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Samenvatting

In de laatste 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de psychosociale gevolgen van
kanker. Een goede zaak want aandacht voor kanker, een ziekte waar iedereen in zijn
of haar leven wel eens mee geconfronteerd wordt én die invloed heeft op het
lichamelijke, psychische en sociale welbevinden, is van groot belang. Toch zijn er,
na al die jaren van onderzoek, nog vele vragen onbeantwoord gebleven. In het
huidige proefschrift is getracht enkele van deze vragen te beantwoorden met als doel
meer inzicht te krijgen in:
1. het psychologisch functioneren van patiënten met kanker vóór, tijdens en ná hun

behandeling met radiotherapie;
2. cognitieve factoren (optimisme, controle en zelfwaardering) en hun relatie met

psychologisch functioneren bij patiënten met kanker en een gezonde
referentiegroep;

3. de relatie tussen medische, psychologische en cognitieve factoren enerzijds, en
positieve gevolgen anderzijds, bij patiënten met kanker;

4. de effecten van een interventie op het psychologisch functioneren van patiënten
met kanker. De interventie bestond uit een informatieboek en werd gegeven
nadat patiënten hun laatste behandeling met radiotherapie achter de rug hadden.

Maar waarom specifiek deze doelen? Allereerst, we weten dat patiënten depressieve
symptomen ervaren en dat ze wel eens angstige gevoelens hebben. Maar spelen
depressieve symptomen nu een (grote) rol aan het begin van de behandeling of juist
daarna? En hoe zit het dan met angst? Daarnaast is het interessant om te weten of
medische factoren zoals stadium van de ziekte of de soort kanker die iemand heeft,
van invloed zijn op het psychologisch functioneren van een persoon. Natuurlijk
heeft eerder onderzoek zich hier wel over gebogen. Echter, een overzicht van deze
onderzoeken en dan specifiek gericht op patiënten die behandeld zijn met
radiotherapie (één van de belangrijkste behandelingen van kanker) bestond nog niet.
Reden genoeg om te beginnen met een overzichtsartikel waarin 45 onderzoeken uit
de periode 1980-2002 (volgens een aantal inclusiecriteria) werden geselecteerd en in
kaart gebracht om het psychologisch functioneren vóór, tijdens en ná de behandeling
met radiotherapie te beschrijven. Tevens werd gekeken naar de rol van medische
factoren op het psychologisch functioneren (doel 1).

Hoofdstuk 2 laat de resultaten zien van dit literatuuroverzicht. Ofschoon er
enkele globale conclusies kunnen worden getrokken, laten onderzoeken over het
algemeen uiteenlopende resultaten zien in het psychologisch functioneren van
patiënten voor, tijdens en na de periode van bestraling. Onderzoeken met een cross-
sectioneel design geven aan dat patiënten aan het begin van de bestralingsperiode
meer angst dan depressie ervaren. Daarnaast laten cross-sectionele onderzoeken zien
dat tijdens de behandeling met radiotherapie het niveau van angst lager is dan
depressieve symptomen. Echter, in longitudinale onderzoeken rapporteren patiënten
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het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling
begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en algemeen
psychologisch functioneren dalen vervolgens gradueel over de tijd heen.
Ten aanzien van medische factoren kan gezegd worden dat behandelingen die
palliatief worden gegeven (en niet curatief) en het ervaren van fysieke bijwerkingen
gerelateerd is aan een lager psychologisch functioneren. Opvallend is dan dat de
bevindingen ten aanzien van stadium van de ziekte geen sterk verband laten zien met
psychologisch functioneren terwijl stadium positief samenhangt met het krijgen van
een palliatieve behandeling. Ten slotte laat het merendeel van de onderzoeken,
waarin patiënten die behandeld zijn met radiotherapie werden vergeleken met
patiënten die andere behandelingen voor hun ziekte hebben gehad, zien dat er geen
verschillen in psychologisch functioneren worden gevonden tussen de verschillende
behandelingsgroepen.

Ondanks de zware behandelingen en de moeilijkheden die kanker met zich mee
brengt, lijkt een aantal patiënten het goed te doen. Zo is gebleken dat patiënten over
het algemeen een kwaliteit van leven of een algemeen welbevinden rapporteren dat
gelijk is aan dat van gezonde mensen die geen kanker hebben. Hoe kan dit verklaard
worden? Spelen cognitieve factoren zoals optimisme, controle en zelfwaardering
hierin een belangrijke rol? Of met andere woorden: “Zijn patiënten in staat om een
bepaald niveau van optimisme, controle en zelfwaardering te behouden of te
ontwikkelen tijdens het ziekteproces en zijn deze cognitieve strategieën ook
voorspellers voor het psychologisch functioneren?” Dit hebben we op basis van
Taylor’s cognitieve adaptatie theorie nader onderzocht (doel 2).

