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De jongste leden van de
NVPO zijn jonger dan de
vereniging zelf. Al spittend
door de NVPO-archieven
moest ik aan hen denken:
de analoge briefwisselingen uit de beginjaren van
de NVPO doen 25 jaar later extreem gedateerd aan.
Voor de 25-jarigen onder ons is zo’n organisatie
zonder moderne digitale communicatiemiddelen misschien wel helemaal lastig
voorstelbaar. Des te bewonderingswaardiger dat een groep
bevlogen onderzoekers en zorgverleners in 1993 binnen zo
korte tijd een bloeiende vereniging uit de grond wist te stampen. Tussen Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen
kwam intensieve uitwisseling en samenwerking op gang via
ouderwetse brieven, een ‘bulletin’ en een jaarlijkse vergadering. Verderop in dit tijdschrift leest u hoe de oprichting van
de NVPO tot stand kwam.

NVPO-lid met het tijdschrift meegestuurd kreeg: een showcase waarin het vakgebied van de psychosociale oncologie
via dertien portretten van professionals uit het veld voor het
voetlicht wordt gebracht. Maar ook in en op het tijdschrift
zelf is aandacht voor het jubileum. Op de cover ziet u hoe de
voorkant van het hierboven genoemde bulletin langzaam is
geëvolueerd richting het kleurrijke tijdschrift Psychosociale
Oncologie van nu. Daarnaast leest u in een overzichtsartikel door de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek hoe het
psychosociaal oncologische onderzoek in Nederland ervoor
stond en staat. Er zijn interviews met pioniers en voorlopers
binnen het vakgebied, en we gaan in op de vraag welke impact veranderingen in de vergoeding van psychosociale zorg
hebben.

We staan uitgebreid stil bij het 25-jarig bestaan van de vereniging. Dat doen we in de eerste plaats via het boekje dat u als

Marij Hillen, hoofdredacteur

Het is vreemd maar ook goed om te bedenken dat kinderen
die nu geboren worden misschien over nog weer 25 jaar een
actieve rol spelen binnen de vereniging. Laten we hopen dat
de bevlogenheid en behoefte aan samenwerking die nu al
zoveel jaren de basis vormen van de NVPO, nog lange tijd blijven bestaan.

van de voorzitter

Vaste rubrieken
Redactioneel

3

Van de voorzitter

3

Vanuit de patiënt

6

Marij Hillen

Gerwin Witvoet
Ilonka Behr

Onderzoeker uitgelicht: Hans Knoop

12

Boekrecensie – ‘Kanker! Ik heb er mijn buik vol van!’

13

Boeken uitgelicht

13

Interventie uitgelicht – Spirituele zorg voor kankerpatiënten

17

Wetenschappelijke artikelen

22

Klinische les – Gezinsstress

26

Proefschriften: Barbara Wijnberg-Williams en Hanna van Waart

28

Leonie Visser
Ilonka Behr

Roos-Marie Tummers
Aafke Veninga

Pomme van Maarschalkerweerd
Joyce Vermeer
Félix Compen

Agenda en nieuws

31

Column: Dokter is boos

32

Arrien van Prooijen-de Jong
Mariska Koster

<

3

vereniging

Het tijdschrift Psychosociale Oncologie
wordt ieder kwartaal uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Vereniging
voor Psychosociale Oncologie (NVPO).
Het tijdschrift informeert professionals
betrokken bij de psychosociale oncologie over actuele onderwerpen binnen
het vakgebied, en dient als forum voor
informatie-uitwisseling tussen de NVPOleden. Bekijk ook ons online tijdschrift op
www.nvpo.nl/tijdschrift en volg ons via
Twitter (@NVPO_nl) en LinkedIn.

Redactioneel

inhoud

Foto: Lize Kraan

colofon

Voor de NVPO is 2018 het
jaar waarin de vereniging
haar 25-jarige bestaan
viert. Samen met u kijken wij dit jaar graag terug
op de ontwikkelingen en
gebeurtenissen van de afgelopen jaren en werpen
we vooral ook een blik op
de toekomst.
Het bestuur begint het jaar
in een nieuwe samenstelling. In december hebben
we afscheid genomen van
Gijs Coppens en Kirsten
Douma. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun bestuurswerk van de afgelopen tijd. Twee nieuwe bestuurders zijn
inmiddels aangetreden. Daarnaast heeft Saskia Lunter, projectmedewerker bij IKNL, per 1 januari 2018 Kirsten Douma
opgevolgd als ambtelijk secretaris. Wij zijn blij dat deze drie
mensen het bestuur komen versterken! Zij zullen zich aan u
voorstellen tijdens de ALV op 16 maart aanstaande.
Foto: Johan Geujen
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Terugkijkend naar de oprichting in de jaren negentig, zien we
dat de vereniging zich voornamelijk op de ontwikkeling van

