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Samenvatting

Zaadbalkanker wordt voornamelijk bij jonge mannen gediagnosticeerd. Met de huidige 
behandeling hebben deze mannen een grote kans op genezing, zelfs in het geval van uit-
zaaiingen. Genezen patiënten kunnen echter de rest van hun leven geconfronteerd worden 
met mogelijke korte- en lange termijn gevolgen van diagnose en behandeling. Sommige 
van deze patiënten kunnen het moeilijk vinden om zich aan te passen aan deze gevolgen, 
waardoor zij een lagere kwaliteit van hun leven ervaren. Zij kunnen baat hebben bij pro-
fessionele psychosociale begeleiding, waardoor ze manieren aanleren om beter om te gaan 
met hun veranderd levensperspectief. Het is echter nog onduidelijk welke mannen na 
behandeling voor zaadbalkanker het risico lopen op psychosociale problemen en gebaat 
zijn bij een dergelijke begeleiding. Een manier om daarachter te komen, is te onderzoeken 
welke factoren kwaliteit van leven voorspellen. Het doel van dit proefschrift was om de 
kwaliteit van leven van mannen die genezen zijn van zaadbalkanker te onderzoeken en 
om risicofactoren te identificeren die bijdragen aan een slechtere kwaliteit van leven. 

Het inleidende hoofdstuk (hoofdstuk 1) gaat in op het concept ”kwaliteit van leven” en 
op de mogelijke gevolgen van kanker voor de kwaliteit van leven van genezen patiënten. 
Daarnaast wordt het theoretisch model dat ten grondslag ligt aan het onderzoek geïntro-
duceerd en een overzicht gegeven van de hoofdstukken in het proefschrift.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het gepubliceerde onderzoek dat is gedaan naar het 
fysieke, psychologische en sociale welbevinden van mannen die genezen zijn van zaad-
balkanker. Via literatuurdatabases werden 23 tussen 1980 en 2003 gepubliceerde studies 
gevonden, die voldeden aan de inclusiecriteria. De meeste van deze studies vertoonden 
methodologische tekortkomingen, zoals kleine onderzoeksgroepen en het gebruik van 
niet-gevalideerde vragenlijsten. Om deze reden werd een kwaliteitsanalyse gedaan waar-
bij, op basis van methodologische criteria en ziekte- en behandelingskenmerken, kwali-
tatief sterkere studies werden onderscheiden van zwakkere. Zeven studies bleken kwali-
tatief sterk te zijn. Uit zowel de kwalitatief sterkere als uit de zwakkere studies bleek dat 
het grootste deel van de genezen zaadbalkankerpatiënten een goede kwaliteit van leven 
ervaart. Prospectieve en retrospectieve studies lieten zien dat hun kwaliteit van leven ver-
beterde na het beëindigen van de behandeling en dat de negatieve gevolgen van zaadbal-
kanker (zoals vermoeidheid, stress, angst voor het terugkomen van de tumor) afnamen 
in de loop van de tijd. De kwalitatief sterkere studies besteedden weinig aandacht aan het 
sociaal welbevinden (huwelijkstevredenheid, sociale steun en werksituatie) en de mogelij-
ke positieve gevolgen van de ervaring met zaadbalkanker. De kwalitatief zwakkere studies 
lieten echter zien dat er, naast een afname in negatieve gevolgen van zaadbalkanker op het 
leven van de patiënten, ook positieve gevolgen werden ervaren (zoals emotionele groei en 
een betere band met familie en vrienden). 
Op basis van deze literatuurstudie zou geconcludeerd kunnen worden dat mannen die 
genezen zijn van zaadbalkanker over het algemeen een goede kwaliteit van leven rap-
porteren. Echter, omdat de meeste studies methodologische tekortkomingen vertonen en 
omdat de kwalitatief sterkere studies niet alle dimensies van kwaliteit van leven hebben 
onderzocht, kon een dergelijke conclusie niet getrokken worden. Om een beter inzicht 
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te krijgen in de kwaliteit van hun leven zal toekomstig onderzoek grotere onderzoeks-
groepen met zowel korte- als lange termijn overlevers, sociodemografisch overeenko-
mende vergelijkingsgroepen en gevalideerde vragenlijsten moeten omvatten. Deze studies 
zouden zich dan kunnen richten op het identificeren van risicoprofielen die gebruikt kun-
nen worden bij het vinden van de overlevers die kankergerelateerde stress ervaren.

