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Ervaringen met kanker: Reflecties op onderzoek naar kwaliteit van leven 
Prof. dr. M.A.G. Sprangers, hoogleraar afdeling Medische Psychologie, Universiteit van Amsterdam 

 

Ervaringen met kanker hebben mijn begrip van kwaliteit van leven verdiept en mijn blik op onderzoek 

naar kwaliteit van leven beïnvloed. In deze presentatie wil ik de lessen die ik daarvan geleerd heb, delen 

en aangeven hoe het onderzoek naar kwaliteit van leven betekenisvoller gemaakt kan worden. 
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 ‘Is dit normaal?' - Patiënten met (lymfeklier)kanker willen eigen functioneren en symptomen 

vergelijken met lotgenoten 
L.P.J. Arts1, S. Oerlemans1, L.V. Van de Poll-Franse23 
1IKNL, Eindhoven 
2IKNL / NKI-AVL, Eindhoven / Amsterdam 

 
 

Introductie: Het terugkoppelen van patiëntgerapporteerde uitkomsten kan patiënten helpen bij het 

monitoren van hun functioneren en hen in staat stellen (beter) om te gaan met eventuele symptomen. 

Het doel van deze studie was te onderzoeken of patiënten met (lymfeklier)kanker behoefte hebben aan 

het ontvangen van een terugkoppeling van patiëntgerapporteerde uitkomsten, inclusief de mogelijkheid 

om hun scores te vergelijken met die van lotgenoten en hoe deze terugkoppeling door hen wordt 

beoordeeld. 

 

Methode: 64 patiënten met (lymfeklier)kanker werden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen met 

de mogelijkheid om een terugkoppeling te ontvangen. De vragenlijst bestond uit vragen over kwaliteit 

van leven en symptomen en werd aangeboden via het patiëntenvolgsysteem PROFILES (Patient Reported 

Outcomes Following Initial Treatment and Long Term Evaluation of Survivorship). De terugkoppeling van 

deze patiëntgerapporteerde uitkomsten vond plaats door middel van staafdiagrammen. 

 

Resultaten: Vijfenveertig patiënten hebben de vragenlijst ingevuld (respons 70%). Van hen gaf 80% 

aan graag een terugkoppeling te willen ontvangen. De meerderheid van deze patiënten (94%) wilde zijn 

of haar eigen score vergelijken met die van andere patiënten met lymfeklierkanker, terwijl 64% van de 

patiënten zijn of haar eigen score wilde vergelijken met die van een normatieve populatie zonder kanker. 

Van de mensen die aangaven een terugkoppeling te willen ontvangen, wilde iedereen een terugkoppeling 

ontvangen over hun kwaliteit van leven. Verder wilden 81-92% van de patiënten informatie ontvangen 

over hun functioneren en symptomen. 97% van de patiënten die een terugkoppeling had ontvangen gaf 

aan de informatie uit de terugkoppeling nuttig te vinden. Herbevestiging van hun kennis over het eigen 

functioneren in relatie tot wat “normaal” is, werd het vaakst als reden genoemd. 

 

Conclusie: Een groot deel van (ex-)patiënten met (lymfeklier)kanker wenst een terugkoppeling over 

patiëntgerapporteerde uitkomsten te ontvangen. Patiënten vinden de mogelijkheid om hun eigen scores 

te vergelijken met andere patiënten met (lymfeklier)kanker het meest waardevol. Deze manier van 

terugkoppeling kan op bepaalde momenten ook zinvol zijn voor patiënten in de klinische praktijk. Tijdens 

het congres willen we (eerste resultaten) laten zien of terugkoppeling van patiëntgerapporteerde 

uitkomsten bijdraagt aan ‘empowerment’ van patiënten en leidt tot verbetering van hun kwaliteit van 

leven. 
  



