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Summary

summary

Understanding the way parents deal with cancer in their children is the subject of this 
dissertation. A stress-coping model, based on the framework of Lazarus and Folkman 
developed in the 1980’s, is used for studying the effects of pediatric cancer on parents 
well-being. We examined psychological distress caused by dealing with cancer and 
the ability of parents to adjust to the experience after five years. The study design is 
prospective and longitudinal with four measurement points (diagnosis, six and twelve 
months, and five years after diagnosis). This design is oriented towards understanding 
the process of adjustment over time and this thesis focuses primarily on the endpoint at 
five years after diagnosis.
Specific attention is given to the following aspects:
• To gain insight into and to monitor change in distress, anxiety and psychological 

complaints across time and to identify factors that may contribute to either positive 
or negative adjustment;

• Knowledge of sociodemographic and illness-related variables relevant to under-
standing how parents adjust, specific attention will be paid to possible differences 
between fathers and mothers;

• Relevant factors contributing to difference in psychological adjustment may be 
found in investigation of the effects of coping strategies, social support and satisfac-
tion with this support including marital satisfaction and communication between 
spouses; 

Parents of children suffering from cancer answered self-report questionnaires on psy-
chological distress, symptomatology, and anxiety (General Health Questionnaire, GHQ, 
Symptom CheckList-90, SCL-90, State-Trait Anxiety Inventory–State STAI-S); coping 
(Utrecht Coping List); social support (Social Support List-Interactions, Social Support 
List –Dissatisfaction, Support List-Negative Interactions); Marital Satisfaction (Maudsley 
Marital Questionnaire, MMQ) and Communication within the marriage (Communication 
Skills Inventory, CSI). Parents and medical specialists also provided information on socio-
demographic and illness-related variables. The number or respondents at five years after 
diagnosis was 115 (74% of the 155 parents eligible at five years). Of these, 96 parents 
responded at all four measurement points.

Chapter two addresses the overall results of the study on parents’ distress. Three 
measures of psychological distress (GHQ, SCL-90 and STAI-S) were used. We examined 
changes over time and gender differences. We also compared differences between the 
mean scores of the parents at five years after diagnosis with norm group levels. Also, the 
effects of health status of the children and earlier levels of distress on parents’ function-
ing at five years were examined. Results showed that levels of reported distress, psy-
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choneurotic symptoms and state anxiety significantly decreased across time to normal 
levels at five years. However, according to the GHQ cut-off score, a significantly higher 
percentage of parents (27%) than in the norm group (15%) showed clinically elevated 
scores at five years. Mothers showed higher scores than fathers on state anxiety. Anxiety 
levels were also higher for parents of relapsed children than parents of surviving and 
deceased children. Psychological functioning at diagnosis was significantly related to 
functioning at five years. We conclude that, although parental distress decreases with 
time, a significant number of parents still suffer from clinical psychological distress after 
five years. Parents of relapsed children seem to be at risk for long-term psychological 
problems as are those parents who report higher levels of psychosomatic complaints 
at diagnosis.

Chapter three examines the use of coping styles of fathers and mothers of pediatric 
cancer patients over time and the prospective effects of coping on distress. We use the 
GHQ and UCL as measures of psychological distress and coping (seven coping styles in 
the UCL: active problem focusing, palliative and passive reaction patterns, avoidance, 
social support seeking, expression of emotions, and comforting cognition). At diagnosis, 
parents’ use of coping styles did not differ from the norm population except that they 
made more frequent use of support seeking. We found no significant change over time 
in use of palliative reaction pattern. Support seeking declined and emotional expression 
increased linearly. The use of the remaining coping styles showed a pattern of decrease 
followed by increase over time. At five years, parents’ use of coping styles differed from 
the norm population only in less use of expression of emotions and comforting cogni-
tions. Initial coping significantly predicted fathers’ future distress level at six and twelve 
months but not at five years. This was not found for mothers. As to change in distress 
and coping, changes in coping were significantly associated with both parents’ changes 
in distress only during the first year. Increased passive reaction pattern and social sup-
port seeking could be seen as risk factors for mothers. Increased avoidance, a passive 
reaction pattern, expression of emotions, and decreased active problem focusing could 
be seen as risk factors for fathers. These findings illustrate that coping seems to be a situ-
ation‐specific process and that coping predictors vary as a function of parents’ gender.

