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Onderzoek naar naasten 

Wie zijn naasten? 

 

Soort onderzoek: 

• Kwalitatief – interviews, focus groepen 

• Kwantitatief – vragenlijst onderzoek: cross-sectioneel; 

cohort 

• Reviews 

 

 



Onderzoek met naasten lastig? 

• Lage respons 

• Hoe bereik je ze? 



Onderwerpen van onderzoek 

Naasten 

Caregiver burden Kwaliteit van leven 

Angst 

Vermoeidheid 

Intimiteit en seksualiteit 

Behoeftes 

Informatiebehoefte 

Sociale steun 

Lotgenoten 



PROFILES Registry 

Patient Reported Outcomes Following Initial treatment 

and Long-term Evaluation of Survivorship* 

 

• Infrastructuur voor dataverzameling 

• Vragenlijst gegevens gekoppeld aan de NKR 

• www.profielstudie.nl voor patiënten 

• www.profilesregistry.nl voor wetenschappers 

* Van de Poll-Franse, Eur J Cancer 2011  

http://www.profielstudie.nl/
http://www.profilesregistry.nl/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/


Patient Reported Outcome (Measures) - 
PRO(M) 

• PRO(M) = paraplubegrip voor klachten, functioneren, 

kwaliteit van leven, welbevinden 

• Door de patiënt gegeven, zonder wijziging of 

interpretatie van clinicus of iemand anders 

 

• Maar ook de partner kan zelf-gerapporteerde data 

geven 

http://www.tilburguniversity.edu/nl/


PROFIEL 

• Periode van onderzoek 

 

- Na de diagnose – PROFIEL Longitudinale cervix 

studie 

- Survivorship fase – bv PROFIEL studie ovarium 

kanker; cross-sectionele cervix studie 

- Palliatieve fase – bv eQuipe studie 

- Na overlijden – bv eQuipe studie 

 



Deelname partners ovarium-studie 

• 275 patiënten geïncludeerd (50%) 

 

• 165 met een partner (60%) 

 

• 130 partners geïncludeerd (79%) 



Resultaten ovarium-studie -  behoeftes 

Meeste ‘unmet needs’ van partners in zorgdomein: 

 

1. Aandacht voor klachten 

2. Dokters praten met elkaar 

3. Lokale ondersteunende zorg 



Resultaten ovarium-studie -  positieve 
veranderingen  

Positieve veranderingen  
Aantal (percentage) 

Survivors   Partners 

  

  

Ja, 

positieve 
verandering 

Nee, hulp 
nodig 

Nee, niet 

belangrijk/ja, 

altijd zo 

geweest/niet 
ingevuld 

Ja, 

positieve 
verandering 

Nee, hulp 
nodig 

Nee, niet 

belangrijk/ja, 

altijd zo 

geweest/niet 
ingevuld 

profijt van contact met 

andere lotgenoten… 
21 (11) 4 (2) 129/24/13 9 (9) 2 (2) 69/11/5 

meer gericht op dingen die 

belangrijk zijn… 58 (30) 3 (2) 30/82/18 27 (28) 1 (1) 22/42/4 

Realiseer me hoe kostbaar 

het leven is… 
74 (39) 0 (0) 11/95/11 34 (35) 0 (0) 5/54/3 

veel positieve 

veranderingen 

aangebracht in leven… 

52 (27) 7 (4) 48/71/13 28 (29) 2 (2) 29/32/5 

gegroeid als persoon… 66 (35) 4 (2) 39/69/13 27 (33) 0 (0) 32/34/3 

Waardeer mijn relaties met 

anderen meer… 63 (33) 1 (1) 24/89/14 28 (29) 1 (1) 22/42/3 



Resultaten ovarium studie – angst en 
depressie 

  Anxiety Depression 

  Patient Partner p-value Patient Partner p-value 

Ovarian cancer 6.0 (3.8) 4.6 (3.6) .01 4.2 (4.3) 4.4 (3.6) .70 

 Positieve veranderingen zijn niet gerelateerd aan 

angst of depressie gevoelens 

Schaal van 0 tot 21 



Onderzoek naar naasten van patiënten 
met kanker 

 

Paying Attention to Relatives of Cancer Patients: What Can we Learn 

from their Online Writing? (submitted)  