 

 

 
 

 

 
ABSTRACTS WETENSCHAPPELIJK MIDDAGSYMPOSIUM  
 

 

Het effect van Internet-based cognitieve gedragstherapie op het verlichten van menopauzale 

klachten van ex-borstkankerpatiënten met behandelings-geïnduceerde overgangsklachten: 

resultaten van een randomized controlled trial 
V. Atema1, M. van Leeuwen1, H.S.A. Oldenburg1, M. van Beurden1, J.M. Kieffer1, P.W. Plaisier2, A.M.F. Lopes 
Cardozo3, E.A. van Riet4, G. Heuff5, H. Rijna5, S. van der Meij6, E.M. Noorda7, G.J. Timmers8, B.C. Vrouenraets9, M. 
Bollen10, H. van der Veen11, N. Bijker12, M.S. Hunter13, N.K. Aaronson1 
1Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam 
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4Catharina, Eindhoven 
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7Isala, Zwolle 
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9OLVG, Amsterdam 
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11Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk  
12Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 
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Achtergrond: Vroegtijdige menopauzale klachten zijn een veelvoorkomend en groot probleem voor 

jonge vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker. In deze gerandomiseerde gecontroleerde trial werd 

het effect van Internet-based cognitieve gedragstherapie [CGT] [aangeboden met en zonder begeleiding] 

op het verlichten van menopauzale klachten en de impact van opvliegers en nachtzweten onderzocht. 

 

Methode: 254 vrouwen zijn gerandomiseerd in één van de volgende condities: Internet-based CGT met 

begeleiding, Internet-based CGT zonder begeleiding (zelfmanagement), wachtlijst. De vrouwen in beide 

interventiegroepen doorliepen een 6 weken durend online programma. Daarnaast kregen de vrouwen in 

de begeleide groep een [telefonisch] intakegesprek en wekelijks online feedback. Zelfrapportage 

vragenlijsten werden bij alle vrouwen afgenomen voorafgaand aan de randomisatie en 10 en 24 weken 

na randomisatie. Mixed-effect analyses zijn uitgevoerd om de groepen over tijd te kunnen vergelijken. 

 

Resultaten: Voorlopige resultaten laten een positief [korte termijn] effect zien op het verlichten van 

menopauzale klachten en de impact van opvliegers/nachtzweten voor vrouwen in zowel de begeleide als 

de zelfmanagement groep t.o.v. de controlegroep. Compliance data wijzen uit dat de vrouwen in de 

zelfmanagement groep minder vaak het gehele programma hebben gevolgd [60%] en vaker 2 of minder 

sessies hebben afgerond [20%] in vergelijking met de vrouwen in de begeleide groep [86% en 8%, 

respectievelijk]. 

 

Conclusie: Op basis van deze voorlopige resultaten lijkt Internet-based CGT een veelbelovende 

behandeling te zijn voor het verminderen van behandelings-geïnduceerde menopauzale klachten. 

Aanvullende analyses moeten worden uitgevoerd om een meer gedetailleerd beeld te geven van de korte 

en lange termijn effecten en van de kosteneffectiviteit van deze interventies. 
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Grote variatie in nazorgbehoeftes onder (ex-)patiënten met kanker 
B.H. de Rooij1, E.R. Park2, G.K. Perez2, J.T. Rabin2, K.M. Quain2, D.S. Dizon3, K.E. Post2, G.M. Chinn2, A.L. 

McDonough2, R.M. Jimenez2, L.V. van de Poll-Franse4, J.P Peppercorn2 
1Tilburg University, Tilburg  
2Massachusetts General Hospital Cancer Center, Harvard Medical School, Boston, Verenigde Staten 
3Lifespan Cancer Institute, Alpert Medical School of Brown University, Provicende, Verenidde Staten 
4Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Utrecht  
 

Introductie: Door het toenemend aantal (ex-)patiënten met kanker is er een groeiende behoefte aan 

inhoudelijke en organisatorische verbeteringen in de nazorg. Met deze Amerikaanse studie beogen wij 

patronen te onderzoeken van nazorgbehoeftes onder (ex-)patiënten met kanker, door 1) het 

identificeren en karakteriseren van subgroepen van (ex-)patiënten gebaseerd op zelf gerapporteerde 

nazorgbehoeftes, en 2) onderzoeken welke sociaal-demografische, klinische en psychosociale factoren in 

verband kunnen worden gebracht met deze subgroepen. 