Chapter four explores the effects of social support on psychological distress of parents 
of pediatric cancer patients. The instruments used are the GHQ to measure distress and 
the SSL measuring amount of support, (dis)satisfaction with support and negative 
interactions. Psychological distress as well as the amount of received support decreased 
significantly from diagnosis to five years later. We found no significant change in (dis)
satisfaction with support and negative interactions. Social support variables did not 
show any concurrent or prospective significant effect on mothers’ distress at five years. 
Dissatisfaction with support showed a significant unique concurrent effect on fathers’ 
distress at five years and negative interactions had a prospective unique effect. Dissatis-
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faction with support and negative interactions experienced by fathers did significantly 
affect their levels of psychological distress. We did not find a similar effect for mothers.

Chapter five aims to examine longitudinal effects of communication styles on marital 
satisfaction and distress of parents of children treated for cancer. Marital dissatisfaction 
(MMQ), intimacy, avoidance, destructive and incongruent communication (CSI) and 
psychological distress (GHQ) were assessed in 115 parents of pediatric cancer patients 
at diagnosis and five years later. Mothers’ marital dissatisfaction increased significantly 
over time, while that of fathers did not. Mothers also had a significantly higher lack of 
intimacy score than fathers. All CSI variables measured at diagnosis were significantly 
related to fathers’ and mothers’ marital dissatisfaction at five years (univariate analysis). 
Mothers’ marital dissatisfaction at diagnosis accounted for 67% explained variance of 
dissatisfaction at five years. For fathers this was only 12%. However, destructive com-
munication did uniquely affect fathers’ marital dissatisfaction at five years and avoidant 
communication uniquely affected that of mothers. We conclude that the quality of 
parents’ marital relationships seemed largely unchanged after five years. Parents’ use of 
communication skills at diagnosis appeared to have only a limited effect on their marital 
dissatisfaction and no effect on their distress five years later. While avoidant communica-
tion seemed indicative of mothers’ marital distress, fathers’ distress seemed affected by 
destructive communication.

Chapter six presents a secondary analysis using data collected from a randomized 
controlled trial (RCT) of a psycho-educational intervention for parents of children suf-
fering from cancer. At diagnosis, consenters for the RCT were placed at random into 
a group that would either receive care as usual or a psycho-educational intervention 
next to care as usual. Parents who wanted to participate in the study but who did not 
desire an intervention and thus refused randomization formed a third group. At one year 
after diagnosis and at five years after diagnosis parents completed questionnaires on 
psychological distress (GHQ, SCL-90 and STAI-S), social support and marital quality (SSL-I 
and MMQ). Parents also provided sociodemographic and illness-related information.

 Results show that parents participating in the RCT did not differ in sociodemographic 
and ilness-related variables at diagnosis from those who choose not to randomize. In ad-
dition, the results show that parents who choose to randomize report significantly more 
initial distress and psychosomatic symptoms (but not anxiety) at group level than those 
who were not willing to randomize because they did not want to receive an intervention. 
This difference is clinically relevant though small. In fact, more individual parents with a 
clinically elevated initial distress score chose to randomize, which may suggest that they 
offered themselves a chance to receive a psycho-educational intervention in addition 
to usual care. However, some parents reporting less distress also agreed to randomize 
suggesting that these parents were willing to participate in an intervention and, there-
fore randomization, for reasons other than distress. Comparison between the groups 
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on social support and marital quality revealed that participants willing to randomize 
did report significantly more dissatisfaction with support received at diagnosis and the 
later time points than those who did not randomize. A small effect size was found at 
diagnosis and moderate effect sizes at one year and five years after diagnosis. Avail-
ability of social support and, in particular, satisfaction with the support being received 
have been identified as relevant factors for regulating distress and the present results 
serve to underline this finding. Our results support the notion of selectivity in offering 
interventions to parents of pediatric cancer patients. Eligibility for inclusion could be 
determined by the presence of high levels of distress, expectations of social support 
and/or expressed need for professional psycho-social care.

