het
kwantitatieve deel van het onderzoek. Bij iedere vraag bestond een mogelijkheid tot
toelichting, deze zijn verwerkt in het kwalitatieve deel van het onderzoek. Een voorbeeld van
een meerkeuzevraag was ‘Bent u tevreden over de zorgverlener en de aangeboden therapie?’
met als antwoordmogelijkheden ‘Zeer tevreden’, ‘Tevreden’, ‘Niet tevreden, niet ontevreden’,
‘Ontevreden’ en ‘Zeer ontevreden’. De vragenlijst was opgebouwd uit de volgende concepten:
persoonskenmerken, gebruik eerstelijnszorg, ervaring gebruik eerstelijnszorg, plek van
zorgverlening, zorgverleners, ervaring zorgverleners, contact met andere PLS-patiënten. De
respondenten ontvingen de vragenlijst via een e-mail en konden deze zelfstandig invullen.
2.4 Analyse
Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek. De antwoorden op de
meerkeuzevragen werden geanalyseerd door middel van gemiddelden, frequenties of spreiding
van de antwoorden. De analyse van de toelichtingen werd gedaan door middel van het clusteren
van citaten van de respondenten en de meest opvallende overeenkomsten uit de analyse te
vermelden.

3 Resultaten
3.1 Respons
Op de vragenlijst, die naar circa 50 PLS-patiënten was verzonden, zijn 24 reacties verkregen.
De respondenten zijn tussen de 49 en 89 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar. 63%
van de respondenten is man en 37% is vrouw. In de bijlage zijn alle toelichtingen van de
respondenten te lezen (Bijlage 3).
3.2 Gebruik eerstelijnszorg
Binnen de eerstelijnszorg wordt het meest gebruik gemaakt of is het meest gebruik gemaakt
van fysiotherapie, de huisarts en mantelzorg (Figuur 1). Hiervan is 67 procent niet gestopt met
het gebruik van eerstelijnszorg. Uit de toelichtingen blijkt dat deze respondenten de zorg hard
nodig hebben, om onder andere zelfstandigheid te behouden. Ook wordt aangegeven dat de
zorg alleen maar zal toenemen naarmate de ziekte vordert. Een deel van de respondenten geeft
aan blij te zijn dat deze zorg allemaal beschikbaar is. De respondenten hebben ook een positieve
6

ervaringen met de zorg. Andere geven aan dat weinig mogelijkheden tot eerstelijnszorg
beschikbaar zijn vanuit de zorgverzekering. Ook breekt het wachten de respondenten op en na
het ontvangen van de zorg zijn ze kapot. Een veelvoorkomende reden voor het stoppen met
eerstelijnszorg is opname in een verzorgingshuis. Uit de gegevens over de tevredenheid over
de zorgverlener en de aangeboden therapie blijkt dat 71 procent hier zeer tevreden of tevreden
over is. Een van de respondenten citeert “Mijn zorgverleners luisteren naar mijn verhaal,
denken mee en passen hun zorg hierop aan.” De respondenten met minder goede ervaringen
merken dat de medewerkers soms hun moeilijkheden niet snappen en achteruitgang niet tijdig
opmerken.

Figuur 1 Van welke eerstelijnszorg maakt u gebruik, of heeft u gebruik gemaakt? (n=24)

3.3 Plaats gebruik eerstelijnszorg
Uit de gegevens blijkt dat maar een klein aantal respondenten eerstelijnszorg krijgt in een
revalidatiecentrum gespecialiseerd in ALS/PLS/PSMA (Figuur 2). De respondenten gaven aan
dat thuis of dicht bij huis vaak wel de makkelijkste manier is om de zorg te ontvangen. Het
reizen is vermoeiend en doet de geleverde zorg van die dag teniet omdat je daarvan alsnog
moet herstellen. Een deel van de respondenten geeft aan zorg te ontvangen in het ziekenhuis
en daarna fysiotherapie op locatie. De respondenten die in het verzorgingscentrum zijn
opgenomen ontvangen uiteraard daar de zorg.