 

Methode: Amerikaanse (ex-)patiënten met verschillende niet-gemetastaseerde tumorsoorten (borst, 

gynaecologische, neurologische, gastro-intestinale, urologische, hoofd- en hals, melanomen, sarcomen 

en hematologische) die op afspraak kwamen voor nacontrole in een groot academisch ziekenhuis werden 

gevraagd om een vragenlijst in te vullen over nazorgbehoeftes. Een latente klasse cluster analyse werd 

uitgevoerd om subgroepen te identificeren van (ex-)patiënten op basis van hun nazorgbehoeftes binnen 

7 domeinen (fysieke bijwerkingen/late effecten, leefstijl/zelfzorg, emotioneel welzijn, sociale support, 

seksuele gezondheid, complementaire zorg en praktische ondersteuning). Sociaal-demografische, 

klinische en psychosociale factoren gerelateerd aan deze subgroepen werden onderzocht middels 

multipele logistische regressie analyses.  

 

Resultaten: In totaal hebben 292 patiënten de vragenlijst ingevuld. Zij hadden de grootste onvervulde 

nazorgbehoeftes ten aanzien van de domeinen fysieke bijwerkingen/ late effecten (53%), 

leefstijl/zelfzorg (51%) en emotioneel welzijn (43%). Middels de cluster analyse werden 4 subgroepen 

geïdentificeerd van (ex-)patiënten met: 1) weinig of geen nazorgbehoeftes (N=123, 42%), 2) 

voornamelijk fysieke nazorgbehoeftes (N=46, 16%), 3) voornamelijk psychologische nazorgbehoeftes 

(N=57, 20%), en 4) zowel fysieke als psychologische nazorgbehoeftes (N=66, 23%). In vergelijking met 

subgroep 1, waren degenen in subgroep 2, 3 en 4 jonger (P<0.03); degenen in subgroep 3 en 4 hadden 

meer angst voor terugkeer van kanker, meer angst en depressie en meer slapeloosheid (P<0.05); en 

degenen in subgroep 2 en 4 hadden meer last van ernstige vermoeidheid (P<0.05). 

 

Conclusie: De meerderheid van de Amerikaanse (ex-)patiënten met kanker heeft uiteenlopende 

onvervulde nazorgbehoeftes, hoewel een aanzienlijke groep (42%) juist weinig of geen onvervulde 

nazorgbehoeftes heeft. De grote variatie in nazorgbehoeftes onder (ex-)patiënten met kanker geeft 

aanwijzingen voor het belang van het screenen van alle (ex-)patiënten, om vervolgens op een efficiënte 

en effectieve manier gepersonaliseerde nazorg aan te kunnen bieden. 
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Angst tijdens de diagnostische fase van kanker: De rol van informatiecopingstijl en 

behandelmethode 
M.B. Bronner1, M.H. Nguyen1, E.M.A. Smets2, A.W.H. van de Ven3, J.C.M. van Weert1 
1ASCoR, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 
2Medische Psychologie, AMC, Amsterdam 
3GIOCA, AMC, Amsterdam 

 

Studies laten zien dat meer dan rond de 30% van patiënten met kanker klinische niveaus van angst 

ervaren tijdens behandeling tot wel 10 jaar na de diagnose. Er is echter minder bekend over angst 

tijdens de acutie diagnostische fase van kanker. Deze studie onderzoekt (1) de prevalentie van angst 

tijdens de acute fase van diagnose en het plannen van de behandeling en (2) hoe informatiecopingstijl 

(informatieopzoekend vs. informatievermijdend) en het geadviseerde behandelplan (met of zonder 

chemotherapie) een rol spelen in de ervaren angst.  

  

 In totaal deden 81 patiënten met (verdenking op) colorectale kanker mee aan het onderzoek dat werd 

uitgevoerd op de multidisciplinaire polikliniek Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam 

(GIOCA, AMC). Angst is gemeten met de Spielberger Trait-Anxiety Inventory (STAI-6; range 20-60) voor 

het diagnostische consult (T1) en na het uitslagconsult (T2). Een cut-off score van >44 (klinisch niveau) 

werd gehandhaafd om zeer angstige patiënten te identificeren. Informatiecopingstijl werd gemeten met 

de Dutch Treatening Medical Situation Inventory (TMSI), waarop partcipanten door middel van een 

mediaan-split werden geclassificeerd als informatieopzoekend (hoog monitoring) vs. 

informatievermijdend (laag monitoring). Bij het geadviseerde behandelplan werd er onderscheid 

gemaakt tussen enkel een operatie versus behandeling met chemotherapie/radiotherapie (eventueel met 

vervolgoperatie).  