De studie die beschreven wordt in hoofdstuk 3 had als doel om de kwaliteit van leven van 
patiënten die zaadbalkanker hebben overleefd te onderzoeken. Bij dit onderzoek werd een 
aantal van de in de literatuurstudie beschreven methodologische tekortkomingen onder-
vangen. Als eerste werd de kwaliteit van leven van genezen zaadbalkankerpatiënten (n = 
354; tijd sinds behandeling: 3 maanden - 25 jaar) vergeleken met een referentiegroep van 
Nederlandse mannen. Ten tweede werden overlevers die risico lopen op een verminderde 
kwaliteit van leven geïdentificeerd op basis van sociodemografische variabelen, ziekte- en 
behandelingsvariabelen en recent meegemaakte levensgebeurtenissen. De kwaliteit van 
leven van de mannen die genezen zijn van zaadbalkanker bleek gelijk aan die van de refe-
rentiegroep. De verstreken tijd sinds afronding van de behandeling, het type behandeling 
en het meemaken van een tweede kankerdiagnose bleken geen invloed te hebben op de 
kwaliteit van leven. Mannen die een minder goed kwaliteit van leven rapporteerden waren 
wel wat ouder en hadden meer negatieve levensgebeurtenissen in het voorgaande jaar 
meegemaakt. Echter, het niet hebben van een betaalde baan in combinatie met het heb-
ben van een chronische ziekte was de sterkste voorspeller van een minder goede kwaliteit 
van leven. De antwoorden op een open vraag lieten zien dat, in vergelijking met andere 
overlevers, mannen zonder betaalde baan en met een chronische ziekte ook vaker een 
negatieve invloed van zaadbalkanker op hun huidige kwaliteit van leven rapporteerden. 
Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat mannen die genezen zijn 
van zaadbalkanker een goede kwaliteit van leven rapporteren. Het feit dat er geen relatie 
werd gevonden tussen objectieve ziekte- en behandelingsvariabelen en kwaliteit van leven 
wijst erop dat de overlevers in staat zijn om zich snel aan te passen aan hun door kanker 
veranderde levensomstandigheden, zelfs na intensieve behandeling of een tweede kanker-
diagnose. De negatieve invloed van de combinatie werkloosheid en chronische ziekte op 
kwaliteit van leven is ook bij de algemene bevolking aangetroffen. Deze bevinding is begrij-
pelijk gezien het feit dat chronische ziekten sociale activiteiten en werk kunnen verstoren, 
wat vervolgens kan leiden tot een lagere kwaliteit van leven. Niettemin, de onderzochte 
variabelen hadden maar een beperkte invloed op de kwaliteit van leven in deze groep, dus 
waarschijnlijk zijn andere predictoren meer bepalend hiervoor.