Deze theorie stelt dat aanpassing aan een stressvolle gebeurtenis afhankelijk is
van de mogelijkheid van een persoon om bepaalde illusies/cognitieve strategieën aan
te houden en of te veranderen (onrealistisch optimisme, versterkte gevoelens van
controle en zelfwaardering of de eigen ik). Deze illusies of cognitieve strategieën
beschermen het individu niet alleen tegen allerlei soorten van dreiging maar ook
tegen mogelijke terugvallen. Om deze theorie te toetsen werd in Hoofdstuk 3 het
niveau van optimisme, controle en zelfwaardering op verschillende momenten
gedurende het kankerproces vergeleken met het niveau van optimisme, controle en
zelfwaardering in een gezonde referentiegroep. Ondersteuning voor deze theorie zou
gevonden worden als (1) patiënten inderdaad in staat zouden zijn om het niveau van
optimisme, controle en zelfwaardering te behouden door ten minste een niveau te
rapporteren dat gelijk is aan dat van de gezonde referentiegroep, en (2) een hoog
niveau van deze cognitieve strategieën (optimisme, controle en zelfwaardering) ook
zou leiden tot een hoog psychologisch functioneren.

In het onderzoek werden 67 kankerpatiënten en 50 gezonde
referentiedeelnemers geïncludeerd. De patiënten werden op drie momenten gevraagd
om vragenlijsten in te vullen: aan het begin van hun eerste behandeling met
radiotherapie (T1), twee weken na de laatste behandeling (T2) en drie maanden na
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beëindiging van de behandeling (T3). De gezonde referentiegroep vulde
vragenlijsten in met dezelfde intervallen als de patiënten.

Resultaten laten zien dat patiënten in vergelijking met gezonde referenten een
significant hoger niveau van optimisme en zelfwaardering tonen. Met betrekking tot
controle kan er gesteld worden dat er geen verschillen zijn tussen patiënten en
gezonden. Voorts laten analyses laten zien dat de mate van optimisme en controle
voorspellend zijn voor het psychologisch functioneren, gemeten in termen van angst
enkele maanden later. Dit houdt in dat personen (onafhankelijk of ze patiënt zijn of
niet) die een hoger niveau van optimisme en controle ervaren op T1, minder
angstgevoelens ervaren op T3. Daarnaast werd ook gevonden dat de ervaren
controle op T1 het psychologisch functioneren in termen van depressieve
symptomen voorspelde op T3. Voor beide groepen betekent dus een hoge mate van
ervaren controle op T1 minder depressieve symptomen op T3.

Concluderend kan er gezegd worden dat de resultaten de cognitieve
adaptatietheorie ondersteunen. Patiënten zijn inderdaad in staat om een hoog niveau
van optimisme, controle en zelfwaardering te ervaren. Daarnaast voorspellen zowel
optimisme als controle het psychologisch functioneren in beide groepen.

De interessante bevinding, dat een groot deel van de patiënten in staat is om
goed met de ziekte om te gaan, in termen van psychologisch functioneren, heeft er
hoogstwaarschijnlijk aan bijgedragen dat er de laatste jaren niet alleen onderzoek is
gedaan naar de negatieve gevolgen van kanker, maar dat er ook is gekeken naar
positieve uitkomsten zoals positieve gevoelens, optimisme en persoonlijke groei.
We zijn nu op het punt gekomen dat we weten dat patiënten ook positieve gevolgen
van hun ziekte ervaren. Wat we echter niet weten is wie deze patiënten zijn. Om een
start te maken in het beantwoorden van deze vraag hebben we in Hoofdstuk 4 en 5
onderzocht of medische, psychologische en cognitieve factoren samenhangen met
het rapporteren van positieve gevolgen (doel 3).

In Hoofdstuk 4 werd de relatie tussen objectieve en ervaren dreiging enerzijds
en positieve gevolgen van de ziekte anderzijds onderzocht. Dit idee is gebaseerd op
de assumptie dat het hebben van kanker beschouwd kan worden als een aanzienlijke
dreiging die het zoeken naar betekenis kan stimuleren. Dit zoeken naar betekenis
kan op zijn beurt dan leiden tot positieve gevolgen. Het hebben van kanker of de
ernst van de ziekte zijn dan objectieve dreigingen. Echter, niet alle patiënten ervaren
de situatie als even stressvol. De een ervaart kanker of de ernst ervan als een
dreiging, de ander misschien wel als een uitdaging (Folkman et al., 2000a). Dit
houdt in dat de relatie tussen objectieve dreiging en de ervaren dreiging niet
noodzakelijk hoog wordt geacht. Wij hebben de ervaren dreiging
geoperationaliseerd als het psychologisch functioneren van patiënten in de acute fase
van de ziekte.