Figuur 2 Waar vindt de eerstelijnszorg plaats? (n=24)
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3.4 Kwaliteit van leven
Eerstelijnszorg heeft over het algemeen een positieve invloed op de kwaliteit van leven van
mensen met PLS (Diagram 1). “Alle zorgverleners zorgen ervoor dat er kwaliteit van leven is,
als jij je er maar voor openstelt.” citeert een respondent in de toelichtingen. Ook blijkt dat
ondersteuning en advies druk wegnemen. Ze ontlasten de mantelzorger en bieden hulp bij het
aanvragen van hulpmiddelen bij de gemeente of de zorgverzekeraar. De respondenten geven
aan dat eerstelijnszorg zijn/haar kwaliteit van leven verhoogd doordat het zorgt voor mogelijke
vertraging van het voortschrijden van functieverlies. Zo citeert een respondent “Met hun
contact en begrip kan ik toch nog goed functioneren.” Respondenten die het oneens waren
met deze vraag, geven aan dat ze meer baat hebben bij sporten en dat de onbetrokkenheid van
de medewerkers veel moeilijkheden opleveren.

Diagram 1 Stelling: Eerstelijnszorg heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven (n=24)

3.5 Communicatie
Indien de resopondenten van meerdere zorgverleners zorg ontvangen, vindt bij bijna de helft
onderling overleg tussen de zorgverleners plaats (Diagram 2). Ongeveer eenvijfde van de
respondenten heeft geen idee of er overleg plaatsvindt. Overleg tussen de respondent en de
zorgverlener over de aangeboden zorg vindt in 87.5% van de gevallen plaats. Ook wordt in
79.2% van de gevallen het inzicht/ de inbreng van de respondent als ervaringsdeskundige
serieus genomen. Dit blijkt duidelijk uit het citaat van een respondent “Door de zeldzaamheid
van PLS is niet elke zorgverlener bekend met de specifieke zorg die een PLS-er nodig heeft.
Het is van belang dat de PLS-er mondig is en zijn bevindingen van geleverde zorg ook bekend
maakt.” Soms gebeurt dit met behulp van de huisarts of een revalidatiearts. Bij een deel van
de respondenten gebeurt dit niet. Ze geven dan ook aan dat de moeilijkheden worden gezien
als eigen schuld of dat er door de spraakstoornis misverstanden ontstaan.
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Diagram 2 Indien u van meerdere zorgverleners zorg krijgt, vindt er tussen deze zorgverleners
onderling overleg plaats? (n=24)

3.6 Kennis zorgverleners
50 procent van de respondenten geeft aan dat de zorgverleners voldoende kennis/ervaring heeft
met PLS-patiënten. Dit komt mede doordat de zorgverlener ervaring heeft met soortgelijke
spierziekten waarmee de behandeling overeenkomt. Ook werd aangegeven dat de
fysiotherapeut en arts zich in de ziekte hebben verdiept, onder andere door regelmatig PLSwebsites te bezoeken en bijeenkomsten over PLS bij te wonen. Ook werd vaker genoemd dat
de zorgverlener kan terugvallen op een gespecialiseerd team. De andere helft is het hier niet
mee eens is. Zo kan het zijn dat de respondent de eerste patiënt met PLS bij de zorgverlener is.
Eén respondent raadt de zorgverleners dan ook aan om de informatie en de film op internet te
bekijken. Ook is gezegd dat er veel steun wordt gevonden bij ‘Lotz-genoten’, dit zijn de leden
van stichting PLS. 46 procent van de respondenten is de enige PLS-patiënt van de zorgverlener
(Diagram 3). Uit de toelichtingen blijkt dat paramedici in het ziekenhuis wel ervaring hebben
met PLS, maar bij de fysio, ergotherapie, logopedie, huisarts en thuiszorg komt zelden nog een
PLS-patiënt voor bij dezelfde zorgverlener. Wanneer dit wel het geval was wordt aangegeven
dat de fysiotherapeut de respondent als vergelijkingsmateriaal kan gebruiken met de nieuwe
patiënt en daar zijn voordeel mee kan doen.

