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9 Samenvatting

Kanker is een veel voorkomende ziekte. In 2003 werd in Nederland bij meer dan

72.000 mensen kanker vastgesteld. Geschat wordt dat het hier in 9.000 gevallen om

mensen met thuiswonende kinderen gaat. De diagnose kanker bij de ouder is een

gebeurtenis die alle gezinsleden treft. Gezinnen worden geconfronteerd met de

kwetsbaarheid van het leven. Vaak staan de maanden daaropvolgend in het teken

van onderzoeken en behandelingen. In deze periode heerst de spanning en onzeker-

heid of de behandeling zal aanslaan en de patiënt zal overleven. De patiënt, maar

ook de partner zullen zich moeten aanpassen aan de dreiging die de ziekte met zich

meebrengt en aan de fysieke en emotionele gevolgen van de ziekte en de behande-

ling. Als er thuiswonende kinderen zijn moet daarnaast een manier worden gevon-

den om de gevolgen van de ziekte te combineren met huishoudelijke en opvoe-

dingstaken. 

In dit proefschrift wordt aandacht besteed aan de gevolgen die de diagnose kanker

bij de ouder voor kinderen kan hebben. Het onderzoek bestaat uit twee delen.

Allereerst een cross-sectionele studie, waarin gezinnen één tot vijf jaar na diagnose

voor deelname zijn benaderd. Aan deze studie hebben 205 gezinnen deelgenomen

die zijn benaderd in het ziekenhuis en 89 gezinnen die op eigen initiatief 

contact hebben opgenomen om aan het onderzoek deel te nemen. De tweede studie

omvat een longitudinale, prospectieve studie, gericht op gezinnen tijdens het eerste

jaar nadat de diagnose kanker is gesteld. Deze gezinnen werd gevraagd vier maan-

den nadat de diagnose was gesteld en zes en twaalf maanden daarna een vragenlijst

in te vullen. Aan deze studie hebben 112 gezinnen deelgenomen. De resultaten van

dit proefschrift zijn geplaatst binnen het kader van de systeemtheorie. In de systeem-

theorie wordt verondersteld dat een gebeurtenis in het leven van een gezinslid niet

alleen dat gezinslid, maar ook het leven van de andere gezinsleden treft. De mate

waarin kinderen reageren op deze gebeurtenis kan samenhangen met kenmerken van

de ziekte, kenmerken van het kind en de ouders en met kenmerken van het gezin. 
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De belangrijkste doelen van dit proefschrift waren:

1. Vaststellen of thuiswonende kinderen (4-18 jaar) van een ouder gediagnosticeerd

met kanker meer emotionele en/of gedragsproblemen ervaren dan kinderen die

niet met een dergelijke stressor zijn geconfronteerd.

2. Onderzoeken in welke mate sociaal-demografische kenmerken en het tempera-

ment van kinderen, sociaal-demografische kenmerken en kwaliteit van leven van

de ouder met kanker en de partner, ziektegerelateerde factoren, het meemaken

van andere negatieve gebeurtenissen samenhangen met het vóórkomen van pro-

blemen bij kinderen.

Hoofdstuk 2 omvat een review studie naar het functioneren van kinderen van een

ouder gediagnosticeerd met kanker. Vervolgens wordt beschreven in hoeverre in de

gereviewde studies aanwijzingen bestaan voor een relatie tussen problemen bij het

kind en de kenmerken van het kind, de ouder en het gezin. De zoekactie was gericht

op alle Engelstalige onderzoeken, gepubliceerd tussen januari 1980 en maart 2004.

Deze zoekactie resulteerde in 52 studies met aandacht voor het psychosociaal func-

tioneren van kinderen in de leeftijd van 0-20 jaar. Studies varieerden in design: 

14 maakten gebruik van een kwantitatief design, 18 van een kwalitatief design en

13 van een combinatie van deze methoden. Zeven studies beschreven een interven-

tiestudie. De resultaten van vrijwel alle kwantitatieve studies wezen op emotionele

problemen bij adolescente kinderen (12-18 jaar), vooral bij adolescente dochters

van een moeder met kanker. Bewijs voor emotionele problemen bij basisschoolkin-

deren (4-11 jaar) ontbrak in vrijwel alle kwantitatieve studies. Kwalitatieve studies

lieten echter zien dat emotionele problemen bij kinderen in alle leeftijdgroepen

voorkomen. Tevens vonden de kwantitatieve studies geen bewijs voor het vóórko-

men van gedrags- en sociale problemen, terwijl kwalitatieve studies gedragsproble-

men bij basisschoolkinderen en sociale en cognitieve problemen bij kinderen van

alle leeftijden vonden. In een aantal van de tot dan toe uitgevoerde studies werd

aandacht besteed aan het effect van karakteristieken van het kind, de ouder en het

gezin op het vóórkomen van problemen. De meest consistente resultaten betroffen
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het psychisch functioneren van de ouder, de tevredenheid van de ouders met de

(huwelijks)relatie en de gezinscommunicatie. Een beter functioneren van de ouder,

meer tevredenheid met de huwelijksrelatie en een betere gezinscommunicatie leid-

den tot minder problemen bij de kinderen. Het beperkte aantal interventiestudies

dat zich heeft gericht op de behoeftes van kinderen en hun families in deze situatie

vond positieve effecten, zoals minder angst en een verbeterde communicatie.