Chapter seven presents a discussion of the previous chapters focusing on the five year 
outcome, parental adjustment, in relation to demographic and illness-related variables; 
(change in) distress, anxiety and psychological complaints across time; coping strategies; 
social support and satisfaction with this support; marital satisfaction and communica-
tion between spouses; risk factors for adjustment and further research possibilities; and 
parents’ willingness to participate in interventions. 

Based on our findings we would suggest that, over time, though most parents adjust 
well to cancer in their children, a significant number of parents are clinically distressed at 
five years after diagnosis. None of these variables we looked at could sufficiently explain 
the psychological functioning of parents at five years after diagnosis. The only variables 
that had any, even small effect, on parental adjustment were: gender and health status 
of the children (social-demographic); a very small effect of different coping styles, and 
a bit more for social support; and a small effect of marital satisfaction including the way 
parents communicate with one another. Thus, seeing the small percentage of variance 
explained by these factors, we must look to other variables that may also affect parents’ 
adjustment to their child’s cancer.

We suggest looking at positive adaptive qualities such as hope and development of 
resilience. Studies of resilience among parents of children with cancer have shown that 
persons with fewer resilience resources such as optimism and self-efficacy are more 
at risk for poor psychosocial adjustment. This could also be the case for those in the 
present study who remained distressed after five years. Although we have gained some 
knowledge on the factors that affect distress in parents, more prospective longitudinal 
research is needed to fully understand differences between mothers and fathers in 
distress across time. Specifically, research could focus on differences in adjustment tra-
jectories in relation to specific aspects of family functioning and personal characteristics 
of family members. 

The discussion closes with consideration of practical implications for psychological 
and social care. For the clinical practice, regular screening for distress and/or need for 
professional psychosocial care by health care providers should be aimed at finding 
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those individuals who are in need of and express the need for interventions aimed at 
decreasing distress, and promoting resilience and mental health. As our research has 
shown, at least a third of the parents of pediatric cancer patients are distressed up 
to five years after diagnosis and regular screening could help identify these persons 
at an earlier date and possibly prevent long term maladjustment. In the Netherlands, 
we propagate a system in which psychosocial problems and needs are assessed and 
discussed with every cancer patient regularly during curative or palliative treatment and 
follow-up and to refer a patient to a psychosocial or allied health care provider if needed 
or wanted (see guideline distress screening at: http://www.oncoline.nl/detecteren-
behoefte-psychosociale-zorg).
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nederlandse samenVaTTInG

Het doel van dit proefschrift is inzicht verwerven in de manier waarop ouders van kinde-
ren met kanker die ervaring verwerken. Als theoretisch uitgangspunt wordt hierbij een 
stress-coping model gebruikt dat is gebaseerd op het werk van Lazarus en Folkman uit 
de jaren tachtig van de vorige eeuw. Centraal staat het onderzoek naar het effect van 
kanker bij kinderen op het psychosociaal welzijn van hun ouders. In hoeverre ouders 
lijden onder deze ervaring en hun vermogen om met deze ervaring om te gaan wordt 
onderzocht door hun psychosociale aanpassing gedurende een periode van vijf jaar 
te vervolgen. De studieopzet is prospectief en longitudinaal en kent vier meetpunten: 
tijdstip van diagnose, zes en twaalf maanden na diagnose, en vijf jaar na diagnose. Deze 
opzet is gekozen om het gehele proces van psychosociale aanpassing gedurende deze 
vijf jaar periode inzichtelijk te maken, waarbij in dit proefschrift het accent ligt op het 
meetpunt ‘vijf jaar na diagnose’. 
Specifieke aandacht wordt geschonken aan de volgende facetten:
• Het verkrijgen van inzicht in 1. de mate van psychische distress, angst en andere 

psychologische klachten van ouders en in veranderingen daarin gedurende een pe-
riode van vijf jaar nadat de diagnose kanker bij hun kind is vastgesteld en 2. factoren 
die samenhangen met minder of meer psychische distress en die aanpassing in de 
loop van de tijd helpen of hinderen.