Diagram 3 Bent u de enige PLS-patiënt van uw zorgverlener? (n=24)
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3.7 Contact
Op de vraag “Zou u graag contact willen met andere PLS-ers die onder behandeling zijn bij
een van uw zorgverleners?” geeft 75 procent “nee” aan. Ze zijn tevreden hoe de gegeven zorg
nu gaat. Ook geven ze aan dat ze dan liever contact via de e-mail hebben. Dit omdat de
respondenten last hebben van hun spraakstoornis. Ook werd aangegeven dat andere PLSpatiënten er niet zijn of dat de respondent al genoeg heeft aan zijn eigen narigheid. 25 procent
heeft de vraag met “ja” beantwoord. “Mijn ervaring is door te delen met anderen, je er alleen
maar beter van wordt” is een citaat van een respondent. Ook werd uitgelicht dat het contact
fijn zou zijn voor het uitwisselen van praktische ideeën.

4 Discussie
De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidde: “Welke behoeften aan eerstelijnszorg ervaren
Nederlandse PLS-patiënten?”. Uit de resultaten is gebleken dat PLS-patiënten vooral behoefte
hebben aan de eerstelijnszorg voorzieningen fysiotherapeut, huisarts en mantelzorger. Deze
zorg wordt vooral in de thuissituatie, of andere verblijfplaats van de patiënt verleent. Verder
kwam naar voren dat het gebruik van eerstelijnszorg voor driekwart van de respondenten een
positief effect heeft op de kwaliteit van leven. De toelichting hierbij is dat de eerstelijnszorg
druk weghaalt en de degeneratie van het lichamelijk functioneren vertraagd. Deze resultaten
konden niet goed worden vergeleken met bestaande literatuur doordat hier nog nauwelijks
onderzoek naar is gedaan.
Sterke punten van dit onderzoek zijn dat geen sprake was van ontbrekende antwoorden
dus elke ingevulde vragenlijst kon voor dit onderzoek gebruikt worden. Het onderzoek was een
dwarsdoorsnede onderzoek en dat had als voordeel dat de respondenten zo min mogelijk belast
werden. Daarnaast heeft meer dan tien procent van de gehele Nederlandse populatie van PLSpatiënten meegedaan aan dit onderzoek waardoor de verkregen resultaten goed overeenkomen
met de werkelijke situatie. Echter blijft het aantal respondenten een klein aantal dus de kans op
variatie tussen onderzoekspopulaties is aanwezig. Hierdoor zijn de de resultaten niet volledig
te generaliseren. In het vervolg kan bijvoorbeeld een onderzoek worden uitgevoerd op
internationaal niveau. Dan kunnen verschillen in voorzieningen en behandelmethoden tussen
landen bekeken worden. Een andere beperking van dit onderzoek is dat in dit onderzoek niet
gevraagd is naar het ziektestadium van de respondenten. In vervolgonderzoek is het van belang
dat hier wel naar gevraagd wordt zodat meer inzicht verkregen wordt in welke eerstelijnszorg
nodig is in een bepaald stadium van de ziekte. Bovendien is gebruik gemaakt van voorgelegde
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antwoordopties en niet van open vragen zoals in een interview, hierdoor zijn de antwoorden
minder diepgaand dan tijdens een kwalitatief onderzoek.
Voor stichting PLS was het van belang dat meer inzicht komt in de eerstelijnszorg
behoeften van PLS-patiënten. Uit dit onderzoek is gebleken dat vooral de fysiotherapeut,
huisarts en mantelzorger belangrijke bronnen uit de eerstelijnszorg zijn voor PLS-patiënten.
Stichting PLS wordt geadviseerd om dus vooral te focussen op de behoefte naar fysiotherapie,
de huisartsenzorg en de mantelzorgers. Slechts 50 procent van de respondenten vond dat de
zorgverleners genoeg kennis hebben over PLS. Hier valt dus nog winst in te behalen.
Bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten, of het benaderen van
zorginstanties met meer informatie over de ziekte. Ondanks dat 75 procent van de respondenten
aangeeft geen behoefte te hebben aan (meer) contact met andere PLS-patiënten, kan er toch
nog worden ingezet op het verbeteren en het mogelijk maken van contact voor de PLSpatiënten die hier wel behoefte aan hebben. Het advies is om dit vooral digitaal, dus via e-mail
te doen.

