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Summary

Prostate cancer is one of the most common types of cancer worldwide and in The Netherlands. In 2012 over 

11,000 new cases were diagnosed in the Netherlands and the incidence is rising every year. Once confronted 

with prostate cancer, men have to face a variety of challenges. This starts with anxiety during the diagnostic pro-

cess. Since it is often not clear which treatment is most beneficial in terms of survival or quality of life, one has to 

be involved in a decisional process about which active treatment to commence, or whether to choose watchful 

waiting as ‘treatment’. 

All treatments have serious side effects impacting the quality of life, at least temporary. A man diagnosed with 

prostate cancer has to adjust to a new reality. In the first place he has to cope with having cancer and the pro-

cesses he has to go through. Secondly, side effects that often persist over time occur in the form of erectile 

dysfunction, urinary problems or (faecal and/or urinary) incontinence. In case of metastasis, problems related to 

hormonal treatment such as fatigue, depression and pain may occur. The different chapters of this thesis describe 

these aspects of prostate cancer in more detail. 

Chapter 1, which is the general introduction, outlines the reasons and relevance of this research project. Prostate 

cancer is unique in that it exclusively affects men, mostly older men, and prostate tumors are often growing slowly. 

Therefore there are several treatment options to choose from, including no treatment but monitoring the disease 

process. Prostate cancer also bears a stigma since often it affects the urinary, sexual, and bowel function. 

Compared to breast cancer, there is far less attention paid to the psychosocial aspects of prostate cancer. Three 

lines of studies can be distinguished: studies of health related quality of life, studies of psychosocial problems and 

studies of supportive care needs and interventions. Our study aimed at getting more insight into the psychosocial 

problems of men with prostate cancer and whether these men have a need for psychosocial support. 

In the study, 784 men with prostate cancer were approached through urologists in hospitals, during educational 

meetings about prostate cancer and by a mailing to all members of the prostate cancer patients association. Be-

sides the request to fill out a questionnaire, these men were also offered participation a supportive care program 

at no charges. This program consisted of 7 social support group sessions.  

Questionnaires were filled out by both group participants and non group participants. The questionnaires were filled 

out at the beginning of the study (T0) and after the end of the supportive care program about 4 month later (T1) 

and after another 3 months (T2). In total we received 238 eligible and valid questionnaires at T0. The set of three 

complete questionnaires was filled out by 187 men. Forty eight men participated in one of the support groups.

Chapter 2 presents a survey of published reviews from 2003 to 2012 about psychosocial problems associated 

with prostate cancer. Eight methodologically sound reviews were selected and compared with a review that we 

conducted in 2004 which included studies on psychosocial problems and interventions published between 1984 

and 2002. 

Anxiety is prevalent in all stages of the disease. The highest level of anxiety has been found during screening and 

the diagnostic phase. Older men experience less anxiety than younger men, and pain is associated with higher 
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levels of anxiety. The lowest levels have been found during PSA (blood substance that indicates the possibility of 

prostate cancer) screening. 

There is no consensus whether depression is more prevalent in men with localized prostate cancer compared to 

men in the general population. Men with advanced, incurable prostate cancer have a higher risk of depression. 

Other risk factors are pain, fatigue, persisting incontinence or impotence and having suffered from depression be-

fore. Protective factors are being older, being married, being more optimistic and having sufficient social support. 

How well patients adjust to the disease and its consequences depends on physical factors, psychological factors 

and social factors. Physical factors include disease stage, level of pain, erectile problems, urinary problems and 

bowel problems. More severe symptoms are related to lower wellbeing. Psychological factors entail coping strate-

gies, subjective perception of being diagnosed with prostate cancer and attitudes concerning illness. Coping with 

the disease refers to attempts (cognitive and/or behavioral) to manage the stressful situation of having prostate 

cancer and its consequences. Problem-focused coping and emotion-focused coping are related to better adjust-

ment in the form of better mental and physical health. On the other hand, avoidant coping strategies generally 

seem to be related to lower physical and mental health. Loss or threat perceptions have been found to be related 

to higher anxiety and depression. An optimistic attitude has been found to be related to a higher self-esteem. The 

presence of a spouse or friends one could talk to about emotional issues has been found to be related to better 

adjustment. Marriage including sexual relationships is often negatively affected by suffering from prostate cancer. 

Next to the described psychosocial problems, men with prostate cancer suffer in over 90% of the cases from 

erectile disorders; almost half of the men suffer from incontinence. Bowel problems occur in 13% to 38% of the 

cases. These three symptoms are the most important concerns for prostate cancer patients. 

In conclusion, the problems of concern in men with prostate cancer are well described; however, there is no con-

sensus about the need for psychosocial interventions and the format that would be most effective. This is one of 

the topics of our study. Men could indicate whether they wanted support in the form of a social support group and 

formulate their wishes concerning these groups. The facilitators took into account these wishes and the satisfac-

tion with the support was evaluated afterwards (see also chapter 8).