• Nagaan of en welke sociodemografische en ziekte-gerelateerde variabelen een ef-
fect hebben op de manier waarop ouders zich aanpassen. Specifieke aandacht wordt 
geschonken aan mogelijke verschillen tussen vaders en moeders.

• Het opsporen van factoren die bijdragen aan verschillen in psychologische distress 
en aanpassing door het onderzoeken van het effect van coping strategieën, sociale 
steun en tevredenheid met deze steun, inclusief tevredenheid met het huwelijk en 
communicatie tussen echtgenoten.

Om dit inzicht te verwerven werd ouders van kinderen met kanker gevraagd een aan-
tal vragenlijsten in te vullen over psychologische distress, symptomen en angst; coping; 
sociale steun; huwelijkse tevredenheid en communicatie binnen het huwelijk. Ouders 
gaven ook informatie over sociodemografische en ziektegerelateerde variabelen. Het 
aantal respondenten op het meetpunt van vijf jaar na diagnose was 115 (74% van de 
ouders die in aanmerking kwamen voor deelname op dit tijdstip). Van deze respondent 
participeerden 96 op alle meetpunten.

Hoofdstuk twee presenteert de resultaten van de studie over psychisch functioneren. 
Drie vragenlijsten werden gebruikt, de General Health Questionnaire (GHQ) als alge-
mene maat voor psychische distress, de Symptom Check List (SCL-90) voor verschillende 
psychologische symptomen en de State and Trait Anxiety List-State (STAI-s) voor angst. 
We onderzochten verandering in de loop der tijd en verschillen tussen vaders en moe-
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ders. We vergeleken de gemiddelde scores van de ouders op het meetpunt van vijf jaar 
met normgroepgegevens. Tevens werden de effecten van de gezondheidsstatus van de 
kinderen en eerdere niveaus van psychisch functioneren op het psychologisch welzijn 
van ouders vijf jaar na diagnose onderzocht. Resultaten laten zien dat de niveaus van 
gerapporteerde distress, psycho-neurotische symptomen en angst significant daalden 
in de loop der tijd tot het niveau van de normgroep. Een significant hoger percentage 
(27%) van de ouders dan van de normpopulatie (15%) had ‘klinisch verhoogde scores‘ 
op de GHQ. Moeders hadden alleen op de maat voor toestandsangst hogere scores dan 
vaders. Ouders van kinderen die een recidief van hun kanker hadden, rapporteerden 
hogere angstniveaus dan ouders van genezen en overleden kinderen. Psychologisch 
functioneren bij diagnose was significant gecorreleerd met functioneren vijf jaar later. 
Deze resultaten leiden tot de conclusies dat, hoewel gemiddeld gezien de psychische 
distress van ouders daalt gedurende de vijf jaar na diagnose, een significant aantal 
ouders ‘klinisch verhoogde scores’ voor psychische distress rapporteert na vijf jaar. Meer 
risico op lange termijn psychologische problemen vormen ouders waarvan het kind een 
recidief heeft gehad, en zij die meer psychosomatische klachten hadden bij diagnose. 

Hoofdstuk drie onderzoekt het gebruik van copingstijlen van vaders en moeders 
van kinderen met kanker in de loop der tijd en de prospectieve effecten van coping op 
psychische distress. De GHQ en Utrecht Coping List (UCL) zijn gebruikt als maten voor 
distress en coping. De zeven coping stijlen in de UCL zijn: actief probleem oplossen, pal-
liatief en passief reactie patroon, vermijden, sociale steun zoeken, expressie van emoties 
en geruststellende gedachten. Bij diagnose (meetpunt 1) maakten ouders in gelijke mate 
gebruik van de verschillende copingstijlen als de normpopulatie, behalve dat zij vaker 
gebruik maakten van ‘sociale steun zoeken’. Er werd geen significante verandering in de 
loop der tijd gevonden in de mate waarin gebruik gemaakt werd van een palliatief reac-
tiepatroon; het gebruik van sociale steun zoeken verminderde en expressie van emoties 
nam lineair toe in de loop der tijd. Gebruik van de overige copingstijlen nam eerst af en 
daarna toe. Vijf jaar na diagnose week het gebruik van coping stijlen door ouders niet 
significant af van de normpopulatie, met als enige uitzondering een verminderd gebruik 
van expressie van emoties en geruststellende gedachten. Het coping gedrag van vaders 
vlak na diagnose bleek een significante voorspeller van de mate van psychische distress 
van vaders zes en twaalf maanden na diagnose, maar niet vijf jaar na diagnose. Het 
coping gedrag van moeders bij diagnose bleek geen significante voorspeller voor de 
mate van distress van moeders op enig later tijdstip. Veranderingen in het gebruik van 
copingstijlen waren significant gerelateerd aan veranderingen in psychische distress 
van zowel vaders als moeders, echter alleen in het eerste jaar. Toename in het gebruik 
van passief reactiepatroon en sociale steun zoeken waren risicofactoren voor moeders; 
voor vaders waren dit een toename in het gebruik van vermijden, passief reactiepatroon 
en expressie van emoties en een afname in het gebruik van actief probleem oplossen. 
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Deze resultaten lijken het idee te steunen dat copinggedrag verloopt naar gelang de 
situatie en dat voorspellers voor coping genderspecifiek zijn.