5 Conclusie
PLS-patiënten hebben vooral behoefte aan ondersteuning van de fysiotherapeut, de huisarts en
de mantelzorger. Uit dit onderzoek is ook naar voren gekomen dat deze zorg wordt vooral in
de thuissituatie, of andere verblijfplaats van de patiënt verleent. Daarnaast is gebleken dat
Eerstelijnszorg een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van PLS-patiënten en de
achteruitgang van de symptomen wordt geremd.
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Bijlage 1 Informatiebrief
Informatiebrief deelnemers Project Stichting PLS
Beste lezer,
Allereerst willen wij onszelf graag voorstellen. Wij zijn Manouk, Liza, Imke en Vera en studeren aan
de Universiteit van Maastricht. Tijdens de Bachelor Gezondheidswetenschappen (richting Beleid,
Management en Evaluatie van de Zorg) voeren wij een project uit namens patiënten- en/of
burgerorganisaties.
Tijdens dit project voeren wij onderzoek uit naar de spier-zenuwziekte PLS en naar de stichting zelf.
Hierdoor hopen wij ons steentje te kunnen bijdragen. Om PLS-patiënten van goede zorg te voorzien
is het belangrijk om inzicht te krijgen op het zorggebruik. Het doel van ons project is om te
onderzoeken welke eerstelijnszorg zorgbehoeften PLS-patiënten ervaren. Hierbij hebben we uw hulp
nodig!

Wat vragen wij van u:
Het onderzoek zal plaatsvinden op een vrijwillige basis. Dit bestaat uit een online vragenlijst over uw
ontvangen zorg en zorgbehoeften. Deze vragenlijst dient door u zelf (eventueel met hulp) ingevuld
te worden. Het invullen van deze vragenlijst duurt 5-15 minuten. De gegevens wordt volledig
anoniem verwerkt en er is geen enkele mogelijke herleiding naar de deelnemers. Uiteraard is het
mogelijk om na afronding van het onderzoek de resultaten en het onderzoeksrapport in te zien.

Hoe deel te nemen:
Wanneer dit u aanspreekt, en u ons wilt helpen, kunt u de volgende vragenlijst invullen. Dit kan via
een computer/ laptop/ telefoon/ tablet etc. Als u op de onderstaande link klikt wordt de vragenlijst
vanzelf geopend en kunt u de vragen beantwoorden. Wij verzoeken u de antwoorden te kiezen die
het dichtst bij u passen. Ook is bij een aantal vragen een toelichting gevraagd, het is van belang voor
het onderzoek dat ook deze worden ingevuld.
Let op: Wanneer u de vragenlijst invult gaat u er automatisch mee akkoord dat de antwoorden
(anoniem) in de resultaten van dit project worden verwerkt.

Online vragenlijst: https://forms.gle/dgJ4p3L5cjThNdhB6
Alvast hartelijk dank voor uw tijd en deelname!
Bij vragen kunt u reageren op deze mail, of een mail sturen naar
manouk.koolen@student.maastrichtuniversity.nl
Met vriendelijke groeten,
Manouk, Imke, Vera en Liza
Maastricht University
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Bijlage 2 Vragenlijst
Vragenlijst onderzoek eerstelijnszorg bij PLS
1. Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
Anders
Zeg ik liever niet
2. Wat is uw leeftijd?
Typ een nummer
3. Van welke eerstelijns zorg maakt u gebruik, of heeft u gebruik gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Fysiotherapie
Logopedie
Ergotherapie
Maatschappelijk werker
Wijkverpleegkundige
Thuiszorg
Mantelzorg (partner, familielid, kennis, vrienden)
Huisarts
4. Als u gebruik heeft gemaakt van zorg en nu niet meer, waarom is de zorg gestopt?
(Meerdere antwoorden mogelijk!)
Ontevreden over de gespecialiseerde zorg
Therapieën niet op maat
Te vermoeiend
Andere reden
Niet gestopt met de zorg
14