Objectieve dreiging werd gedefinieerd in termen van het aantal behandelingen
(sterk gerelateerd aan stadium van de ziekte) dat een patiënt moest ondergaan. Het
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aantal behandelingen werd weergegeven als laag wanneer patiënten alleen een
operatie en radiotherapie hadden ontvangen en als hoog wanneer ze naast een
operatie en radiotherapie ook chemotherapie en/of hormonale therapie hadden
ontvangen. Ervaren dreiging werd gedefinieerd in termen van psychologisch
functioneren, met een hoge ervaren dreiging bij een laag psychologisch functioneren
en een lage ervaren dreiging bij een hoog psychologisch functioneren. De patiënten
waren 109 borstkankerpatiënten. Vragenlijsten werden ingevuld voorafgaand aan
hun eerste bestraling en drie maanden na de laatste bestraling.
Volgens verwachting was objectieve dreiging niet significant gecorreleerd met de
ervaren dreiging. Er werd zelfs een lage correlatie gevonden. Analyses lieten zien
dat patiënten die hoog scoorden op een van beide dreigingen (ofwel een hoge
objectieve dreiging in combinatie met een lage ervaren dreiging of een lage
objectieve dreiging in combinatie met een hoge ervaren dreiging) de meeste
positieve gevolgen rapporteerden. Vrouwen met een lage score en vrouwen met een
hoge score op beide dreigingen rapporteerden de minste positieve gevolgen. Deze
laatste bevinding laat dus zien dat hoe hoger de dreiging hoe meer positieve
gevolgen niet automatisch op gaat.

In Hoofdstuk 5 is de relatie tussen cognitieve factoren en positieve gevolgen
onderzocht. Men zou kunnen veronderstellen dat de richting en sterkte van deze
relatie dezelfde is als de relatie tussen cognitieve factoren en psychologisch
functioneren, omdat verwacht zou kunnen worden dat individuen die een hoog
psychologisch functioneren rapporteren automatisch ook meer positieve gevolgen
rapporteren. Interessant is dan het gegeven dat onderzoeken die de relatie tussen
positieve gevolgen en psychologisch functioneren hebben onderzocht, tegenstrijdige
bevindingen rapporteren. Dit laat de vraag open of uitkomsten die gelden voor
psychologisch functioneren ook van toepassing zijn op positieve gevolgen. In
Hoofdstuk 5 werden daarom positieve gevolgen en psychologisch functioneren
beide opgenomen als uitkomstmaten (langere tijd na de behandeling). Cognitieve
factoren werden onderzocht als predictoren en als mediërende variabelen.

Een groep van 209 patiënten werd op drie momenten gevraagd om vragenlijsten
in te vullen; te weten, voorafgaand aan hun eerste behandeling met radiotherapie
(T1), twee weken na de laatste behandeling (T2) en drie maanden na beëindiging
van de behandeling (T3). De individuele cognitieve factoren die werden gemeten op
T1 bevatten monitoring (informatie-zoekende strategie), blunting (informatie-
vermijdende strategie) en sociale vergelijkingsoriëntatie (de mate waarin iemand
zichzelf graag vergelijkt met anderen). Op T2 werden vier mediatorvariabelen
gemeten: behoefte aan informatie over copingvaardigheden, behoefte aan informatie
over andere patiënten, de mate waarin iemand zich vergelijkt met anderen die het
slechter doen (neerwaarts vergelijken) en de mate waarin iemand zich vergelijkt met
anderen die het beter doen (opwaarts vergelijken). Positieve gevolgen en
psychologisch functioneren werden gemeten op T3.
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Er werd geen significante relatie (cross-sectioneel) gevonden tussen positieve
gevolgen en psychologisch functioneren (in termen van psychologische problemen).
De relatie was zelfs erg laag. Dit geeft aan dat het ervaren van positieve gevolgen
niet automatisch samenhangt met een hoger psychologisch functioneren. Ten
aanzien van positieve gevolgen kan gesteld worden dat een hoger niveau van
monitoring en sociale vergelijkingsoriëntatie op T1 samenhangt met het rapporteren
van meer positieve gevolgen op T3. Interessant is dat de behoefte voor specifieke
informatie de relatie tussen monitoring en sociale vergelijkingsoriëntatie enerzijds
en positieve gevolgen anderzijds medieerde. Bijvoorbeeld, patiënten die hoger
scoorden op monitoring op T1 waren meer geneigd tot het rapporteren van een
hogere behoefte aan informatie over copingvaardigheden gemeten op T2. Dit op zijn
beurt was gerelateerd met het ervaren van meer positieve gevolgen op T3. De
resultaten ten aanzien van psychologisch functioneren lieten een ander beeld zien.
Alleen sociale vergelijkingsoriëntatie op T1 was gerelateerd aan een lager
psychologisch functioneren op T3. In tegenstelling tot de bevindingen van positieve
gevolgen medieerde geen enkele variabele de relatie tussen de individuele
cognitieve factoren enerzijds en psychologisch functioneren anderzijds.
De conclusie die getrokken kan worden is dat patiënten die veel positieve gevolgen
rapporteren niet een lager psychologisch functioneren hoeven te rapporteren.
Daarnaast lijkt het erop dat mensen die een informatie-zoekende of informatie-
georiënteerde cognitieve stijl hanteren meer positieve gevolgen rapporteren op een
later moment.