Chapter 3 examines the satisfaction of prostate cancer patients with the treatment decision making process. 

We determined the relationship between patients’ role in the decision making process as well as their satisfaction 

with the treatment decision making on the one hand, and stage of disease, treatment modality, age, social status 

and education on the other hand. The analysis was based on the data of the third measurement moment (T2) of 

our study, which includes assessments of 126 prostate cancer patients. Most respondents had localized prostate 

cancer, radical prostatectomy and radiotherapy was the most frequent reported treatment. 

Most patients (78%) felt they had participated in the decision making, of which 18% felt they had decided auton-

omously and 60% felt they had decided in collaboration with the physician. The remaining 22% of the patients 

indicated that the physician had made the decision. Older patients and those with advanced disease more fre-

quently reported not having been involved in decision making. Younger men (< 65 years) were more satisfied with 
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treatment decision making when they had been more involved, this relationship was a trend in older men but not 

significant in older men (> 65 years). 

In conclusion, most patients, especially younger ones preferred to be involved in the treatment decision. However, 

the physician has to assess whether the patient wants (to share) responsibility in treatment decisions. Some pa-

tients feel very uncomfortable by having unwanted control. 

Chapter 4. Because there is no consensus about the best treatment for prostate cancer, health related quality of 

life is important to consider as additional outcome of a medical treatment. Considering the effect of a treatment 

modality on health related quality of life dimensions can aid the decision what treatment to commence. This chap-

ter describes the health related quality of life in men with prostate cancer. The main dimensions are physical, role, 

emotional, cognitive and social functioning. Also common cancer (treatment) related symptoms as fatigue and 

prostate cancer specific symptoms such as incontinence are assessed within the measurement of health related 

quality of life. In this study we also measured ‘joy in life’ as a positive measure of quality of life. 

We found that in men who were treated an average of three years ago have a high quality of life in all four dimen-

sions. We also found no difference in health related quality of life between radical prostatectomy and radio therapy 

as single therapy after three years. 

Men receiving hormonal therapy were doing worse in physical health, functional health and general health related 

quality of life compared to men receiving other types of treatment. Men receiving hormonal treatment for more 

then one year felt a greater burden of incontinence or erectile problems and showed worse cognitive functioning 

compared to men receiving hormone treatment for less then one year. 

It can be concluded that men treated for localized prostate cancer with surgery or radiation therapy experienced 

a good quality of life after an average of three years post treatment. In men with metastatic prostate cancer who 

were being treated with hormones, the quality of life after three years of treatment was worse compared to men 

who were treated for one year after treatment. 

In chapter 5 it is explained that the occurrence of symptoms of post traumatic stress disorder (PTSD) such as 

intrusive thoughts or images reflect incomplete mental adjustment to prostate cancer and its treatment. The study 

describes the extent of symptoms of post traumatic stress disorder in prostate cancer patients and the associ-

ations between these symptoms and the need for supportive care, the intention to get supportive care and the 

actual use of supportive care. Since social support is found to be important in the adjustment to cancer, it was 

expected that social support from patients’ personal social network moderates these associations. 

In this study, we found an indication for severe levels of posttraumatic stress symptoms in 30% of the patients 

in our sample. Higher levels of intrusive thoughts and avoidance in patients were related to a stronger need for 

support and the intention to seek supportive care. However, higher levels of intrusive thoughts and or avoidance 

were not related to the actual participation in the support groups that were offered free of charge. Available per-

sonal social support had no effect on the supportive care needs in men with PTSD symptoms or the actual use. 
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The conclusion can be drawn that a supportive care need and the intention to get supportive care not necessarily 

translated into actual joining a support group. Put differently, PTSD symptoms were not a major reason for men 

to join a support group. 

In chapter 6 we addressed the question why only a small percentage of men with prostate cancer becomes 

member of a patients’ association and what factors are related to membership. We compared members and non 

members of the prostate cancer patients association on different characteristics, including socio-demographic, 

medical, quality of life, sexuality, psychosocial, care needs, and attitude towards support seeking. 

The comparison revealed that members of the patients’ association were younger, had a higher socio-economic 

status and experienced higher levels of distress and less joy in life. Furthermore, members were less content with 

the patient education and the psychosocial support available in the hospital. Members also had a higher need to 

talk about problems and a more positive attitude towards participation in support groups. In addition, members 

had a better knowledge of PSA (a blood substance possibly indicating prostate cancer). 

Higher socio-economic status, lower age, higher distress and dissatisfaction with the information from the hospital 

are the most important factors related to membership of the prostate cancer patients’ organization. 

Chapter 7 describes the factors related to the intention to participate and actual participation in social support 

groups for prostate cancer patients within the framework of the theory of planned behavior. This theory, applied to 

participation in support groups, states that the intention to participate is determined by attitude, social norms and 

when there is the intention, perceived control (the subjective idea to which degree it is possible to participate, for 

instance physical distance to the facility) is important to come to actually participate in a supportive care group. 