Zinbeleving draagt in sterke mate bij aan het psychosociaal welbevinden van mensen. 
Mensen die hun leven als zinvol beleven, bezien hun leven vanuit een betekenisvol per-
spectief en ontlenen daaraan een aantal levensdoelen. Bovendien zijn zij bezig met het 
vervullen van deze levensdoelen. Mannen die zaadbalkanker hebben gehad kunnen het 
moeilijk vinden om hun ziekteperiode als zinvol te ervaren en de ziekteperiode kan ervoor 
zorgen dat bepaalde levensdoelen onhaalbaar worden. Dit kan een negatieve invloed heb-
ben op psychosociaal welbevinden en stress veroorzaken. Het eerste doel van de studie 
die beschreven wordt in hoofdstuk 4, was te onderzoeken of mannen die genezen zijn van 
zaadbalkanker het leven als zinvol ervaren. Als tweede is onderzocht of de kankerervaring 
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ervoor heeft gezorgd dat ze een andere kijk op het leven hebben gekregen. Ten derde is 
onderzocht in hoeverre zinbeleving, sociodemografische variabelen, ziekte- en behande-
lingsvariabelen, het hebben van een chronische ziekte en recent meegemaakte gebeurte-
nissen psychosociaal welbevinden en kankergerelateerde stress kunnen voorspellen. De 
resultaten lieten zien dat mannen die genezen zijn van zaadbalkanker hun leven als zinvol 
ervaren. In overeenstemming met onderzoek naar deze aspecten in de algemene popula-
tie, bleek dat de overlevers zonder partner, of zonder kinderen, of zonder betaalde baan, 
of met een chronische ziekte, of degenen die meer negatieve levensgebeurtenissen hadden 
meegemaakt het bestaan als minder zinvol ervaren. Ziekte- en behandelingsvariabelen 
waren niet gerelateerd aan zinbeleving. Ongeveer tweederde van de mannen gaf aan dat 
ze door de ervaring met zaadbalkanker anders tegen het leven aankijken; de meerder-
heid (60%) gaf aan dat ze nu een positievere kijk op het leven hebben. Zinbeleving was 
de belangrijkste voorspeller van psychosociaal welzijn, maar voorspelde in mindere mate 
kankergerelateerde stress.
Samenvattend kan gesteld worden dat mannen die genezen zijn van zaadbalkanker het 
leven als zinvol ervaren en dat dit gevoel de belangrijkste voorspeller was van psychoso-
ciaal functioneren. Zinbeleving had minder invloed op kankergerelateerde stress, wat erop 
wijst dat het wellicht belangrijker is voor het ervaren van een positieve kwaliteit van leven 
dan voor het omgaan met kankergerelateerde stress. Eerder onderzoek suggereert echter 
dat zinbeleving kan beschermen tegen kankergerelateerde stress. Toekomstig onderzoek 
kan de onderliggende mechanismen waardoor zinbeleving en kankergerelateerde stress 
met elkaar samenhangen wellicht blootleggen.