Hoofdstuk vier verkent de effecten van sociale steun op de mate van psychische 
distress van ouders van kinderen met kanker. De GHQ werd gebruikt als maat voor 
distress en de Social Support List (SSL-Interacties SSL-Dissatisfactie en SSL-Negatieve 
interacties) als maat voor kwantiteit van steun, tevredenheid met de ontvangen steun 
en negatieve interacties. Psychische distress en hoeveelheid sociale steun verminder-
den significant in de periode vanaf tot vijf jaar na diagnose. Er was geen sprake van 
significante veranderingen in de tevredenheid met de ontvangen sociale steun en de 
hoeveelheid negatieve interacties. De sociale steun variabelen lieten geen concurrente 
of prospectieve effecten zien op de distress van moeders vijf jaar na diagnose. Echter, 
tevredenheid met de ontvangen steun bleek een significant, uniek, negatief, concurrent 
effect te hebben op vaders’ distress vijf jaar na diagnose, en negatieve interacties bleken 
bij hen een significant uniek, positief, prospectief effect op distress te hebben. Deze 
resultaten leiden tot de conclusie dat vaders meer psychisch distressed blijken als zij 
meer ontevreden zijn met de steun die zij ontvangen en zij meer negatieve interacties 
ervaren terwijl bij moeders sociale steun niet blijkt samen te hangen met het psychisch 
functioneren.

Hoofdstuk vijf beoogt de longitudinale effecten van communicatie stijlen op 
huwelijkssatisfactie en psychische distress van ouders van kinderen met kanker te 
onderzoeken. Huwelijks dissatisfactie (MMQ); intimiteit, vermijding, destructieve com-
municatie en incongruente communicatie (CSI); en psychische distress (GHQ) werden 
onderzocht bij 115 ouders van kinderen met kanker op het tijdstip van diagnose en vijf 
jaar later. Alleen de huwelijksdissatisfactie van moeders nam significant toe in de loop 
der tijd. Geen significante verschillen tussen vaders en moeders werden gevonden in 
dissatisfactie. Moeders hadden een significant hogere score op gebrek aan intimiteit 
in de communicatie dan vaders. Alle communicatie stijlen, gemeten bij diagnose, had-
den een significante univariate relatie met vaders’ en moeders’ huwelijksdissatisfactie 
vijf jaar later maar niet met hun psychische distress. Moeders’ huwelijksdissatisfactie bij 
diagnose verklaarde 67% van de variantie van haar dissatisfactie vijf jaar na diagnose. 
Voor vaders bleek dat maar 12% te zijn. Destructieve communicatie bij diagnose bleek 
een onafhankelijke effect te hebben op de huwelijkssatisfactie van vaders vijf jaar 
later. Bij moeders werd dit gevonden voor vermijdende communicatie. Geen effecten 
werden gevonden van communicatiestijlen bij diagnose op psychische distress vijf jaar 
later van ouders. We concluderen dat de kwaliteit van de huwelijkse relatie van ouders 
onveranderd lijkt te zijn na vijf jaar. Ouders gebruik van communicatie vaardigheden 
bij diagnose lijkt een gering effect te hebben op hun huwelijkssatisfactie en er is geen 
effect op hun psychische distress na vijf jaar. Terwijl vermijdende communicatie lijkt 
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samen te gaan met huwelijksdissatisfactie bij de moeders, lijkt huwelijksdissatisfactie 
van vaders samen te hangen met destructieve communicatie.