  

 Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van patiënten (59%) zeer angstig is een dag voor het 

diagnostisch consult. Hoewel deze angst afneemt (t = 3.149, p = .002), blijf 37% van de patiënten zeer 

angstig na het uitslagconsult. De ervaren angst nam met name af patiënten met een hoge 

monitoringcopingstijl en patiënten waarbij een operatie (zonder chemotherapie) was geadviseerd. In 

tegenstelling hierop nam deze angst juist enorm toe bij patiënten met een lage monitoringcopingstijl, dus 

van nature meer informatievermijdend zijn, en die chemotherapie geadviseerd kregen. Deze laatste 

groep was na het uitslag consult zeer angstig (klinisch niveau). 

  

 De acute diagnostische fase hangt samen met hoge niveaus van angst. Verschillende patronen van 

angst worden onderscheiden, afhankelijk van hoe een patiënt met ziektegerelateerde informatie omgaat 

(hoog vs. laag monitoringcopingstijl) en welke behandelmethode wordt geadviseerd. Opvallend is dat 

patiënten met een lage monitoringcopingstijl zeer angstig worden nadat zij geadviseerd worden om met 

chemotherapie te starten. 
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De Kanker Nazorg Wijzer: Online advies op maat bij herstel na kanker 
R.A. Willems1, C.A.W. Bolman1, I. Mesters2, I.M. Kanera1, L. Lechner1 
1 Open Universiteit, Heerlen 
2 Maastricht University, Maastricht 

 

Introductie: Voormalig kankerpatiënten kunnen een variëteit aan moeilijkheden ervaren die invloed 

hebben op hun kwaliteit van leven. Hiervan zijn angst, depressie en vermoeidheid belangrijke en 

veelvoorkomende problemen. Daarnaast bevordert het naleven van een gezonde leefstijl het 

herstelproces. Daarom is de Kanker Nazorg Wijzer (KNW) ontwikkeld; een online zelfmanagement tool 

gericht op het bevorderen van psychosociaal welbevinden en het oppakken van een gezonde leefstijl. 

 

Methode: De effectiviteit van de KNW is getest door middel van een randomized controlled trial waarin 

een wachtlijst controlegroep (n = 231) werd vergeleken met de interventiegroep (n = 231). Op 6 en 12 

maanden na baseline werden de korte en lange termijneffecten gemeten. Op 3 maanden na baseline 

werden de vooronderstelde werkingsmechanismen gemeten (i.e., problem solving skills en waargenomen 

controle over herstel na kanker).  

 

Resultaten: Na 6 maanden was de interventie effectief in het verlagen van depressieve gevoelens en 

vermoeidheid. Ook werden er indicaties van effecten gevonden voor het reduceren van emotioneel en 

sociaal functioneren. De effecten op depressie en vermoeidheid konden verklaard worden door een 

hogere mate van ervaren controle over herstel na kanker binnen de interventiegroep. Voor leefstijl 

werden op de korte termijn indicaties voor effecten gevonden voor een toename in gematigde fysieke 

activiteit en groenteconsumptie. Na een jaar bleef het effect op gematigde fysieke activiteit behouden. 

 

Conclusie: De KNW geeft voormalig kankerpatiënten een voorsprong in herstel na kanker. Gezien dat de 

KNW een laag intensieve, makkelijk toegankelijke, en relatief goedkope interventie is die de potentie 

heeft om een groot aantal voormalig kankerpatiënten te bereiken, kan de KNW dienen als een 

belangrijke stap in een stepped-care aanpak voor het inventariseren van behoeften en het bieden van 

eerste hulp bij psychosociale problemen die aanwezig zijn na de behandeling van kanker. 

 

 
 