Therefore, these theoretical factors were studied, together with socio-economic variables, medical variables and 

psychosocial variables. 

Logistic regression revealed that younger age, lack of social support, a positive attitude and a high perceived 

control were predictive for the intention to participate in a social support group. Perceived control and a higher 

number of prostate-specific problems did predict the actual participation of men who were initially interested. For 

practice the results imply that the urologist and urological nurses can play a role in creating a more positive attitude 

towards group participation, especially if the social support system is weak. Groups should be organized close to 

patients’ place of residence.

Chapter 8 addresses the interest of men diagnosed with prostate cancer in participating in social support groups. 

Subsequently, we evaluated whether participation in the group format of patients’ own choice fulfilled their sup-

portive care needs previously formulated. We offered seven group sessions of 2.5 hours each, every other week. 

Three different group formats were studied. A social support group for men only (18 men in two groups), a social 

support group for couples (21 couples in three groups) and a support group for men only, focused on existential 

issues (nine men in one group). The supportive care needs were assessed using interviews conducted before 

the start of a group session series. The interviews were processed using qualitative methods; the answers were 

categorized in themes that emerged from the material. Satisfaction was measured at the end of the program by 

open-ended questions and by quantitative measurement instruments. 
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This study showed that 8% of the men with prostate cancer approached were interested in supportive care and 

eventually 6% (48 men) participated in one of our support groups. The supportive care needs reported most often 

were contact with fellow patients and a need to learn about practical issues related to prostate cancer and its 

treatment. Men also wanted to learn how to deal with the disease emotionally (coping). Nearly three quarters of 

the participants found most of their needs fulfilled. However, among men with the need to learn better strategies 

to cope with the disease, this need was less fulfilled and those who expressed this need were less satisfied with 

the support than men who did not express this need. 

In the group for men only, using the existential format, the satisfaction and the fulfillment of the needs were lower 

compared to the other two group formats. Men do value a clear structure in the groups. 

This study showed that a minority of men with prostate cancer actually used supportive care; however, the care 

provided was highly valued and met most participant needs. Almost all participants would recommend this sup-

port to others. 

Chapter 9 summarizes the results of all the chapters in the context of the main research questions and presents 

a general discussion and conclusions. 

The following questions were studied: 1. what are the most important psychosocial problems in men with prostate 

cancer and what is their quality of life ?, 2. what are the supportive care needs in men with prostate cancer?, 3. 

what are the determinants of the use of psychosocial support? and 4. how did the participating men evaluate the 

supportive care provided?

The most important psychosocial problems found were anxiety in different levels during different phases of the 

medical process. From the study it was further derived that incontinence, erectile disorder, bowel problems, pain 

and fatigue are often occurring problems, including their negative social implications. In our study we could fur-

ther establish that men with localized prostate cancer have a good health related quality of life one to three years 

post-diagnosis. Many men have supportive care needs and want to share experiences with fellow patients. How-

ever, a very small percentage of these men actually use supportive care facilities or join a patients’ association. 

The intention to seek support or actually use it is associated with socio-economic and psychosocial factors. Most 

men who have participated in a supportive care program are very content with the support. 

Limitations of the study are described. The sample is based on self selection by the participants. Moreover, more 

then half of the participants are member of the prostate cancer patients’ association. These properties may have 

biased our results. However, in the analysis we took this into account by correcting for membership in statistical 

testing. Finally, practical implications of the entire project are described, for instance different aspects of health 

related quality of life need to be taken into account while considering treatment options. Furthermore, physicians 

need to be aware of severe anxiety during treatment decision making and should consider to actively refer patients 

to a patients’ organization or a supportive care facility if the social support is insufficient. 
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Nederlandse samenvatting

Prostaatkanker is wereldwijd en in Nederland een van de meest voorkomende vormen van kanker. In 2012  

werden in Nederland meer dan 11.000 nieuwe diagnoses gesteld en de incidentie stijgt elk jaar. 

Mannen die met prostaatkanker worden geconfronteerd, staan voor een verscheidenheid aan uitdagingen. Dit 

begint veelal met het ervaren van angst tijdens het diagnostisch proces.

Het is vaak niet duidelijk welke behandeling het meest gunstig is in termen van overleving of kwaliteit van leven. 

Er dient dus een beslissing te worden genomen over welke behandeling er gestart wordt of dat er wordt afgezien 

van behandeling in de vorm van ‘waakzaam afwachten’. 

Alle behandelingen hebben ernstige bijwerkingen die, in ieder geval tijdelijk, de kwaliteit van leven kunnen  

beïnvloeden. De patiënt met prostaatkanker moet zich aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Zo dient hij te 

leren omgaan met de emoties rondom de diagnose en behandeling van de ziekte. Daarnaast zijn er regelmatig 

blijvende bijwerkingen in de vorm van problemen met de erectie en problemen met plassen en kan er sprake zijn 

van incontinentie (urine of ontlasting). Bij uitgezaaide prostaatkanker kunnen er, mede als gevolg van hormonale 

behandeling, vermoeidheid, depressie en pijn optreden. Deze aspecten van prostaatkanker worden nader belicht 

in de verschillende hoofdstukken van dit proefschrift.