Hoofdstuk zes presenteert een secondaire analyse van gegevens die werden verza-
meld in het gerandomiseerde gecontroleerde deel van het onderzoek (RCT) naar het 
effect van een psycho-educatieve interventie voor ouders van kinderen met kanker. 
Bij diagnose werden de ouders die wilden deelnemen aan deze RCT door loting ge-
randomiseerd in twee groepen. Een groep werd de interventie aangeboden naast de 
gebruikelijke zorg en de andere groep kreeg de gebruikelijke zorg. Een derde groep 
werd gevormd door de ouders die niet wilden randomiseren omdat ze geen interventie 
wilden maar wel wilden meedoen aan het onderzoek naar de psychosociale gevolgen 
voor ouders die geconfronteerd worden met kanker en de behandeling daarvan bij 
hun kind. Vlak na diagnose en een en vijf jaar later werden vragenlijsten ingevuld over 
psychische distress, psychosomatische klachten en angst (GHQ, SCL-90 en STAI-S), so-
ciale steun (SSL-I) en kwaliteit van het huwelijk (MMQ). Bij diagnose gaven ouders ook 
sociodemografische en ziektegerelateerde informatie. 

De resultaten laten zien dat ouders die gekozen hadden om mee te doen aan de RCT 
bij diagnose niet verschilden in sociodemografische en ziektekenmerken van ouders die 
niet wilden randomiseren. De eerste groep had statisch significant hogere gemiddelde 
scores op psychische distress en psychosomatische klachten, maar niet op angst, dan 
ouders die niet wilden randomiseren. De effect sizes zijn echter klein, suggererend dat 
het verschil klinisch gezien niet erg relevant is. Van de ouders die wilden randomiseren 
had 85% een score boven de afkapwaarde van drie op de GHQ, het percentage was 
significant lager (66%) bij de ouders die niet wilden randomiseren. Een jaar na diagnose 
werden geen verschillen tussen de groepen gevonden in psychisch functioneren maar 
vijf jaar later bleek de gemiddelde score op psychosomatische klachten bij de groep die 
wilde randomiseren significant hoger dan bij de groep die niet wilde randomiseren. De 
effect size van dit verschil was middelmatig groot. Wat huwelijkssatisfactie en sociale 
steun betreft bleek dat de groep die voor randomisatie koos gemiddeld gezien vergelijk-
bare scores had op huwelijkssatisfactie en op de hoeveelheid steunende en negatieve 
interacties, zowel bij diagnose als op de latere meetmomenten. De groep ouders die 
voor randomisatie koos bleek wel een significant hogere gemiddelde score te hebben 
op ontevredenheid met de verkregen steun op alle drie de meetmomenten. De effect 
size was klein bij diagnose en gemiddeld groot een en vijf jaar later. De resultaten leiden 
tot de conclusie dat, omdat de psychische distress bij diagnose hoger is bij ouders die 
zichzelf de kans geven voor een interventie en de tevredenheid met de ontvangen 
steun lager dan bij ouders die niet wilden randomiseren, zij terecht gekozen hebben om 
een interventie te willen ondergaan. Er was echter ook een deel van de ouders die geen 
verhoogde score had, maar die toch koos voor randomisatie. Bij hen was vermoedelijk 
sprake van een andersoortige motivatie dan psychische distress of een tekortschieten 
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in steun geven van het sociale netwerk. In de literatuur is beschikbaarheid van sociale 
steun, en vooral de mate van tevredenheid daarmee, relevant gebleken voor het om-
gaan met stress en deze resultaten lijken dit te ondersteunen. Deze resultaten geven 
ook steun aan het idee dat selectief aanbieden van interventies aan ouders van kinderen 
met kanker wenselijk is. Verwijzing van ouders voor een interventie zou kunnen gebeu-
ren op basis van het regelmatig signaleren van de aanwezigheid van een hoge mate 
van psychische nood, verwachtingen van ouders zelf over het al dan niet aansluiten van 
informele sociale steun bij hun behoefte, en wanneer ouders zelf aangeven verwezen te 
willen worden naar een psychosociale zorgverlener. 

