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Samenvatting: Stable love, stable life? 
 
1. Inleiding 

In een intieme relatie, waarbij twee mensen gehuwd zijn of samenwonen, worden 
ervaringen gedeeld en communiceren mensen met elkaar. Ze zijn hierbij wederzijds 
afhankelijk. Maar wat gebeurt er in deze relatie als een van de partners de ziekte van 
Ménière heeft? Dat was het onderwerp van deze studie.  

De ziekte van Ménière kent drie hoofdsymptomen: draaiduizeligheid, oorsuizen 
(tinnitus) en gehoorverlies. Op dit moment zijn er geen afdoende medische behandelingen 
en zowel patiënten als hun partners moeten met deze ziekte leren leven. De ziekte van 
Ménière beïnvloedt de kwaliteit van leven en de relatietevredenheid van patiënten en 
partners. In deze studie werd een model voor sociale steun gebruikt waarin patiënten en 
partners elkaar helpen en ondersteunen bij het omgaan met een chronische ziekte1.  

Dit model voor sociale steun is te zien in figuur 1.1. Eerst maken patiënten en partners 
een beoordeling van de invloed van de ziekte van Ménière op hun kwaliteit van leven. De 
tweede stap is de hulp en ondersteuning die beide partners van elkaar waarnemen in het 
omgaan met de ziekte. Dit beïnvloedt de kwaliteit van hun relatie en hun relatietevredenheid. 
Acceptatie van de ziekte van Ménière kan de invloed van negatieve gevolgen van de ziekte 
verminderen. Het proces wordt weergegeven door de dunne pijlen.  

 

 

Figuur 1. Model voor sociale steun, acceptatie en relatietevredenheid bij Ménière.   

 
Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte maar gaat over lichamelijk, mentaal en 
sociaal welzijn volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Kwaliteit van leven geeft 
weer hoe groot de invloed van een ziekte is op de gezondheid en het welzijn van personen in 
het dagelijks leven. Dit is een subjectieve beoordeling, omdat mensen de gevolgen van een 

                                                 
1
 Berg, C.A., & Upchurch, R. (2007). A developmental-contextual model of couples coping with 

chronic illness across the adult life span. Psychological Bulletin, 133(6), 920-954. 
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ziekte verschillend interpreteren. Zowel patiënten als partners kunnen meer lichamelijke, 
emotionele of sociale problemen ervaren als gevolg van de ziekte van Ménière. 

Er bestaan verschillende manieren om elkaar te ondersteunen in het omgaan met een 
ziekte. In de literatuur worden vaak twee manieren van sociale steun eruit gelicht: de eerste is 
actieve betrokkenheid en de tweede is beschermend bufferen. Bij actieve betrokkenheid delen 
paren hun gedachten en praten actief over problemen. Dit heeft een positieve invloed op de 
relatie. Actieve betrokkenheid kan extra belangrijk zijn bij de ziekte van Ménière omdat 
communicatie lastiger wordt door gehoorverlies. Beschermend bufferen heeft een negatieve 
invloed op de relatie: paren doen als of er niets aan de hand is en vermijden te praten over 
gevoelens en problemen. Sociale steun door actieve betrokkenheid en beschermend bufferen 
zijn onderzocht in paren die te maken hadden met ziektes zoals kanker, hartklachten en 
diabetes. Onderzoek wijst uit dat hulp en ondersteuning door partners de belangrijkste bron 
van support is, belangrijker dan bijvoorbeeld van vrienden. 
 Naast sociale steun speelt ook acceptatie een belangrijke rol in het omgaan met de 
ziekte van Ménière. In de aanpassing aan een ziekte is acceptatie een strategie die negatieve 
gevolgen van een ziekte vermindert. Dit betekent dat mensen bepaalde gedachten en 
gevoelens kunnen ervaren bij een ziekte, maar dat ze hierin berusten. Mensen strijden niet 
meer tegen een ziekte maar richten zich op realistische doelen en activiteiten die ze wel 
kunnen ondernemen. Onderzoek laat zien dat acceptatie van een ziekte leidt tot een betere 
gezondheid en welzijn, afname van spanningen tussen partners en een hogere relatie 
tevredenheid.   
 