Hoofdstuk 1 schetst de redenen en de relevantie van dit onderzoeksproject. Prostaatkanker is uniek omdat het 

uitsluitend, meestal oudere, mannen treft. Prostaattumoren groeien vaak langzaam waardoor er meer tijd is om 

zaken af te wegen dan bij andere kankersoorten. Er zijn verschillende behandelopties om uit te kiezen, te weten 

operatie of bestraling. Maar ook kan gekozen worden voor het niet actief behandelen maar wel in de gaten hou-

den van het ziekteproces. 

Prostaatkanker draagt een sociaal stigma, niet alleen vanwege de ziekte kanker maar juist ook omdat de urine-

wegen, de seksuele functie en de darmwerking vaak worden beïnvloed. Vergeleken met borstkanker is er in het 

onderzoek naar prostaatkanker veel minder aandacht besteed aan de psychosociale aspecten. Het onderzoek 

dat wordt uitgevoerd naar de psychosociale aspecten van prostaatkanker kent drie lijnen, te weten studies over;  

(a) de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, (b) de problemen op het psychosociale vlak en (c) de onder-

steunende zorgbehoeften en interventies. Het doel van de studie gerapporteerd in dit proefschrift is om meer 

duidelijkheid te krijgen over de psychosociale problemen van mannen met prostaatkanker en wat hun eventuele 

behoefte is aan begeleiding daarbij. 

In onze studie werden 784 mannen met prostaatkanker benaderd door urologen tijdens voorlichtingsbijeenkom-

sten over prostaatkanker die in ziekenhuizen werden gegeven en via een mailing aan alle leden van de vereniging 

voor prostaatkankerpatiënten (destijds de Stichting Contactgroep Prostaatkanker; nu bekend onder de naam de 

ProstaatKankerStichting). De mannen kregen naast het verzoek een aantal vragenlijsten in te vullen, het aanbod 

om deel te nemen aan een ondersteunend zorgprogramma voor mannen met prostaatkanker, zonder dat daar 

overigens kosten aan waren verbonden. Het ondersteunende zorgprogramma had de vorm van een sociale 

steungroep die zeven keer bij elkaar kwam. 
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Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd de vragenlijsten in te vullen: bij aanvang van de studie (T0) en 

na afloop van de serie bijeenkomsten ongeveer 4 maanden later (T1) en na nog eens 3 maanden (T2). Voor 

mannen die niet aan het ondersteuningsprogramma deelnamen golden dezelfde intervallen voor het invullen. In 

totaal waren er 238 mannen in het onderzoek betrokken die aan de inclusiecriteria voldeden en die een complete  

vragenlijst hadden ingevuld op T0. De set van drie volledige vragenlijsten werd door 187 mannen ingevuld, 48 van 

hen hebben ook deelgenomen aan de sociale steungroepen. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van reviewartikelen, gepubliceerd van 2003 tot en met 2012 over 

psychosociale problemen bij prostaatkanker patiënten. Acht methodologisch verantwoorde reviewartikelen wer-

den gevonden en deze werden vergeleken met een door ons in 2004 gepubliceerd reviewartikel. Dat artikel ging 

over studies naar psychosociale problemen en interventies, gepubliceerd tussen 1984 en 2002.

Angst is aanwezig in alle fasen van de ziekte. Het hoogste niveau van angst wordt gevonden tijdens screening 

op prostaatkanker en de diagnostische fase. Oudere mannen ervaren minder angst dan jongere mannen; pijn is 

geassocieerd met hogere niveaus van angst. De laagste angst niveaus werden gevonden bij de PSA monitoring. 

Hierbij wordt na de behandeling op regelmatige intervallen de PSA waarde in het bloed bepaald. De PSA waarde 

geeft een aanwijzing voor de activiteit van de prostaatkankercellen. 

Er is geen consensus of depressie vaker voorkomt bij mannen met lokale prostaatkanker in vergelijking met de 

algemene bevolking van oudere mannen. Mannen met uitgezaaide, ongeneeslijke prostaatkanker hebben een ho-

ger risico op depressie. Andere risicofactoren zijn: pijn, vermoeidheid, aanhoudende incontinentie of impotentie en 

eerdere depressieve episodes. Beschermende factoren zijn: een hogere leeftijd, getrouwd zijn, een optimistische 

levenshouding en het hebben van voldoende sociale steun. 

Hoe goed patiënten zich kunnen aanpassen aan de ziekte en de gevolgen daarvan is afhankelijk van fysieke,  

psychologische en sociale factoren. Fysieke factoren omvatten het ziektestadium, niveau van pijn, erectiepro-

blemen, plasproblemen en darmproblemen. Meer problemen zijn gerelateerd aan een verminderd welbevinden.  