het nieuwe vakgebied en het trainen van haar leden richtte.
De laatste jaren heeft de vereniging zich verder geprofessionaliseerd en positioneert zij zich dankzij haar actieve vrijwilligers
meer als pleitbezorger van de psychosociale oncologie.
In ons vooruitzicht zijn we op weg naar een nieuw oncologisch zorglandschap. Het aantal kankerpatiënten stijgt, de
behandelmogelijkheden worden succesvoller, het aantal
mensen dat overleeft neemt toe en daarmee ook de vraag
naar psycho-oncologie. Mensen met kanker verwachten ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie. Tegelijkertijd
staan de kosten van de zorg sterk onder druk. Dat vraag om
verdere professionalisering die bereikt kan worden door samenwerking met onze partners om netwerken te voorzien
van specialistische kennis. U kunt ook bijdragen aan dergelijke samenwerking: ik nodig u van harte uit om dit jubileumjaar
aan te sluiten bij een van onze werkgroepen. Informatie over
de werkgroepen en contactgegevens van de werkgroepvoorzitters vindt u op www.nvpo.nl.
Op naar de volgende 25 jaar, vol inspiratie en expertise. Daarmee kunnen we verder bouwen aan de kwaliteit van de
psychosociale zorg voor kankerpatiënten in Nederland.
Gerwin Witvoet, voorzitter NVPO
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Op 27 april 1993 legden Hanneke de Haes, onderzoeker, en Fenna

25

Postma, arts, de statuten vast van de Nederlandse Vereniging voor

Psychosociale Oncologie. Vijfentwintig jaar later is deze vereniging

<

Grote interesse
De Haes, Postma en Van de Wiel ontvingen ruim 150 positieve reacties van vakgenoten. Uit een daaropvolgende enquête
bleken zij vooral behoefte te hebben aan uitwisseling van
kennis en ervaring via een nieuwsbrief en symposia. Ook belangenbehartiging werd als kerntaak gezien. Gezien het grote
enthousiasme zetten de initiatiefnemers de volgende stap: op
12 maart 1993 vond de oprichtingsvergadering plaats van de
Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie
(NVPO). Al tijdens de oprichting bleek de NVPO niet bang

Bron: archieven NVPO

Het NVPO-logo in 1993

voor kritiek. Op het programma stond een plenaire presentatie van hoogleraar Huisartsgeneeskunde Bert Schadé getiteld:
‘Psychosociale oncologie bestaat niet!’ Schadé betoogde:
‘Het is een artefact om psychosociale klachten te onderscheiden van somatische klachten, voor de patiënt zijn ze
onlosmakelijk met elkaar verbonden.’ In de daaropvolgende
speech demonstreerde Hanneke de Haes hoe uitgebreid het
bestaande onderzoek naar psychosociale oncologie wel degelijk was. Maar, zo betoogde zij, de vertaling van zulk onderzoek
naar de praktijk bleek nog vaak erg moeilijk. Juist daarom
werd de NVPO opgericht: ‘Als we de uitwisseling tussen
degenen die praktisch werk doen en degenen die onderzoeken bevorderen, kan dat beide terreinen ten goede komen.’
Statuten en huisstijl
Een maand na de oprichtingsvergadering togen Hanneke de
Haes en Fenna Postma naar de notaris voor het vastleggen
van de statuten. De Haes trad aan als eerste voorzitter van
het bestuur (zie afbeelding). Daarmee was de oprichting van
de NVPO een feit. Vanuit de Nederlandse Kankerbestrijding
werd een startsubsidie verkregen waarmee de vereniging verder vorm kon worden gegeven. Dat resulteerde onder andere
in het ontwerp van een eigen huisstijl (zie afbeelding), die de
visie van de vereniging moest verbeelden. De Haes schreef
daarover aan de leden: ‘De psychosociale oncologie (en de
Vereniging) functioneert in een veld met andere beroepsbeoefenaren. Men kan in het logo zien dat het gaat om een
terrein binnen het oncologische gebied waarin men verder
kijkt dan het puur medische, men betrekt daarbij het sociale
en maatschappelijke aspect.’