Indien mogelijk, graag een toelichting op vraag 4: …
5. Stelling: Eerstelijnszorg heeft een positieve invloed op mijn kwaliteit van leven
Zeer oneens
Oneens
Niet oneens, niet eens
Eens
Zeer eens
Indien mogelijk, graag een toelichting op vraag 5: …
6. Bent u tevreden over de zorgverlener en de aangeboden therapie?
Zeer tevreden
Tevreden
Niet tevreden, niet ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Indien mogelijk, graag een toelichting op vraag 6: …
7. Waar vindt de zorg plaats?
Meerdere antwoorden mogelijk
Revalidatiecentrum (ALS-PLS-PSMA)
Lokaal
Thuis
Andere locatie
Indien mogelijk, graag een toelichting op vraag 7: …
8. Indien u van meerdere zorgverleners zorg krijgt, is er onderling overleg?
Ja
Nee
Weet ik niet
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Ik als patiënt vertel de bevindingen door aan de andere zorgverleners
9. Is er overleg tussen u en de zorgverlener over de aangeboden zorg?
Ja
Nee
10. Wordt u inzicht/inbreng als ervaringsdeskundige serieus genomen?
Ja
Nee
Indien mogelijk, graag een toelichting op vraag 10: …
11. Hebben de zorgverleners voldoende kennis/ervaring met een PLS-patiënt?
Ja
Nee
Indien mogelijk, graag een toelichting op vraag 11: …
12. Bent u de enige PLS-patiënt van u zorgverleners?
Ja
Nee
Weet ik niet
Indien mogelijk, graag een toelichting op vraag 12: …
13. Zou u graag contact willen met andere PLS-ers die onder behandeling zijn bij een
van uw zorgverleners?
Ja
Nee
Indien mogelijk, graag een toelichting op vraag 13: …
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Bijlage 3 Extra toelichtingen op vragen
In deze bijlage zijn de extra schriftelijke toelichtingen op de open vragen van de vragenlijst te
lezen. Deze extra toelichtingen mogen ingelezen worden, maar deze mogen nergens
gepubliceerd worden, vanwege privacy. In het onderzoeksrapport is de analyse van deze
toelichtingen te lezen.
Vraag 4: Toelichting op de vraag: waarom is het gebruik van eerstelijnszorg gestopt
● Ik ben naar de sportschool gegaan
● Ik ontvang de zorg nu in een verzorgingstehuis
● Zorg op het moment in goed, maar daarna ben ik helemaal kapot
● Het 2x per dag wachten brak mij op
● PLS is een voortschrijdende aandoening. Op een gegeven moment heeft logopedie
geen nut meer en kom je bij een spraak hulpmiddel aan.
● Weinig mogelijkheden vanuit de zorgverzekering
● Ik ben opgenomen in een woonzorgcentrum
Vraag 5: waarom heeft eerstelijnszorg een positieve invloed op mijn kwaliteit van leven
● Meer baat bij sporten
● Zonder hulp zou ik het niet meer redden.
● Voor haar is het de meeste verandering en geeft de beste zorg
● De onbetrokkenheid van de medewerkers leveren veel moeilijkheden op
● Door al meer dan 20 jaar met de spierziekte PLS te moeten leren leven heb ik veel
fysiek moeten inleveren, zoals lopen, duidelijk kunnen praten, mijn hand functies.
Met hun contact en begrip kan ik toch nog goed functioneren
● Ondersteuning en advies nemen psychische druk weg. Fysio- en hydrotherapie
houden me fit waardoor ik meer fysiek aan kan. Thuiszorg ontlast mijn partner,
hebben we meer tijd voor
● Zonder fysiotherapie zal mijn bewegingsapparaat er slechter aan toe zijn. Ook
logopedie heeft een positief effect op mijn spreken door het inslijpen van
vaardigheden die de therapeut telkens herhaald. De ergotherapeut is een onmisbaar
iemand als je veel hulpmiddelen nodig hebt die door de gemeente en/of door de
zorgverzekeraar vergoed worden. Er moet telkens een aanvraag voorzien van de
omschrijving waarom een PLS-er het hulpmiddel aanvraagt. Dit geldt ook voor de
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huisarts. Maatschappelijk werker leert je om om te gaan met de aandoening PLS en
een plek te geven, zonder dat je de ziekte accepteert. Onmisbaar iemand wanneer je