Psychologische factoren betreffen coping-strategieën, subjectieve perceptie van het hebben van prostaatkan-

ker en attitudes rondom ziekte. Coping verwijst naar pogingen (cognitieve en/of gedragsmatige) om met de 

stressvolle situatie van het hebben van prostaatkanker en de gevolgen ervan om te gaan. Probleemgerichte en 

emotie-gerichte coping strategieën zijn gerelateerd aan een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid. Aan 

de andere kant, vermijdende coping strategieën zijn gerelateerd aan een slechtere lichamelijke en of geestelijke 

gezondheid. Indien de situatie waarin men zich bevindt wordt gezien als een verlies of bedreiging dan gaat dat 

samen met hogere niveaus van angst en depressie. Een optimistische instelling gaat samen met minder depressie 

en een hogere eigenwaarde. De aanwezigheid van een partner of vrienden waarmee over emotionele problemen 

gesproken kan worden, is gerelateerd aan een betere aanpassing. Tegelijk wordt de kwaliteit van de partnerrelatie 

en de seksuele relatie vaak negatief beïnvloed door de prostaatkanker.

Naast de beschreven psychosociale problemen lijden mannen met prostaatkanker in ruim 90% van de gevallen 

aan erectiestoornissen en in bijna de helft van de gevallen aan incontinentie. Darmproblemen komen voor bij 13% 

tot 38% van de patiënten. Deze drie problemen vormen de belangrijkste redenen tot bezorgdheid bij de patiënt.

Samenvatting

Proefschrift_BertVoerman_v2.indd   179 29-10-15   12:21



180

Geconcludeerd kan worden dat de problemen van mannen met prostaatkanker goed in kaart zijn gebracht en 

beschreven. Er is echter nog geen consensus over de noodzaak van psychosociale interventies en wat de meest 

effectieve vorm van interveniëren is. Een van de onderwerpen waarop we ons hebben gericht en wat verderop 

nog aan de orde komt, is de evaluatie van een interventie die de prostaatkanker patiënten kregen aangeboden in 

het kader van dit onderzoek.  

In hoofdstuk 3 wordt de vraag naar de tevredenheid van prostaatkankerpatiënten met het besluitvormings-

proces rondom de behandeling onderzocht. Hiervoor worden de gegevens van de vragenlijsten op het derde 

meetmoment (T2) gebruikt. Het betreft een retrospectieve studie over 126 mannen met prostaatkanker. De relatie 

werd bepaald tussen aan de ene kant de rol die de patiënt aannam (passief, collaboratief of autonoom) en aan 

de andere kant het stadium van de ziekte, welke behandeling werd ingezet, leeftijd, sociale status en opleiding-

sniveau. Ook werd de relatie van bovengenoemde factoren met de tevredenheid over de besluitvorming over de 

behandeling bepaald. Radicale prostatectomie en radiotherapie voor gelokaliseerde prostaatkanker waren de 

meest uitgevoerde behandelingen. 

De meeste patiënten (78%) rapporteerden dat ze hadden deelgenomen aan de besluitvorming, waarbij 18% vond 

dat ze zelfstandig had besloten en 60% in samenwerking met de arts. Twee-en-twintig procent van de patiënten 

had de arts laten beslissen. Oudere patiënten en patiënten met gevorderde ziekte meldden vaker niet betrokken 

te zijn geweest bij de besluitvorming. Jongere mannen (<65 jaar) waren meer tevreden met de besluitvorming als 

ze er meer bij betrokken werden. Dit verband was niet significant bij oudere mannen (> 65 jaar).

Concluderend kan worden gesteld dat de meeste patiënten en zeker de wat jongere groep, bij de besluitvorming 

over de behandeling betrokken moet worden. Het is echter ook van belang dat de arts inschat of een patiënt de 

(gedeeltelijke) verantwoordelijkheid voor zijn behandeling wil hebben. Sommige patiënten voelen zich hier, zo blijkt, 

erg ongemakkelijk bij. 

Hoofdstuk 4. Omdat er geen consensus bestaat over de beste behandeling voor prostaatkanker in termen van 

overleving, is gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven belangrijk om mee te wegen. Het effect op verschil-

lende domeinen van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven kan van belang zijn voor de keuze welke 

behandeling toe te passen. In dit hoofdstuk wordt de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij mannen 

met prostaatkanker beschreven. De belangrijkste domeinen zijn fysiek functioneren, rol functioneren, emotioneel 

functioneren, cognitief functioneren en sociaal functioneren. Veel algemeen bij kanker voorkomende en aan de 

behandeling gerelateerde symptomen zoals vermoeidheid behoren tot het domein van de aan de gezondheid 

gerelateerde kwaliteit van leven. Ook specifieke klachten die het gevolg zijn van prostaatkanker en de behandeling 

zoals incontinentie of erectiestoornissen behoren tot de   gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Daarnaast 

hebben we in deze studie ook ‘levensvreugde’ gemeten als positieve indicator van de kwaliteit van leven.