De meeste patiënten zijn in staat om goed met hun ziekte om te gaan. Toch kan
er gezegd worden dat niet alle patiënten hiertoe probleemloos in staat zijn. Een
aantal patiënten ervaart een laag psychologisch functioneren en psychologische
problemen kunnen ook na de laatste behandeling nog een rol spelen. Informatie
geven aan deze patiënten over hoe zij met hun problemen en gevoelens van
onzekerheid om kunnen gaan, zou psychologische problemen kunnen reduceren.
Echter, interventie-onderzoeken gericht op het verschaffen van informatie hebben
zich over het algemeen altijd gericht op de periode vóór de behandeling. Een vraag
die wij ons hebben gesteld is of het niet nuttig zou zijn om informatie aan te bieden
ná de behandeling met radiotherapie. Daarnaast laat de literatuur zien dat mensen
met weinig controle en veel onzekerheid een lager psychologisch functioneren
rapporteren. Het zou ook interessant zijn om te achterhalen of informatie in de vorm
van een boekje deze relatie kan beïnvloeden. Anders gesteld: “Zou een boekje de
relatie tussen weinig controle en een lager psychologisch functioneren kunnen
reduceren?” (doel 4)

Hoofdstuk 6 onderzocht of informatie de relatie tussen lage controle en hoge
onzekerheid enerzijds en psychologische problemen anderzijds kon reduceren. Aan
het begin van de eerste bestraling werd bij 209 patiënten het niveau van controle en
onzekerheid gemeten. Na de laatste bestraling werden patiënten gerandomiseerd
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naar ofwel een experimentele groep (N=103) die een boekje ontving of een
controlegroep (N= 106) die geen boekje kreeg. Drie maanden later werden aspecten
van psychologisch functioneren gemeten te weten, spanning, boosheid, depressie,
vermoeidheid en kracht.

De resultaten bevestigden onze hypothese. Informatie speelt een belangrijke rol
in het reduceren van de sterke relatie tussen weinig controle en veel onzekerheid
enerzijds en een laag psychologisch functioneren anderzijds. Met andere woorden,
die patiënten met een laag niveau van controle en een hoog niveau van onzekerheid
hebben het meeste baat bij een informatieboek.

Het huidige proefschrift richt zich op vragen die onderbelicht zijn gebleven in
de afgelopen jaren. Deze vragen zijn gerelateerd aan het adaptatieproces van
patiënten met kanker. Wat ik wil concluderen is dat kanker een ziekte is waaraan het
merendeel van de patiënten zich weet aan te passen. Cognitieve factoren als
optimisme en controle spelen hierin een belangrijke rol. Kanker verandert ook het
leven en patiënten geven aan dat een aantal van deze veranderingen zelfs positief is
geweest. Juist die mensen die een bepaalde mate van dreiging hebben ervaren en die
een informatie-zoekende stijl hebben, lijken meer positieve gevolgen te ervaren. Het
lijkt erop dat men zoekt naar positieve gevolgen om de negatieve gevolgen van
kanker op te heffen. Misschien dat er daarom ook geen bewijs werd gevonden dat
patiënten met veel positieve gevolgen ook een hoog psychologisch functioneren
rapporteerden. Toekomstig onderzoek zou zich verder kunnen richten op deze
bevindingen. Dit proefschrift heeft laten zien dat met name voor patiënten met
weinig controle en veel onzekerheid een informatieboek (self-management) effectief
bleek te zijn in het reduceren van spanning, boosheid en depressie. De aanbeveling
is dan ook om dit boek verder te implementeren in de praktijk. Ten slotte kan
worden gesteld dat het hebben gehad van kanker als een rode draad door de rest van
iemands leven loopt. Het is een ziekte die je leven verandert en die het leven minder
alledaags maakt.