2. Het onderzoek 
 
Het huidige onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de Nederlandse Vereniging Voor 
Slechthorenden (NVVS) en de Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid van 
het Universitair Medisch Centrum Groningen. De hoofdvraag van de Commissie Ménière 
van de NVVS was om de invloed van de ziekte van Ménière op het leven van patiënten en 
partners en hun onderlinge relatie te onderzoeken. De volgende onderzoeksvragen en 
hypothesen zijn geformuleerd. 
  

1. Bestaat er een verband tussen sociale steun en relatietevredenheid voor patiënten 
en partners?  
 
1.1 Hypothese: Actieve betrokkenheid heeft een positieve invloed op relatietevredenheid 

van patiënten en partners terwijl beschermend bufferen hierop een negatieve invloed 
heeft. 
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2. Wordt het verband tussen sociale steun en relatietevredenheid beïnvloed door een 
slechtere kwaliteit van leven bij patiënten en partners?  

 
2.1 Hypothese: De positieve invloed van actieve betrokkenheid op de relatietevredenheid 

is nog sterker bij een slechtere kwaliteit van leven van patiënten en partners. 

 
3. Speelt acceptatie een mediërende rol in het verband tussen relatietevredenheid en 

kwaliteit van leven en sociale steun voor patiënten en partners?  
 
3.1 Hypothese: Het verband tussen kwaliteit van leven en relatietevredenheid loopt via 

acceptatie van de ziekte van  Ménière voor patiënten en partners.  

 
 

3.2 Hypothese: Het verband tussen sociale steun en relatietevredenheid loopt via 
acceptatie van de ziekte van Ménière voor patiënten en partners.  

 
 

We ontvingen in totaal 426 ingevulde vragenlijsten van patiënten en partners, nadat zij waren 
benaderd door de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS). Uiteindelijk 
betrokken we 142 paren (142 patiënten en hun 142 partners) in de huidige studie. Patiënten 
en partners vulden vragen in over relatietevredenheid, sociale steun, acceptatie en kwaliteit 
van leven. Bij het analyseren van de resultaten gebruikten we multipele regressie en zijn 
modererende en mediërende verbanden getest. 
 
3. Resultaten 

De groep van patiënten bestond voor 45% uit mannen en voor 55% uit vrouwen. De 
gemiddelde leeftijd van patiënten en partners was 60 jaar (de meerderheid was tussen de 
46 en 65 jaar oud). Van de paren was de meerderheid gehuwd met een gemiddelde duur 
van 34 jaar. In beide groepen had de meerderheid een gemiddeld of hoger 
opleidingsniveau.  
De beschrijvende resultaten kunnen als volgt worden samengevat: 
 
� Over het algemeen waren patiënten even tevreden met hun relatie als de partners,  

hoewel mannelijke patiënten iets tevredener waren dan vrouwelijke patiënten, zoals te 
zien is in figuur 2. De gemiddelde score lag maar 1 punt onder de maximum score van 
8 punten. Het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke partners was minder groot 
dan bij de patiënten. 
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Figuur 2. Gemiddelde relatietevredenheid. 
 
� Patiënten rapporteerden minder acceptatie van de ziekte en een slechtere kwaliteit van 

leven vergeleken met de partners. Voor partners waren de gemiddelde scores op alle 
aspecten van kwaliteit van leven vergelijkbaar met de algemene populatie. Patiënten 
hadden een gemiddeld slechtere kwaliteit van leven vergeleken met de algemene 
populatie en rapporteerden eveneens een iets slechtere kwaliteit van leven vergeleken 
met patiënten in andere onderzoeken naar Ménière en tinnitus. De gemiddelde ziekte 
acceptatie van patiënten in dit onderzoek was vergelijkbaar met ander onderzoek onder 
Ménière patiënten2. Dit onderzoek liet zien dat acceptatie een belangrijke voorspeller is 
van de kwaliteit van leven bij patiënten.  