Er kwam naar voren dat mannen die gemiddeld drie jaar geleden werden behandeld een hoge kwaliteit van het 

leven hebben in alle vier de domeinen. We vonden drie jaar na behandeling ook geen verschil in de gezondheids-

gerelateerde kwaliteit van leven tussen patiënten die met radicale prostatectomie of met alleen radiotherapie zijn 

behandeld.  Mannen die een hormonale behandeling kregen hadden een lagere lichamelijke gezondheid, func-
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tionele gezondheid en algemene gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven vergeleken met mannen die deze 

behandeling niet kregen. Patiënten die meer dan een jaar met hormonale therapie werden behandeld hadden 

meer last van incontinent zijn, meer last van erectieproblemen en een lager cognitief functioneren in vergelijking 

met mannen die minder dan een jaar een hormonale behandeling kregen. 

Geconcludeerd kan worden dat mannen die behandeld zijn voor lokale prostaatkanker met een operatie of  

bestraling na gemiddeld drie jaar een goede kwaliteit van leven ervaren. Bij mannen met uitgezaaide prostaatkanker  

die met hormonen worden behandeld is de kwaliteit van leven na gemiddeld drie jaar minder dan na gemiddeld 

een jaar. 

In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd dat het optreden van de symptomen van post-traumatische stress stoornis 

(PTSS), zoals opdringende gedachten of beelden en vermijding een signaal zijn van een onvolledige mentale 

aanpassing aan de prostaatkanker en de behandeling. De studie beschrijft de omvang van de symptomen van 

PTSS bij prostaatkankerpatiënten en de associaties tussen deze symptomen en de behoefte aan ondersteunende 

zorg, de intentie om deze zorg te zoeken en het feitelijke gebruik van ondersteunende zorg. Aangezien bekend is 

dat sociale steun een belangrijke hulpbron is bij de mentale aanpassing aan kanker, werd verwacht dat de relatie 

tussen PTSS symptomen en de behoefte aan en gebruik van zorg zwakker wordt of helemaal wegvalt als er vol-

doende steun is uit het eigen sociale netwerk. 

In deze studie vonden we bij 30% van de mannen een score die wijst op ernstige posttraumatische stress-symp-

tomen. Het meer en vaker voorkomen van opdringende gedachten en of vermijding bij mannen met prostaat-

kanker was gerelateerd aan een sterkere behoefte tot ondersteuning en een hogere intentie om ondersteunende 

zorg te zoeken. Echter, hogere niveaus van opdringerige gedachten en of vermijding waren opvallend genoeg niet 

gerelateerd aan de daadwerkelijke deelname aan de aangeboden steungroepen. 

Beschikbare persoonlijke sociale steun had geen effect op de relatie tussen de behoefte aan ondersteunende zorg 

bij mannen met PTSS symptomen en het daadwerkelijke gebruik ervan. De conclusie die getrokken kan worden is 

dat de behoefte aan ondersteunende zorg en de intentie hebben om deze zorg te zoeken zich niet per se vertaald 

in daadwerkelijk zoeken en volgen van een ondersteunend zorg-programma. Als de mannen deelnemen aan een 

ondersteunende zorgprogramma, dan zijn PTSS symptomen kennelijk niet de reden om dat te doen.

In hoofdstuk 6 wordt de vraag behandeld waarom slechts een zeer klein deel van mannen met prostaatkanker 

lid wordt van de prostaat kanker stichting en welke factoren samenhangen met lidmaatschap. Hiervoor vergeleken 

we leden en niet-leden van de prostaatkankerpatiënten vereniging op diverse  kenmerken, waaronder socio-de-

mografische kenmerken, medische aspecten, kwaliteit van leven, seksualiteit, psychosociale, zorgbehoeften en 

houding ten opzichte van steun zoeken. Uit de vergelijking bleek dat de leden van de vereniging van de patiënten 

jonger waren, een hogere sociaal-economische status hadden en een hogere niveau van distress en minder ple-

zier in het leven ervaren. Bovendien waren leden minder tevreden met de patiëntenvoorlichting en de psychoso-

ciale ondersteuning vanuit het ziekenhuis. Leden hadden ook een grotere behoefte om te praten over problemen 

en een meer positieve houding ten opzichte van deelname aan steungroepen. Leden hadden een betere kennis 

van PSA (de stof in het bloed die kan wijzen op prostaatkanker).
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Een hogere sociaal-economische status, lagere leeftijd, hogere distress en ontevredenheid met de informatie uit 

het ziekenhuis zijn de belangrijkste factoren die samenhangen met het lidmaatschap van de prostaatkankerpati-

enten organisatie. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de factoren die verband houden met de intentie om deel te nemen en de daadwerkelijke 

deelname aan sociale steungroepen voor patiënten met prostaatkanker. Het theoretische kader voor deze studie 

is die van de ‘planned behavior’. Deze theorie, toegepast op deelname aan steungroepen, beschrijft dat de inten-

tie om deel te nemen wordt bepaald door attitude, sociale normen en waargenomen controle. De intentie tot deel-

name is uiteindelijk van belang om daadwerkelijk gebruik te gaan maken van een vorm van ondersteunende zorg. 

