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De doelstellingen van dit proefschrift zijn: 

 het psychosociale functioneren te bestuderen van patiënten met kanker die 

kinderen hebben en diens familieleden 

 in deze gezinnen relaties te exploreren tussen kenmerken van het gezin en het 

functioneren van de gezinsleden .  

 

Om deze vragen te beantwoorden zijn twee studies verricht in het Universitair 

Medisch Centrum Groningen die zich gericht hebben op kankerpatiënten, hun partners en 

hun jonge en adolescente kinderen. De eerste studie richt zich op de periode waarin de 

ouder wordt gediagnosticeerd met kanker en waarbij patiënt en gezin prospectief worden 

vervolgd tot een jaar na diagnose. De tweede studie richt zich op gezinnen van wie een 

van de ouders een tot vijf jaar geleden met kanker gediagnosticeerd is. 

Hoofdstuk 1 geeft achtergrondinformatie over de studie van dit proefschrift. 

Hierin worden kort de gevolgen van kanker, de behandeling ervan en de bijwerkingen 

besproken. Net als met alle stressvolle gebeurtenissen, kan kanker een effect hebben op 

de patiënt en zijn/haar gezinsleden. In dit hoofdstuk worden op basis van bestaande 

literatuur effecten van kanker op het gezin beschreven. Tevens wordt de theoretische 

achtergrond van deze studie gepresenteerd.  

Het eerste onderzoek van dit proefschrift (Hoofdstuk 2) richt zich op het 

functioneren van de patiënten en hun partners na confrontatie met kanker. Dit hoofdstuk 

presenteert de bevindingen over het fysieke en psychosociale functioneren van de 

patiënten met kinderen in de periode van een jaar tot vijf jaren na de diagnose. Deze 

ouders blijken te functioneren op een niveau vergelijkbaar met de norm op vijf van de 

acht domeinen van de kwaliteit van leven. Tot vijf jaar na de diagnose is de kwaliteit van 

leven van de patiënten minder dan de norm qua sociaal functioneren en ondervinden zij 

beperkingen in het vervullen van hun rol veroorzaakt door fysieke problemen en vitaliteit. 

Patiënten zijn beperkt in hun sociaal leven, kunnen hun rollen niet vervullen door fysieke 

beperkingen en voelen zich minder energiek. Het functioneren van de partners is op fysiek 

niveau beter dan de algemene populatie maar de partners rapporteren beperkingen op 

sociaal niveau. De kwaliteit van leven varieert met het type kanker, intensiteit van de 

behandeling en recidief van de kanker. Het psychosociale functioneren van de partners is 

sterk gerelateerd aan het fysieke en psychosociale functioneren van de patiënt. Verder is 

er gekeken in hoeverre het functioneren van de ouders gerelateerd is aan de prevalentie 

van emotionele- of gedragsproblemen bij de kinderen. De kwaliteit van leven van de 

patiënt lijkt sterker samen te hangen met problemen bij de kinderen dan de kwaliteit van 

leven van de partner. Over het algemeen lijkt de kwaliteit van leven van de ouders sterker 

samen te hangen met het emotionele functioneren van de kinderen dan met 

gedragsproblemen.  

In Hoofdstuk 3 worden de bevindingen van het functioneren van de ouders 

tijdens het eerste jaar na de diagnose gepresenteerd. Het functioneren van de patiënten 

wordt gedurende het jaar beter. Hun fysieke en emotionele functioneren verbetert en 

kankergerelateerde distress vermindert. Bij de partners zien we dat hun functioneren door 

het jaar fluctueert maar dat hun kankergerelateerde distress vermindert en dat zij door 

het hele jaar een beter fysiek functioneren rapporteren dan de norm. In de eerste helft 
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van het jaar rapporteren ze meer psychosociale problemen dan de norm maar aan het 

einde van het jaar is dit niveau vergelijkbaar met de norm.  

 Tevens wordt de communicatie tussen ouders, van wie een van hen patiënt is en 

hun kinderen bestudeerd. Het lijkt dat communicatie patronen gedurende het eerste jaar 

stabiel blijven. Verder is het functioneren van de ouders nauwelijks gerelateerd aan de 

kwaliteit van de communicatie tussen hen en de kinderen. 