� Vrouwelijke patiënten ervoeren minder actieve betrokkenheid terwijl mannelijke 
patiënten minder beschermend bufferen waarnamen. De gemiddelde scores van 
patiënten en partners voor actieve betrokkenheid en beschermend bufferen waren 
vergelijkbaar met resultaten van andere onderzoeken bij ziektes als hartklachten, 
kanker en diabetes. 

� De relatietevredenheid van patiënten en partners was hoger naarmate ze meer actieve 
betrokkenheid ervoeren en de ziekte van Ménière meer accepteerden. 

� Patiënten en partners waren minder tevreden met hun relatie wanneer ze meer 
beschermend bufferen, angst en depressie ervoeren.  

 
De resultaten per hypothese: 
Support en relatietevredenheid (hypothese 1.1). Actieve betrokkenheid had een sterke en 
positieve invloed op relatietevredenheid van zowel patiënten als van partners. Vooral 
vrouwelijke patiënten hadden baat bij actieve betrokkenheid en waren in dat geval 
tevredener met hun relatie. Beschermend bufferen had een geringe negatieve invloed op 
relatietevredenheid, dit gold vooral voor mannelijke patiënten en partners.  
 
Support, relatietevredenheid en kwaliteit van leven (hypothese 2.1). Mannelijke patiënten 
en vrouwelijke partners met meer angst en depressie hadden baat bij actieve 
betrokkenheid. Zij waren tevredener met hun relatie wanneer ze meer actieve 
betrokkenheid ervoeren van hun partner 
 
De rol van acceptatie in relatietevredenheid.   
Kwaliteit van leven (hypothese 3.1). Patiënten met een slechtere kwaliteit van leven waren 
tevredener met hun relatie wanneer ze de ziekte van Ménière meer accepteerden. De 
invloed van een slechtere kwaliteit van leven werd teniet gedaan door de positieve invloed 
van acceptatie. Ook partners waren tevredener met hun relatie wanneer ze de ziekte van 
de patiënt meer accepteerden. De negatieve invloed van depressie, angst en minder 
vitaliteit op hun relatietevredenheid verdween gedeeltelijk door acceptatie. 

                                                 
2
 De Vries, M. (2011). Leven met de ziekte van Ménière. Onderzoek naar de kwaliteit van leven 

onder Ménière patiënten en de factoren die hierop van invloed zijn. Afstudeerscriptie. Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen 
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Support (hypothese 3.2). In het algemeen waren patiënten en partners tevredener met hun 
relatie wanneer ze de ziekte van Ménière meer accepteerden. De negatieve invloed van 
beschermend bufferen verdween gedeeltelijk door acceptatie. 
Over het geheel bleek dat actieve betrokkenheid de belangrijkste factor was voor meer 
relatietevredenheid van patiënten en partners. Acceptatie komt, na actieve betrokkenheid, op 
de tweede plaats.  
 
Acceptatie door mannelijke partners. We ontdekten dat in het bijzonder mannelijke partners 
meer tevreden waren met hun relatie als ze de ziekte van Ménière konden accepteren. De 
invloed van actieve betrokkenheid en beschermend bufferen op de relatie werd gedeeltelijk 
teniet gedaan door acceptatie. Acceptatie was in staat om de negatieve invloed van angst, 
depressie en een slechtere vitaliteit weg te nemen. De mediërende invloed van acceptatie 
was niet aanwezig voor vrouwelijke partners.  
 
Algemene conclusie. Partners en patiënten waren beiden meer tevreden met hun relatie 
wanneer ze meer actieve betrokkenheid ervoeren en de ziekte konden accepteren. Angst en 
depressie hadden een negatieve invloed op hoe tevreden mensen waren met hun relatie. 
Hiernaast had beschermend bufferen ook een gering negatief effect. De negatieve invloed 
van angst, depressie en beschermend bufferen werd -gedeeltelijk- teniet gedaan door actieve 
betrokkenheid en acceptatie.  
 