Het eerste NVPO-bestuur. Met de klok mee vanaf linksboven: Peter Heintz, Godelaine Simonetti, Harry van de Wiel, Daniëla Hahn, Ruud Boon, Hanneke de Haes en
Fenna Postma.

Nieuwsbulletin
Het eerste nieuwsbulletin van de NVPO – de voorloper van
tijdschrift Psychosociale Oncologie – verscheen tegen het
eind van 1993 (zie afbeelding). De opmaak van het bulletin
was functioneel en behalve het blauw van de huisstijl werd
geen kleur gebruikt. In de inhoudsopgave stukken met de titel ‘Moeten artsen aardig zijn?’, ‘Klinische les’ en het enigszins
cryptische ‘NcGv rapport in la verdwenen?’

Bron: archieven NVPO

Eerste stappen
Al in de jaren zeventig werd in Nederland de psycho
sociale oncologie door de Nederlandse Kankerbestrijding
(nu KWF Kankerbestrijding) erkend als een belangrijk aandachtsgebied. Het verrichten van gedragswetenschappelijk
onderzoek werd door hen gezien als een voorwaarde om de
voorlichting en de begeleiding van de patiënt met kanker te
kunnen verbeteren. Toch leverden pogingen om meer
formeel vorm te geven aan dit aandachtsgebied geen
blijvende resultaten op. Pas weer in 1992 werd tijdens het
internationale congres voor de Psychosociale Oncologie het
idee opgevat om een Nederlandse vereniging op te
richten. Soortgelijke nationale organisaties bestonden op
dat moment al wel in onze buurlanden. De initiatiefnemers
– behalve Hanneke de Haes en Fenna Postma ook onderzoeker/psycholoog Harry van de Wiel – besloten een peiling
uit te voeren binnen de beroepsgroep. ‘Het gebied van
de psychosociale oncologie heeft in de afgelopen 10 jaar
steeds duidelijker vorm gekregen,’ schreven zij, en ‘Wij stellen ons voor dat een vereniging tot doel zou hebben: het
bevorderen van de uitwisseling van ervaring en kennis ten
aanzien van de psychosociale oncologie en, daardoor, de
kwaliteit van het geleverde werk in dit gebied.’ Met hun
peiling richtten zij zich nadrukkelijk op een divers publiek:
mensen werkzaam in zowel begeleiding, bijscholing als
voorlichting van patiënten en onderzoekers binnen de
psychosociale oncologie. Via een regelmatig verschijnende nieuwsbrief zouden vakgenoten elkaar op de hoogte
kunnen houden van verschillende bestaande activiteiten
binnen de psychosociale oncologie. Daarnaast was het doel
bijeenkomsten te organiseren, netwerkvorming te stimuleren en contacten met derden te leggen. ‘Graag horen we van
u of u een dergelijk initiatief zinvol acht en eventueel zelf lid
zou willen worden van de vereniging,’ schreven de initiatiefnemers.

Bron: archieven NVPO

levender dan ooit. Wat was de aanleiding voor de oprichting ervan?

De voorkant van het eerste nieuwsbulletin

De NVPO nu
Inmiddels is het 2018 en zijn we 25 jaar verder. De NVPO is
een vereniging met meer dan 550 leden. Voor veel onderzoekers en klinisch werkenden vervult de vereniging de
functie die de oprichters in 1992 voor ogen hadden. Via de
NVPO worden leden geïnformeerd over ontwikkelingen in
onderzoek en praktijk, vindt netwerkvorming plaats en kruisbestuiving tussen wetenschappelijk onderzoek en klinische
praktijk. De laatste jaren positioneert de vereniging zich
steeds meer als pleitbezorger van de psychosociale oncologie. Samen met onder andere KWF Kankerbestrijding zet de
NVPO zich in voor kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en
betaalbare psychosociale zorg. Andere speerpunten zijn de
waarborging van kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk
onderzoek en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de
praktijk.
Toekomstmuziek
De NVPO kent voor de komende 25 jaar de nodige uitdagingen: het waarborgen van de toegankelijkheid en
betaalbaarheid van psychosociaal oncologische zorg is in
2018 meer dan ooit een punt van aandacht. Het blijft een uitdaging om onderzoek te vertalen naar de klinische praktijk.
Bovendien zouden nog veel meer professionals werkzaam in
de psychosociale oncologie bereikt kunnen worden. Met behulp van de vele vrijwilligers binnen de vereniging blijft de
NVPO hopelijk de levendige en bevlogen vereniging die zij is
geworden. Op naar de volgende 25 jaar!