De ervaring met kanker kan zo traumatisch zijn dat het specifieke psychologische symp-
tomen kan veroorzaken, zoals het ongewenst herbeleven van emotionele gebeurtenissen 
uit de ziekteperiode en het vermijden van situaties die onplezierige gevoelens en herin-
neringen oproepen. Deze kankergerelateerde stress symptomen kunnen maanden of zelfs 
jaren na het beëindigen van de behandeling blijven bestaan. Kankergerelateerde stress 
symptomen zijn niet eerder onderzocht bij mannen die genezen zijn van zaadbalkanker. 
Het eerste doel van de in hoofdstuk 5 beschreven studie was het onderzoeken van de 
prevalentie van kankergerelateerde stress symptomen onder mannen die genezen zijn 
van zaadbalkanker. Daarnaast is (a) op kwantitatieve wijze onderzocht hoe sociode-
mografische variabelen, ziekte- en behandelingsvariabelen en het hebben van een chro-
nische ziekte relateren aan kankergerelateerde stress symptomen en (b) op kwalitatieve 
wijze onderzocht of concrete gebeurtenissen en subjectieve percepties relateren aan kan-
kergerelateerde stress symptomen. Dertien procent van 354 mannen die genezen zijn van 
zaadbalkanker had last van klinisch verhoogde kankergerelateerde stress. Alleenstaande, 
lager opgeleide en werkeloze mannen rapporteerden meer stress symptomen. Tijd sinds 
behandeling, type behandeling, een tweede kankerdiagnose en het hebben van een chro-
nische ziekte waren slechts zwak gerelateerd aan de mate van stress symptomen. Op basis 
van de antwoordpatronen op de vragenlijst werden twee groepen mannen geselecteerd 
voor een interview: 15 mannen met een klinisch verhoogd niveau van kankergerelateerde 
stress symptomen en 15 mannen zonder deze symptomen. De interviews richtten zich 
op de relatie tussen concrete ziektegerelateerde gebeurtenissen (zoals het ondergaan van 
een echografie) en subjectieve percepties (angst voor toekomstige medische problemen) 
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en kankergerelateerde stress symptomen. Het aantal objectief meegemaakte gebeurtenis-
sen verschilde niet tussen mannen met en zonder kankergerelateerde stress symptomen. 
Echter, de mannen met een klinisch verhoogd niveau van kankergerelateerde stress gaven 
wel aan dat ze meer van slag raakten door de herinneringen aan deze gebeurtenissen. Ook 
gaven ze aan dat ze meer van slag zijn door de gevolgen van zaadbalkanker, omdat die heb-
ben geleid tot meer veranderingen in het dagelijkse leven. Ook gaven ze aan dat ze banger 
zijn voor medische problemen in de toekomst. De mannen met klinisch verhoogde stress 
symptomen hadden het gevoel dat hun leven nog steeds bedreigd wordt door kanker.
Samenvattend kan gesteld worden dat een belangrijke minderheid van de mannen die 
genezen is van zaadbalkanker nog kankergerelateerde stress symptomen ervaart. Socio-
demografische en ziekte- en behandelinggerelateerde variabelen lijken geen sterke indica-
toren te zijn voor kankergerelateerde stress, terwijl het ervaren van een negatieve invloed 
van de ziekte op het huidige leven en angst voor de toekomst er wel aan gerelateerd lij-
ken te zijn. Als clinici vragen naar gedachten over de dreiging van kanker en de ervaren 
effecten op het huidige en toekomstige leven, krijgen ze wellicht beter inzicht in de mate 
van kankergerelateerde stress symptomen dan als ze zich uitsluiten richten op de objec-
tieve medische geschiedenis. Mannen die het gevoel hebben dat hun leven nog steeds 
bedreigd wordt zouden baat kunnen hebben bij een psychosociale interventie gericht op 
het vervangen van onrealistische door realistische cognities.

Vermoeidheid is een van de meest voorkomende gevolgen van de behandeling van kanker 
en kan een negatieve invloed hebben op het welbevinden van patiënten en overlevers. 
In hoofdstuk 6 wordt de eerste studie beschreven naar de prevalentie van en de verand-
eringen in vermoeidheid bij zaadbalkankerpatiënten gedurende het eerste jaar na orchi-
dectomie. Daarnaast is in deze studie onderzocht of vermoeidheid samenhangt met 
sociodemografische variabelen, hemoglobine- en testosteronniveau en angstdispositie. 
Vijftien patiënten die alleen een orchidectomie hadden ondergaan en 37 patiënten die ook 
chemotherapie kregen, hebben na orchidectomie, drie maanden daarna (dit was direct na 
chemotherapie voor de patiënten die ook chemotherapie kregen) en twaalf maanden na 
orchidectomie een vragenlijst ingevuld. Zaadbalkankerpatiënten rapporteerden meer ver-
moeidheid vlak na orchidectomie en, in het geval van chemotherapie, na het afronden van 
chemotherapie. Een jaar na orchidectomie lag het vermoeidheidsniveau van beide groepen 
patiënten op een hoogte vergelijkbaar met dat van mensen die geen kanker hadden gehad. 
Een hogere leeftijd was matig tot sterk gerelateerd aan meer vermoeidheid. Verder bleek 
dat de patiënten die op het eerste meetmoment een hoger niveau van vermoeidheid rap-
porteerden, dit ook deden op het tweede en derde meetmoment. Angstdispositie bleek 
een voorspeller van zowel huidig als toekomstig niveau van vermoeidheid. Het aantal 
patiënten met anemie of een laag testosteronniveau was te klein, zodat het niet mogelijk 
was om de invloed ervan op vermoeidheid te onderzoeken. 
Op basis van deze bevindingen kan gesteld worden dat zaadbalkankerpatiënten het meest 
vermoeid zijn kort na orchidectomie en chemotherapie. Vermoeidheid lijkt niet een blij-
vend probleem te zijn voor de meerderheid van de patiënten, ongeacht de behandeling die 
ze hebben ondergaan. Oudere patiënten, patiënten die kort na orchidectomie al vermoeid 
zijn en degenen met een angstige aard lijken het risico te lopen op langdurige vermoeid-
heid. Deze patiënten zouden baat kunnen hebben bij een multidisciplinaire interventie 