Deze factoren werden bestudeerd, samen met de sociaal-economische, medische en psychosociale variabelen.

Uit een logistische regressie bleek dat een jongere leeftijd, gebrek aan sociale steun, een positieve houding ten 

aanzien van psychosociale ondersteuning en een hogere waargenomen controle voorspellend waren voor de 

intentie om deel te nemen in een sociale steungroep. Afstand tot de groepslocatie en een groter aantal pros-

taatspecifieke problemen voorspellen de feitelijke deelname van mannen die aanvankelijk waren geïnteresseerd. 

Voor de praktijk betekenen deze resultaten dat de uroloog of de urologische verpleegkundige een rol kunnen  

spelen in het creëren van een meer positieve houding ten opzichte van deelname aan een groep, vooral als het 

eigen sociale steun-systeem zwak is. Groepen zouden moeten worden georganiseerd in de buurt van de woon-

plaats van de patiënten.

Hoofdstuk 8 richt zich op de interesse die mannen met prostaatkanker hebben in deelname aan sociale steun-

groepen. Vervolgens wordt geëvalueerd of deelname aan een van de groepen de eerder geformuleerde wensen 

heeft vervuld en hoe hoog de tevredenheid over de groepen is. Er werden zeven groepssessies van 2,5 uur, om de 

week aangeboden voor mannen met prostaatkanker. Er waren drie soorten groepen: sociale steungroepen voor 

alleen mannen (18 mannen in twee groepen), sociale steungroepen voor (echt)paren (21 paren in drie groepen) en 

een steungroep voor alleen mannen, gericht op existentiële kwesties (9 mannen in een groep). De wensen en ver-

langens van de mannen ten aanzien van de sociale steungroepen werden geïnventariseerd met behulp van inter-

views gehouden voor de start van de groepssessies. De interviews werden verwerkt met behulp van kwalitatieve 

onderzoeksmethoden, de antwoorden werden gecategoriseerd in thema’s die naar voren kwamen uit het materi-

aal. Tevredenheid werd gemeten aan het eind van het programma door middel van open vragen en vragenlijsten. 

Deze studie toonde aan dat 8% van de 784 benaderde mannen met prostaatkanker geïnteresseerd is in deelname 

aan een sociale steungroep en dat uiteindelijk 6% daarvan (48 mannen) deel nam aan één van onze groepen. De 

ondersteunende zorgbehoeften die het vaakst werden genoemd waren lotgenotencontact, een behoefte om te 

leren over praktische kwesties in verband met prostaatkanker en de behandeling ervan en men wilde ook leren 

hoe met de ziekte om te gaan voor wat betreft de eigen emoties. Bijna driekwart van de deelnemers vond dat aan 

de meeste van hun behoeften was voldaan. Echter, mannen die de behoefte hadden geuit tot het beter leren om-

gaan met de ziekte vanuit emotioneel perspectief  (d.w.z. coping) waren minder tevreden met de ondersteuning in 

vergelijking met mannen die deze behoefte niet hadden geuit. De tevredenheid en de mate van vervulling van de 

behoeften was het hoogst in de groep zonder partners die niet gericht was op existentiële kwesties. Het kwam 

naar voren dat een duidelijke structuur in de bijeenkomsten als belangrijk wordt ervaren. 
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Deze studie toonde aan dat een minderheid van de mannen met prostaatkanker daadwerkelijk gebruik maakte 

van ondersteunende zorg. Als mannen eenmaal deelnamen, dan werd de zorg zeer gewaardeerd en voldeed het 

aan de meeste behoeften van de deelnemers. Bijna alle deelnemers gaven aan deze steun aan anderen aan te 

bevelen.

Hoofdstuk 9 vat de resultaten van alle hoofdstukken samen in het kader van de belangrijkste onderzoeksvragen 

en beschrijft de algemene discussie en conclusies.

De volgende  vragen werden bestudeerd: 1. Wat zijn de belangrijkste psychosociale problemen bij mannen met 

prostaatkanker en wat is hun kwaliteit van leven; 2. Wat zijn de ondersteunende zorgbehoeften bij mannen met 

prostaatkanker; 3. wat zijn de determinanten van het gebruik van psychosociale ondersteuning en 4. hoe evalue-

ren de deelnemende mannen de aangeboden psychosociale ondersteuning. 

Het belangrijkste psychosociale probleem betreft angst op verschillende niveaus tijdens de verschillende fasen 

van de medische sequentie. Uit ons onderzoek blijkt verder dat incontinentie, erectiestoornissen, darmproblemen, 

pijn en vermoeidheid veel voorkomende klachten zijn bij mannen met prostaatkanker, met de eventueel daarbij 

behorende negatieve sociale gevolgen. In onze studie konden we vaststellen dat mannen met gelokaliseerde 

prostaatkanker één tot drie jaar na de diagnose een goede gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven hadden. 