Echter, omdat deze studies geen gerandomiseerde of gecontroleerde trials waren is

de effectiviteit van deze interventies niet empirisch onderzocht. Geconcludeerd

werd dat meer kwalitatief hoogwaardig onderzoek nodig is om problemen van kin-

deren die geconfronteerd worden met de diagnose kanker bij de ouder in kaart te

brengen en na te gaan welke kinderen meer risico lopen. 

In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan het vóórkomen van emotionele en

gedragsproblemen bij 336 kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar, afkomstig uit 186

gezinnen, waarvan bij de ouder één tot vijf jaar geleden kanker is vastgesteld. Om

een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van de kinderen

werd de ouder gediagnosticeerd met kanker en de partner gevraagd hierover een

vragenlijst in te vullen. Kinderen vanaf 11 jaar werden daarnaast gevraagd een vra-

genlijst over zichzelf in te vullen. Het vóórkomen van problemen bij kinderen in

onze studie werd vergeleken met de problemen bij kinderen in een at random

samengestelde normgroep. De resultaten lieten zien dat zonen in de basisschool-

leeftijd en adolescente dochters meer emotionele problemen ervaren dan leeftijds-

genoten. Hoewel adolescente dochters in meerdere studies als kwetsbaar werden

geïdentificeerd, was dit voor zonen in de basisschoolleeftijd niet eerder aange-

toond. Behalve de leeftijd en het geslacht van het kind, bleek ook het geslacht van

de ouder van belang. Eerdere studies wezen voornamelijk kinderen van zieke moe-

ders als kwetsbaar aan, maar in de huidige studie bleken kinderen van een vader

met kanker meer problemen te hebben. Bovendien bleek een recidief of een inten-

sieve behandeling samen te hangen met meer problemen bij adolescente zonen en

dochters. Geen effect werd echter gevonden voor de tijd verstreken sinds de

diagnose en voor de duur van de behandeling. Geen van de ziektegerelateerde vari-
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abelen bleek gerelateerd aan het functioneren van kinderen in de basisschoolleef-

tijd. Tot slot, het vergelijken van de informatie over het functioneren van de kinde-

ren verkregen van verschillende informanten wees uit dat het functioneren verschil-

lend werd gepercipieerd. Hoewel een redelijke overeenstemming tussen ouders

bestaat, is de overeenstemming tussen ouders en kinderen laag tot gemiddeld.

Echter, moeders en kinderen bleken een overeenkomstig niveau van problemen te

rapporteren, terwijl vaders beduidend minder problemen rapporteerden. Resultaten

suggereren dat kinderen een verhoogd risico lopen op emotionele problemen als

een ouder gediagnosticeerd wordt met kanker. Informanten verschillen in de mate

waarin en welke factoren het risico op problemen vergroten. 

In hoofdstuk 4 wordt beschreven in hoeverre kenmerken van de ouder gediagnos-

ticeerd met kanker en van de partner samenhangen met de mate van problemen 

die bij kinderen werden gerapporteerd. Aandacht werd besteed aan het effect van

sociaal-demografische variabelen, ziektekenmerken, het fysiek en psychisch func-

tioneren van ouders op het vóórkomen van problemen bij kinderen. De studie

baseerde zich op de rapportage van 180 ouders die één tot vijf jaar terug zijn gediag-

nosticeerd met kanker en op die van hun 145 partners. Deze ouders rapporteerden

over 114 basisschoolkinderen en 222 adolescenten. Resultaten lieten zien dat kin-

deren in de basisschoolleeftijd meer problemen hadden als ze uit een eenoudergezin

kwamen, minder broertjes en/of zusjes hadden of het oudste kind in het gezin

waren, terwijl dit niet werd gevonden voor adolescente kinderen. Adolescenten ble-

ken meer emotionele en gedragsproblemen te ervaren als de ouder complicaties als

gevolg van de behandeling had ervaren. Het fysiek functioneren van de ouder met

kanker bleek tevens gerelateerd aan meer problemen bij dochters in de basisschool-