4. Discussie 
 
Paren zijn onderling afhankelijk in hun relatie en actieve betrokkenheid bleek voor 
iedereen belangrijk te zijn. Hiernaast waren er verschillen te zien tussen mannen en 
vrouwen. In vergelijking met mannen voelen vrouwen zichzelf nog meer verbonden in 
relaties met anderen en staan zij meer stil bij hun emoties en gedachten. Mannen willen 
juist een sterker gevoel van onafhankelijkheid in een relatie bewaren en delen hun 
gedachtes en gevoelens minder gemakkelijk met anderen. Hierdoor kunnen mannen en 
vrouwen verschillen in hoe zij omgaan met de ziekte van Ménière. Mannen kunnen in 
hogere mate gericht zijn op het (zelf) willen oplossen van een probleem terwijl vrouwen 
meer hulp en steun zoeken bij anderen. Voor vrouwelijke patiënten in het bijzonder bleek 
actieve betrokkenheid belangrijk te zijn voor hun relatietevredenheid. Bij mannelijke 
partners daarentegen was acceptatie van de ziekte van Ménière belangrijk voor hun 
relatietevredenheid. Voor paren die problemen ervaren met de ziekte van Ménière is 
relatietherapie aan te bevelen want dit kan hun relatie en leefomstandigheden verbeteren.  
 
5.  Citaten van patiënten en partners 

 
Tot slot presenteren we hier nog enkele citaten van partners en patiënten die zij 
toevoegden aan de vragenlijst. De inhoud van de citaten raken de kern van dit onderzoek:  
 
‘Positief is, omdat ik zelf ook de ziekte van Ménière heb, kan ik mij in zijn ziekte inleven en 
hebben we weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen’. 
 
‘Het besef dat je op haar slechtste momenten volkomen rustig de situatie kan beheersen. 
Ik raak niet in paniek als ze tijdens een bezoek plotseling wegvalt. Ik weet de anderen 
gerust te stellen en help haar naar bed om vervolgens terug te keren naar mijn bezoekers. 
Ik ervaar dit alles toch als een verrijking!’ 
 
‘Diezelfde noodzaak om te praten over wat de ziekte betekent voor hem. Met name in de 
eerste jaren was dit verrijkend: hoe geven we beiden de ziekte een plek, zonder dat die 
ons leven beheerst’. 
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‘Ik heb bewondering en respect gekregen voor de moed, waarmee hij zijn ziekte tegemoet 
is getreden, Niet in een hoekje gaan zitten, maar gewoon moedig doorgaan en kijken wat 
er gebeurt.’ 
 
‘Boos en verdrietig zijn mag, maar mee leren leven moet!’ 
 
‘Het feit dat er zo nu en dan een aanval zou kunnen komen, maakt dat je veel intenser met 
elkaar omgaat. Vaak is een bepaalde houding of uitlating voor mij reden om te vragen hoe 
hij zich voelt’. 
 
‘Voor mij (als partner) zijn er eigenlijk nauwelijks gevolgen, maar dat komt alleen doordat 
mijn partner op een voor mij bewonderenswaardige wijze met zijn Ménière omgaat’. 
 
‘Omdat ik mijn partner diverse keren heb meegemaakt tijdens een Ménière aanval of in 
huis heb aangetroffen na een val, begrijp ik de impact van de ziekte waarschijnlijk het best. 
‘Een ander kan zich geen voorstelling van maken wat er dan gebeurt. Ook de problemen 
met het gehoor en de altijd aanwezige tinnitus zijn voor mij het meest duidelijk’.  
 
‘We zijn open naar elkaar en delen onze zorgen, wel proberen we zoveel mogelijk onze 
eigen levens voor te zetten zoals we dat ook in het verleden gedaan hebben’. 
 
 
De onderzoekers willen alle respondenten heel hartelijk bedanken voor hun deelname aan 
het onderzoek. Zonder hun medewerking was deze studie niet mogelijk geweest. 
  

          