Veel mannen hebben behoefte aan ondersteunende zorg en willen ervaringen delen met lotgenoten. Een klein 

percentage van deze mannen maakt echter daadwerkelijk gebruik van zorg faciliteiten of wordt lid van de pati-

entenvereniging. De intentie om professionele steun te zoeken of daadwerkelijk te gebruiken hangt samen met 

sociaal-economische en psychosociale factoren. De meeste mannen die hebben deelgenomen aan een onder-

steunend zorgprogramma zijn zeer tevreden. 

De beperkingen van het onderzoek hebben betrekking op de steekproef. Deze is niet op toeval gebaseerd maar 

op zelfselectie door de deelnemers. Ook is meer dan de helft lid van de ProstaatKankerStichting. Dit kan mogelijk 

tot een vertekening van de resultaten leiden, hoewel hiervoor in de analyses werd gecompenseerd. 

Tot slot worden de praktische implicaties van het gehele onderzoek beschreven. Belangrijke punten daarbij zijn 

dat er bij de keus voor een specifieke behandeling zorgvuldig moet worden besproken wat de effecten kunnen 

zijn op verschillende aspecten van op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Tevens is het belangrijk 

rekening te houden met ernstige angst tijdens de besluitvorming over de behandeling. Ook actieve doorverwijzing 

naar een patiënten organisatie of een zorg faciliteit is aan te bevelen als het eigen sociale netwerk onvoldoende 

steun kan bieden. 
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Bij dit onderzoeksproject zijn heel veel mensen direct en indirect betrokken geweest. Zonder hun bijdragen en 

ondersteuning was dit proefschrift nooit tot stand gekomen. Ik wil dan ook graag enkele mensen noemen die op 

verschillende manieren belangrijk zijn geweest voor het project. 
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noemen, George, jij was niet alleen vanaf het begin betrokken bij het project, jouw inzet en enthousiasme richting 

je collega’s heeft ervoor gezorgd dat het onderzoek ging lopen. 

Het onderzoek is gedaan in dienst van het Helen Dowling Instituut. De vijf jaar dat ik daar heb doorgebracht is voor 

mij een ontzettend leuke tijd geweest. Dat had alles te maken met de toenmalige collega’s en de hele sfeer op het 

HDI. Maarten, met jou heb ik zo veel plezier gemaakt dat het soms ten koste is gegaan van het werk. Daarnaast is 

jouw werk en inbreng van cruciaal belang geweest voor het onderzoek. Ook heb ik de inbreng van Bert Garssen 

altijd gewaardeerd. Bert, je was een van de bedenkers van het onderzoek en je was altijd bereid om concept arti-

kelen te lezen en (snel) van commentaar te voorzien. Andere mensen van het HDI die belangrijk zijn geweest voor 

het onderzoek maar ook voor de gezelligheid en collegialiteit zijn Eltica de Jager, Els de Kok, Machteld van den 
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nodig. Heel blij was ik ook met de mensen die bereid waren de mannengroepen te begeleiden.

Mijn dank gaat ook uit naar mijn promotor van het eerste uur, Jozien Bensing wegens haar inzet. Omdat dingen 

soms zo lopen, wil het zo zijn dat mijn promotie nu in Groningen gaat plaatsvinden met Robbert Sanderman en 

Mariët Hagedoorn als promotoren. Robbert en Mariët, jullie waren vanaf het begin af aan enthousiast over het 

onderzoek en onze bijeenkomsten verliepen in een ontspannen, constructieve sfeer. Ik wil jullie dan ook graag 

bedanken voor jullie inzet en vertrouwen. 

Veel mensen uit mijn directe omgeving hebben direct of indirect bij gedragen aan het welslagen van het project en 

mijn persoonlijke welzijn gedurende het hele traject. 

Op de vaste dinsdagavond klimavond kom ik een aantal vrienden tegen die altijd belangstelling hadden voor hoe 

het ging en het jammer vonden als ik weer eens een weekendje niet mee ging omdat ik aan het proefschrift moest 
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Op de achtergrond altijd aanwezig en altijd bereid tot steun in wat voor vorm dan ook, mijn familie Joan, Jaap,  

Ellen, Henk en mijn neef Stef. Naar mijn schoonfamilie waarbij ik mijn schoonouders Ben, Gerrie graag wil noemen:  

jullie trots gaf me altijd een fijn gevoel. Cindy, erg bedankt voor de moeite die je voor me hebt gedaan met de 

vormgeving van het boekje. 

En dan natuurlijk mijn partner Linde die mij nooit anders heeft gekend dan bezig zijnde met mijn proefschrift, Lieve 

Linde, ik ben blij met jou en ik verheug me op het post-promotie tijdperk, waarin er veel meer tijd en ruimte is voor 

samen een weekend weg zijn, of samen lekker thuis zijn en veel meer andere leuke dingen.
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