FYN Werk-Fleer proefschrift.indb156   156 11-1-2006   23:44:16



157

10

gericht op lichaamsbeweging en het versterken van copingstrategieën die effectief zijn bij 
het verminderen van vermoeidheid.

In hoofdstuk 7 wordt een methodologisch onderwerp behandeld. In kwaliteit van leven 
studies worden verschillende methoden gebruikt om patiënten te werven. Veel studies 
werven patiënten via ziekenhuisdatabases, maar er zijn ook studies waarbij patiënten 
worden gevraagd via patiëntenverenigingen, het internet, of advertenties in kranten en 
tijdschriften. Het werven van patiënten via verschillende bronnen kan leiden tot popula-
ties met heel verschillende karakteristieken en dat kan weer van invloed zijn op de gene-
raliseerbaarheid van de resultaten. Tot nu toe is er nog maar weinig empirisch onder-
zoek gedaan naar de relatie tussen wervingsbronnen en kwaliteit van leven. De studie 
die beschreven wordt in dit hoofdstuk had als doel om inzicht te krijgen in (1) de ka-
rakteristieken van de patiënten die geworven worden via verschillende bronnen en (2) 
de invloed van de wervingsbron op kwaliteit van leven. Daartoe werden leden van de 
patiëntenvereniging voor mannen die zaadbalkanker hebben gehad (n = 85) en overlevers 
van zaadbalkanker uit de UMCG database (n = 354) vergeleken op sociodemografische 
variabelen, ziekte- en behandelingsvariabelen en kwaliteit van leven. De leden van de 
patiëntenvereniging bleken significant jonger, korter geleden behandeld, hoger opgeleid, 
vaker een gecombineerde behandelding te hebben gehad en vaker een tweede keer kanker 
te hebben gehad. Verder hadden ze significant lagere scores op de meeste schalen van de 
kwaliteit van leven vragenlijst. Ook als werd gecorrigeerd voor de sociodemografische en 
ziekte- en behandelingsvariabelen waarop de twee groepen verschilden, rapporteerden de 
leden van de patiëntenvereniging nog steeds een lagere kwaliteit van leven dan mannen die 
benaderd waren via het UMCG. 
Er werd geconcludeerd dat het werven van patiënten via verschillende bronnen inderdaad 
leidt tot populaties met verschillende sociodemografische en ziekte- en behandelingsgere-
lateerde karakteristieken en verschillende kwaliteit van leven scores. Echter, verschillen in 
sociodemografische en ziekte- en behandelingsvariabelen lijken dit verschil in kwaliteit 
van leven niet te veroorzaken. Dit betekent dat andere factoren het verschil in kwaliteit 
van leven tussen de groepen bepalen. Deze resultaten laten zien dat onderzoekers voor-
zichtig moeten zijn met het benaderen van patiënten voor hun onderzoek, want de bron 
waaruit ze hun onderzoekspopulatie werven kan van invloed zijn op de resultaten en dus 
op de generaliseerbaarheid daarvan. 

In hoofdstuk 8, ten slotte, worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek be-
sproken en in een breder kader geplaatst. Daarnaast wordt er een aantal methodologische 
kwesties in beschouwing genomen en worden er suggesties gedaan voor verder onder-
zoek. Het hoofdstuk sluit af met een bespreking van de implicaties van dit onderzoek 
voor de klinische praktijk.
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