het niet meer zit zitten, je verhaal kwijt kunnen. Alle zorgverleners zorgen ervoor dat
er kwaliteit van leven is, als jij je er maar voor openstelt.
● Ter ondersteuning
● Hoe moeilijk het ook is, ik doe graag alles zelf en houd van onafhankelijkheid.
● 1) steun bij contact met instanties zoals gemeente, verzekering, hulpmiddelen
bedrijven, CIZ, PGB-kantoor enz. etc. usw........ 2) mogelijk vertraging van het
voortschrijden van functie
● Altijd fijn, om gelijk antwoord, of hulp te krijgen, na een vraag, en vooral dat je
serieus genomen wordt.
Vraag 6: Bent u tevreden over de zorgverlener en de aangeboden therapie:
● De zorgverleners doen hun uiterste best om het mij zo aangenaam mogelijk te maken.
● Wij doen samen de oefeningen
● Omdat medewerkers niets weten over de moeilijkheden (bijvoorbeeld de
onverstaanbaarheid van het spreken) snappen ze niets van mijn moeilijkheden
● Tevreden voor zolang het duurt, er verandert teveel veel te snel, niet alleen bij
gemeente en wet en regelgeving maar ook in de thuiszorg
● Thuiszorg door ervaren medewerkers die op vaste tijdstip komen, paramedici werken
in een team en zijn gespecialiseerd in spier- zenuwaandoeningen.
● Mijn zorgverleners luisteren naar mijn verhaal, denken mee en passen hun zorg hierop
aan, zeg maar zorg op maat leveren.
● Willen je helpen om nog kwaliteit van leven te hebben.
● Na beroerte een jaar thuis fysiotherapie gehad. Voor PLS ging ik de eerste 10 jaar
zelf.
● Contacten verlopen soepel
● Revalidatie ondersteuning verloopt erg traag, krijg nou beenbeugels, in November
2018 zei men, op het Roessingh in Enschede, het wordt tijd dat we voor jou een
looponderzoek gaan aanvragen. Nu twee jaar later, en vele passessies later, kan ik ze
mits het nou allemaal goed is 23-09-2020 ophalen. Dus hier word je pas echt moe
van. Mijn huisarts wilde eind vorig jaar mijn casemanager worden, maar ik heb haar
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het laatst op 6 Januari gesproken, dus schiet mij maar lek. Verder allemaal redelijk
positief.
● Tevreden maar steeds ontmoedigt het resultaat door de aard van de aandoening PLS
● Ik heb het gevoel dat ze de achteruitgang niet tijdig opmerken
Vraag 10: Wordt uw inzicht/ inbreng als de ervaringsdeskundige serieus genomen
● Als er problemen opduiken worden die besproken en indien mogelijk verholpen.
● In overleg met de huisarts. Hij geeft aan wat het beste is.
● De moeilijkheden worden als mijn schuld gezien
● Anders gaat het niet al meer dan 20 jaar goed
● Niet altijd
● Door de zeldzaamheid van PLS is niet elke zorgverlener bekend met de specifieke
zorg die een PLS-er nodig heeft. Het is van belang dat de PLS-er mondig is en zijn
bevindingen van geleverde zorg ook bekend maakt. Indien een patiënt niet mondig
genoeg is, door zijn karakter of door zijn stemzwakte is het de taak van de
zorgverlener via steeds weer opnieuw te vragen of die zorg die hij/zij levert aansluit
op de verwachtingen die een patiënt heeft. Dan zijn ze bezig om kwaliteit van leven te
bieden.
● Door de 1 wel en de ander weet er geen raad mee
● Als ik problemen heb, kan ik bij mijn revalidatiearts terecht.
● Indien ik niet serieus wordt genomen dan beëindig ik zo’n contact
● Heb persoonlijk, soms het idee, ze doen allemaal maar wat.
● Door spraakstoornis niet te verstaan en daardoor misverstanden!
● Positieve indruk
Vraag 11: Hebben de zorgverleners voldoende kennis/ervaring met PLS-patiënten
● Niet veel kennis bij niemand. Veel steun gevonden bij Lotz-genoten!
● Zij volgen regelmatig bijscholing.
● De huisarts en mijn vrouw heeft er overgelezen en overlegt.
● Het onbegrip wijst hierop
● Eerste bewoner met PLS
● Onbekend
● Mijn therapeute heeft zich er echt in verdiept
19