leeftijd en adolescenten, terwijl het psychisch functioneren alleen gerelateerd was

aan het vóórkomen van problemen bij adolescenten. Een verminderd functioneren

van de zieke vader had een overeenkomstige impact als dat van de moeder. Een

slechter fysiek functioneren van de partner was gerelateerd aan het vóórkomen van

problemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd, terwijl een slechter psychisch

functioneren gerelateerd was aan het vóórkomen van problemen bij adolescenten.
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Deze resultaten wijzen erop dat gezins- en ziektekenmerken en het functioneren

van de ouders een bijdrage kunnen leveren aan de mate waarin kinderen problemen

ervaren. Welke kenmerken de meeste impact hebben hangt voornamelijk af van de

leeftijd van het kind. 

In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de relatie tussen temperament en het

vóórkomen van emotionele en gedragsproblemen bij adolescente kinderen, één tot

vijf jaar na diagnose. Resultaten zijn gebaseerd op de rapportage van 340 adoles-

cente kinderen en hun 212 ouders gediagnosticeerd met kanker. Om de relatie tus-

sen temperament en het vóórkomen van problemen goed te kunnen vaststellen,

werd gecontroleerd voor sociaal-demografisch en ziektegerelateerde variabelen, en

het aantal life-events dat in het jaar voorafgaand aan de deelname aan het onder-

zoek zijn voorgevallen. De mate van problemen die werden gerapporteerd bleken

niet gerelateerd aan leeftijd en opleidingsniveau van het kind en/of de ouder. Wel

werden meer problemen gerapporteerd als de ouder een recidief had en wanneer

meer negatieve life-events hadden plaatsgevonden. Ondanks de bijdrage van deze

factoren, was ook temperament gerelateerd aan het vóórkomen van problemen bij

kinderen. Verlegenheid en angst waren het sterkst gerelateerd aan emotionele pro-

blemen. Daarnaast waren emotionele problemen gerelateerd aan frustratie, percep-

tuele gevoeligheid en plezierintensiteit. De gedragsproblemen werden geassocieerd

met ‘effortful control’ en frustratie. De uitkomsten van deze studie veronderstellen

dat temperament een belangrijke voorspellende factor is voor de mate waarin pro-

blemen bij kinderen voorkomen. 

De resultaten van hoofdstuk 6 zijn gebaseerd op informatie verkregen uit de pro-

spectieve, longitudinale studie. In dit hoofdstuk wordt de mate van problemen bij

kinderen kort na de diagnose en de verandering daarvan in de loop van het eerste

jaar beschreven. Resultaten zijn gebaseerd op die gezinnen die op alledrie de meet-

momenten, namelijk binnen vier maanden na diagnose en zes en twaalf maanden

daarna, aan het onderzoek hebben deelgenomen. Negenenzestig ouders met kanker

en 57 partners rapporteerden over het vóórkomen van emotionele en gedragspro-

blemen bij 57 kinderen in de basisschoolleeftijd en 66 adolescente kinderen.
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Adolescente kinderen vulden daarnaast vragenlijsten in over het eigen functione-

ren. Het vóórkomen van problemen bij deze groep kinderen werd vergeleken met

de mate van problemen in de cross-sectionele studie (hoofdstuk 3) en de norm-

groep. Op groepsniveau bleken kinderen op alle drie de meetmomenten evenveel of

zelfs minder problemen te ervaren dan in beide referentiegroepen werd gevonden.

Uitgaande van de individuele scores bleek een op de vier of vijf kinderen klinisch

verhoogde scores te hebben. Dit aantal nam echter in de loop van het jaar af. Er

bleek veel overeenstemming tussen vaders en moeders over de mate van problemen

bij basisschoolkinderen en adolescente zonen. De overeenstemming tussen ouders

bleek echter laag voor adolescente dochters. De overeenstemming tussen vaders en

adolescente kinderen en moeders en adolescente zonen was laag; hierentegen was

de overeenstemming tussen moeders en adolescente dochters hoog. 

Het lijkt wel of kinderen het eerste jaar na diagnose niet meer problemen hebben

dan kinderen in de retrospectieve studie en de normgroep. Echter, als gevolg van de

non-response bij de start van de studie en de uitval van kinderen in de loop van de

studie, kan zich een selectiebias hebben voorgedaan. Dit kan ertoe hebben geleid

dat een onderrapportage is ontstaan van de problemen die bij kinderen in deze 

situatie voorkomen. 

In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift beschre-

ven en bediscussieerd. De methodologische beperkingen van deze studie worden

beschreven. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek en

voor hulpverleners die in hun werk te maken hebben met gezinnen waarin een

ouder met kanker is gediagnosticeerd. 
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