Vervolgens worden in Hoofdstuk 4 de emotionele reacties van de adolescente 

kinderen op de ziekte van hun ouder bestudeerd, zowel tijdens het eerste jaar als in de 

periode van een tot vijf jaar na de diagnose. Gedurende het eerste jaar verminderen de 

gevoelens van onzekerheid die de adolescenten voelen over de ziekte van hun ouder en 

de gevoelens van eenzaamheid. Hun gevoelens van hulpeloosheid en de positieve emoties 

blijven stabiel. Tijdens dit eerste jaar lijken de emotionele reacties van de kinderen niet 

samen te hangen met het type kanker, de behandelmethode of het geslacht van de zieke 

ouder. Later, in de periode van een tot vijf jaar na de diagnose, zijn onzekerheid, 

hulpeloosheid en positieve gevoelens gerelateerd aan het type kanker van de ouder. De 

emotionele reacties zijn niet aan het geslacht van de zieke ouder gerelateerd, maar wel 

aan het geslacht van het kind.  De reacties van de meisjes hangen veel sterker samen met 

hun functioneren dan de reacties van de jongens. Dit blijkt uit analyses van zowel 

gelijktijdige als prospectieve analyses. 

 De sterkste voorspeller van disfunctioneren lijkt een eerdere disfunctie te zijn. 

Emotionele reacties van de kinderen zijn niet een significante voorspeller voor emotionele 

of gedragsproblemen.  

Het gezinsklimaat is onderwerp van studie in Hoofdstuk 5. Hierbij wordt 

onderzocht hoe ouders en hun adolescente kinderen het klimaat van het gezin 

beoordelen. Tevens worden eventuele discrepanties bestudeerd tussen het oordeel van 

de ouders en dat van de kinderen binnen de gezinnen. Ouders en kinderen zijn allebei erg 

positief over het gezinsklimaat. Beiden vinden dat hun gezin expressiever en socialer is 

dan gemiddeld. Ze zeggen dat het gezin beter georganiseerd en minder controlerend is en 

dat ze minder vaak conflicten hebben dan het gemiddelde gezin. Daarnaast vinden de 

adolescenten ook dat hun gezin hechter is dan andere gezinnen.  

 In analyses van relaties tussen gezinsklimaat en het functioneren van de 

adolescenten, wordt gevonden dat de relaties binnen het gezin (expressiviteit, cohesie en 

conflict) veel sterker samenhangen met functioneren van de adolescenten dan het 

structuur van het gezin (organisatie en controle).  

In Hoofdstuk 6 wordt de invloed van de manier van werving van gezinnen 

bestudeerd die aan de studie deelnemen. Gezinnen worden op twee manieren geworven. 

De eerste, grotere groep bestaat uit gezinnen die door de staf van het ziekenhuis gevraagd 

zijn om mee te doen aan het onderzoek. De tweede, kleinere groep bestaat uit gezinnen 

die na aandacht van de media over de studie zelf contact hebben gezocht met het 

onderzoeksteam om aan het onderzoek mee te doen. Er is geconstateerd dat er 

significante verschillen zijn tussen deze groepen in ziektekenmerken en kwaliteit van 

leven, welke het wetenschappelijk gezien onverantwoord maken de data van deze 

groepen samen te analyseren. Gezinnen die gerekruteerd zijn binnen het ziekenhuis 

hadden vaker te maken met een terugkeer van het kanker. Verder zijn de kinderen in de 

gezinnen die in het ziekenhuis gerekruteerd zijn ouder en zijn de ouders minder hoog 
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opgeleid. De gezinnen gerekruteerd van buiten het ziekenhuis rapporteren meer 

problemen. We concluderen dat onderzoekers in de psychosociale oncologie voorzichtig 

moeten zijn met het combineren van spontaan aangemelde en actief geworven 

proefpersonen voor data analyse.  

Tenslotte volgt in Hoofdstuk 7 een discussie over de meest opmerkelijke 

resultaten uit dit proefschrift en de gevolgen van de beschreven onderzoeken voor de 

klinische praktijk en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek.   
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