● Gespecialiseerd team
● Ik heb ja gezegd, maar weet van mijn hulpverleners dat ik hun enige PLS-patiënt ben.
Door mijn jarenlange ervaring met de ziekte en dat zij goed luisteren naar mij mag ik
wel beoordelen dat zij ervaring hebben t.o.v. een PLS-er.
● Ze willen je zoveel als mogelijk helpen. PLS is geen ziekte die eenduidig is.
● Fysio en arts bezoeken regelmatig website en bijeenkomsten.
● Gezien de populatie zou het bijzonder zijn als ervaring zou zijn, wel is er kennis
/ervaring met soortgelijke spierziekten
● Ja, voor veel aandoeningen is behandeling identiek
● Heb zelf het idee van niet, en zijn er meer dan zijn onderling de verschillen ook nog
vrij groot.
● Moet de zorgverlener echt serieus in verdiepen!
● De kennis over PLS niet, het wordt vaak verward met ALS
● Ze kunnen terugvallen op een team wat wel de kennis van zaken heeft
Vraag 12: bent u de enige PLS-patiënt van uw zorgverlener
● Over andere patiënten wordt niet of nauwelijks gesproken.
● Voor mijn vrouw is dat meer dan genoeg
● Van de thuiszorg weet ik het niet. Paramedici ziekenhuis hebben wel ervaring met
PLS.
● Sinds kort is er bij de fysiotherapeut een 2e PLS-er in behandeling die nog in de
beginfase is van de ziekte. Hij heeft aan mij een vergelijking met de nieuwe patiënt en
kan daar zijn voordeel mee doen t.o.v. de nieuwe patiënt. De ergo, logo en huisarts
ben ik de enige PLS-patiënt, vandaar dat ik deze vraag met ja beantwoord.
● ALS komt meer voor.
● Er is nog een PLS patiënt.
● Bij Fysio wel
● Mijn echtgenote is mijn vaste zorgverlener, dit gaat goed, hoe meer zorgverleners hoe
moeilijker het wordt! Voor alle partijen
Vraag 13: Zou u graag contact willen met andere PLS-ers die onder behandeling zijn bij een
van uw zorgverleners
● Weet ik niet
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● Die PLS en/of ALS patiënten zijn er niet
● Ik ben tevreden hoe het nu gaat
● Ik heb regelmatig contact via mail met PLS-ers in het land. Vanwege de grote
verspreidheid van lotgenoten zit er vaak niets anders op. De nieuwe PLS-er in mijn
woonplaats heeft te kennen gegeven er nog niet aan toe te zijn om een andere PLS-er
in een verder gevorderd stadium te ontmoeten. Hier ligt werk voor de maatschappelijk
werker/psycholoog om deze patiënt hierbij te helpen. Hij/zij moet hier wel voor open
staan. Mijn ervaring is door te delen met anderen, je er alleen maar beter van wordt.
● Vierstroom is de zorgverlener
● Ik ben moeilijk verstaanbaar.
● De gegeven zorg bij fysio is geweldig. Dan is een andere PLS-patiënt geen
waardevolle toevoeging.
● Nou niet echt, heb eigenlijk aan mijn eigen narigheid genoeg, kan een en ander, zelf
nog een redelijk plekje geven, ben altijd nog aardig positief ingesteld.
● Neen, online is voldoende! Ik ben niet te verstaan, helaas speelt de spraakstoornis een
rol -hierin, te vermoeiend om nieuwe contacten te leggen, alles weer opnieuw moeten
vertellen kost enorm veel energie, jammer genoeg!
● Dan wel E-mail contact
● Voor het uitwisselen van praktische ideeën, er zijn veel momenten waarop je
beperkingen steeds duidelijker worden
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