Hoofdstuk zeven presenteert de algemene discussie van dit proefschrift gefocust op het 
psychisch functioneren van ouders vijf jaar na diagnose en op de psychische aanpassing 
van ouders gedurende die vijf jaar na diagnose. Psychische distress, psychosomatische 
klachten en angst en verandering daarin over tijd worden onderzocht in samenhang 
met sociodemografische en ziektegerelateerde variabelen; coping strategieën; hoeveel-
heid ontvangen sociale steun en tevredenheid met die steun; huwelijkssatisfactie en 
communicatie tussen partners om na te gaan in hoeverre deze risicofactoren vormen 
voor psychische aanpassing. Daarnaast is gekeken naar de bereidheid van ouders om 
een psycho-educatieve interventie bedoeld om de distress te verlagen te volgen. In dit 
deel wordt verder aandacht gegeven aan toekomstige onderzoeksmogelijkheden en 
praktische implicaties.
Op basis van onze bevindingen tekent zich het volgende beeld af: 
· ouders lijken zich goed aan te passen aan het feit dat een van hun kinderen kanker 

heeft gehad; vijf jaar na diagnose wijkt gemiddeld gezien hun welbevinden/psy-
chische distress niet af van de normale populatie 

· echter, een significant groter aantal ouders dan in de normale populatie heeft last 
van psychische distress op klinisch verhoogd niveau vijf jaar na diagnose. 

· de in deze studie onderzochte variabelen gaven beperkte verklaring voor het 
psychologisch functioneren van ouders vijf jaar na diagnose. Dit impliceert dat 
vervolgonderzoek zich mogelijk op andere dan deze factoren dient te richten. Men 
kan daarbij bijvoorbeeld denken aan’ positive adaptive qualities’, zoals hoop en het 
beschikken over en ontwikkelen van veerkracht. Recent onderzoek naar veerkracht 
in ouders van kinderen met kanker laat zien dat het hebben van geringe veerkracht 
kan samenhangen met meer risico voor distress. 

· het is echter ook denkbaar dat longitudinaal onderzoek zich richt op de verschillen 
in verloop van aanpassing over tijd (van hoge distress naar laag, van laag naar hoog 
of een golvend patroon waarbij hoog en laag afwisselen gedurende de tijd), de 
variabelen die samenhangen met deze verschillen in verloop in het aanpassingstra-
ject, en het effect van specifieke psychosociale interventies en de timing daarvan. 
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De discussie besluit met enkele overwegingen inzake de praktische gevolgen van de 
onderzoeksbevindingen voor psychologische en sociale zorg. In de klinische praktijk 
zou het regelmatig screenen op psychische distress en zorgbehoefte van ouders nuttig 
kunnen zijn om tijdig die ouders op te sporen die mogelijk baat zullen hebben bij een 
psychosociale interventie en die daar ook voor openstaan. Er is inmiddels een breed 
scala aan interventies voorhanden, variërend van interventies gericht op het verminde-
ren van psychische distress tot het bevorderen van veerkracht en geestelijk gezondheid. 
Op basis van dit onderzoek zou dit bij zo’n 30% van de ouders ook tot vijf jaar na de 
diagnose van nut kunnen zijn. 

In Nederland is een richtlijn ontwikkeld voor een dergelijke regelmatige screening, 
waarin aanbevolen wordt om psychosociale problemen en zorgbehoeften regelmatig 
te signaleren en te bespreken met iedere oncologische patiënt gedurende diens cu-
ratieve of palliatieve behandeling en in de controleperiode en zo nodig of gewenst 
te verwijzen naar een psychosociale en/of (para)medische zorgverlener( zie richtlijn 
detecteren behoefte psychosociale zorg: http://www.oncoline.nl/detecteren-behoefte-
psychosociale-zorg). 