Mies C. van Eenbergen, Hanneke van Engelen, Nicole P.M. Ezendam, Lonneke 

V. van de Poll-Franse, Kiek Tates, Emiel J. Krahmer 

 

 

 



Gebruik kanker.nl door naasten 

Profiel Bloggen 

Totaal kanker.nl 15.673 1,100 7.0% 

Totaal naasten 4.277 186 4.3% 

Partners 1.638 78 4.8% 

Kinderen 1.251 56 4.5% 

Ouders 266 18 6.8% 

Broer / zus 333 3 0.9% 

Overige familie / vrienden 604 14 2.3% 

Nabestaanden 185 17 9.2% 



Research: Characteristics of relatives  

Relationa  Blog posters (n = 123) 

n (%) 

Group posters (n = 62)  

n (%) 

Partner of 34 (28%) 12 (20%) 

Child of 53 (43%) 16 (26%) 

Parent  6 (5%)  3 (5%) 

Brother/sister  7 (6%)  1 (2%) 

Surviving relative 15 (12%) 13 (21%) 

Other relatives  8 (7%)  1 (2%) 

Patient   N/A 9 (15%) 

Unknown  N/A 7 (11%) 

a Some participants indicated more than one relation to the cancer patient 

 



Instructie: Coderen teksten blogs 

 

• Iedereen krijgt codeboek  

• In duo's tekst van partner of kind coderen 

• Volgens codeboek 

• Codes tellen per categorie 

• Daarna verzamelen resultaten en bespreken  



 
Top 10 frequently discussed topics  

  Blog posts Group posts 

1 Emotional aspects (s) Emotional aspects (s) 

2 Diagnosis & prognosis Social aspects (s) 

3 Implemented treatment Diagnosis & prognosis 

4 Relational aspects (s) Relational aspects (s) 

5 Symptoms/complaints/side effects Emotional aspects (p) 

6 Emotional aspects (p) Implemented treatment 

7 Social aspects (s) Symptoms/complaints/side effects 

8 Treatment of symptoms  Treatment options 

9 Treatment options Physical aspects (p) 

10 Physical aspects (p) Treatment of symptoms; (after) death 

s = self-related, p = patient-related 



Resultaten meeting 

Blog post Group post 

(n = 1,898) (n = 360) 

n (%) n (%) 

1. DISEASE 

1.1 Cancer type 210 (11%) 16 (4%) 

1.2 Treatment + prognostics 593 (31%) 71 (20%) 

1.3 Care 21 (1%) 6 (2%) 

1.4 Practical information 31 (2%) 9 (3%) 

Disease total: 855 (45%) 102 (29%) 



Blog post Group post 

(n = 1,898) (n = 360) 

n (%) n (%) 

2. WELL-BEING 

2.1 Patient-related 

·         Emotional 131 (7%) 21 (6%) 

·         Physical 34 (2%) 6 (2%) 

·         Relational 2 (0%) 1 (0%) 

·         Social 1 (0%) 0 (0%) 

Total Well-being:  patient related  168 (9%) 28 (8%) 

2.2 Self-related 

·         Emotional 570 (30%) 122 (34%) 

·         Physical 4 (0%) 3 (1%) 

·         Relational 195 (10%) 31 (9%) 

·         Social 88 (5%) 70 (20%) 

Total Well-being: self related 857 (45%) 226 (64%) 

3. OTHER SUBJECTS 18 (1%) 4 (0%) 



 

 

 

 

   Discussie 



Stelling 1 

 

• Elke partner / directe naaste zou een individueel 

(coachings)gesprek aangeboden moeten krijgen. 

 

• Het is voor beroepskrachten goed om naasten attent te 

maken op de mogelijkheid van lotgenotencontact, in 

een Inloophuis of bij een patiëntenorganisatie’   

 

 

 



Stelling 2 

 

• Elk inloophuis zou moeten beschikken over 

(groeps)aanbod voor kinderen en tieners, zodat 

zorgverleners hiernaar kunnen verwijzen. 

 

• Kinderen en jongeren zijn ook naasten (en hebben 

zeker steun nodig) 

 

 

 

 

 



Stelling 3 

 

 

• Naasten moeten vaker onderwerp zijn van 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

 

 

 

 



Afsluitende vraag 

 

 

• Wat zijn de consequenties van vandaag voor je werk? 

 

 

 

 


