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Doel van het onderzoek  

 Impact van PAH; kwaliteit van leven, angst, 

depressie en andere emoties  

 

 

 Wat speelt er onder PAH patiënten op      

emotioneel/mentaal gebied 

 

 

 Behoeften en wensen voor extra  

      ondersteuning  
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Uitvoering van het onderzoek (1) 

Kwalitatief onderzoek 

24 interviews met PAH patiënten  

 

Thema’s:  

Ervaren problemen 

Omgaan met (fysieke en mentale) klachten  

 Mentale ondersteuning  

 gezocht, behoefte, invulling  
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Uitvoering van het onderzoek (2) 

Kwantitatief onderzoek: 

67 vragenlijsten door PAH/PH patiënten (patiënten dag 

2014) 

 

Thema’s:  

Patiënt kenmerken (leeftijd, geslacht en diagnose) 

Probleemgebieden  

Lastmeter + probleemlijst  

Mentale ondersteuning  

 
6 



Resultaten – ervaren problemen  

Periode rondom diagnose soort achtbaan  

 

Last van veranderende balans in energie  

 

Onbegrip vanuit omgeving  

 

Zorgen (heden, toekomst, kinderen, partner)  

 

Verandering rol (bijv. als ouder, partner of vriend) 
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Resultaten – op mentaal gebied  

Symptomen van angst (piekeren, angst voor de dood, 

relaties  aangaan/behouden, afhankelijkheid, 

erfelijkheid) 

 

 Symptomen van depressie (moedeloosheid, 

onmacht) 

 

 Andere emoties zoals frustratie, boosheid, agressie  
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Resultaten – omgaan met PH/PAH   

Ondersteuning vanuit omgeving  

Levensfase  

Andere problemen in het leven  

Fase van de ziekte  

Veerkracht  
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Behoefte aan ondersteuning  

Geen behoeften ondersteuning  

 Genoeg ondersteuning 

 PAH/problemen hanteerbaar  

 Zelf willen doen 

 

Wel behoefte aan ondersteuning  

 Praten met iemand (andere patiënten, professional) 

 Informatie  

 Preventie interventies  

 Leren omgaan met emoties/problemen  
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Vragenlijsten  
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23% 

77% 

Afgelopen 12 maanden hulp gezocht 
voor psychische of sociale problemen 

Ja Nee

23% 

28% 
49% 

Behoefte aan ondersteuning bij 
omgaan PH/PAH 

Ja Misschien Nee



Wat nu? 

Modules ontwikkeld vanuit resultaten  

 

 Minder piekeren  

 Waardevol leven met PH 

 Omgaan met emoties 

Je energie in balans 

 Mindfulness – leven in het hier en nu 

 Ze begrijpen me niet! PH/PAH en je omgeving  
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Modules 

 

Interesse?  

 

Laat je gegevens achter bij ons of bij Martha/Iris  
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Verder onderzoek  

 

 Evaluatie modules 

 

 

 

Last/behoeften van partner/ naasten PAH patiënten  
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Oefeningen  
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VRAGEN? 
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