>
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NVPO-congres 2018

Het jaar 2015 is een bewogen en zorgelijke periode voor Henk (60) en
zijn vrouw Jennie (66). Allereerst valt Jennie’s moeder, die haar heup
breekt en een delier krijgt. Daarna wordt hun oudste zoon Ard, op
dat moment 34 jaar, gediagnosticeerd met lymfklierkanker. Hij krijgt
acht chemokuren. Henk schuift zijn jaarlijks sportmedisch onderzoek
daarom maar even voor zich uit. Dat komt later wel.

Het 24e congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie
(NVPO) vindt plaats op vrijdag 16 maart 2018 in Hogeschool Domstad te Utrecht.
Dit jaar een extra bijzonder congres, want de NVPO bestaat 25 jaar.
Het thema van deze editie is:
‘Back & to the future: 25 jaar psychosociale oncologische zorg en verder’

Behandeltraject als wielerkoers
De gevolgen van de hormoontherapie
zijn ingrijpend. Henk krijgt last van opvliegers en vrouwelijk vetweefsel en zijn
testosteron neemt af. Daarbij krijgt hij
angst om te vrijen. Henk maakt zich bijvoorbeeld zorgen of hij door het vrijen
kwaadaardige cellen overbrengt via
zijn sperma. Seksualiteit wordt echter

Pas nu beseft hij wat het hebben
van kanker met je doet
nauwelijks besproken in die eerste
consulten. Henk voelt zijn lichaam veranderen en zijn spierkracht afnemen
en besluit hierop actie te ondernemen.
Hij heeft geen invloed op wat de hormoontherapie doet maar hij kan wel
proberen de bijwerkingen te beperken.
Voor Henk is wielrennen al 34 jaar zijn

lust en zijn leven. Voorafgaand aan de
diagnose fietste hij gemiddeld 5.000 kilometer per jaar. Henk start de actie
R4TM! (Ride for the mission), waarbij hij
zijn behandeltraject benadert als een
wielerkoers. Hij begint met een Facebookpagina waar hij uitgebreid verslag
doet van zijn behandeltraject, maar
dan in wielerkoersterminologie. In 2017
fietst hij bijna 12.000 kilometer. Zelfs
naar de radiotherapie gaat hij fietsend.
Drie dagen na zijn 25 bestralingen hervat Henk zijn werk volledig omdat hij
zich weer fit genoeg voelt.
Wielrennen als therapeutische interventie
Henk blijft fietsen. Het is het enige wat
hij kan doen in het proces naar genezing. Fietsen helpt hem zijn spierkracht
te behouden. Het heeft ook een enorm
mentaal effect: door een rit op de racefiets kan Henk zijn angst en zorgen
loslaten. De juiste ademhaling, de cadans van het fietsen, één zijn met je
lichaam en je fiets: het werkt therapeutisch. Zoals een wielrenner tijdens
zijn tour ondersteuners nodig heeft,
zo heeft Henk dat ook. ‘Mekanieker’,
noemt hij zijn oncologisch psycholoog.
Zij helpt hem bij het aanvaarden van de
gevolgen van de hormoontherapie. Het
verlies van een stuk van zijn mannelijkheid bijvoorbeeld, de veranderingen
op seksueel gebied, de stemmingswisselingen, het twijfelachtige, de moeite
met concentreren. Maar zijn mekanieker helpt hem ook te genieten van wat
nog wél kan.
Nu Henk zelf kanker heeft gehad, beseft
hij dat je pas echt weet hoe het voelt als

Henk Sepers tijdens het Nationaal Militair Kampioen
schap Wielrennen.

je het zelf meemaakt. Hoe intens hij ook
meeleefde met zijn zoon tijdens diens
behandeltraject, hij had eigenlijk geen
idee. Henk is ambassadeur van Blue Ribbon geworden. Hij wil anderen bewust
maken van het risico op prostaatkanker
maar bovenal zorgen dat lotgenoten voldoende informatie en houvast krijgen
om met prostaatkanker om te gaan. Precies zoals het wielrennen zijn houvast is
in een periode van onzekerheid.

Noot
www.blueribbon.nl

Tijdens het jaarlijkse NVPO-congres worden bezoekers op de hoogte gebracht
van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van zorg, onderzoek en beleid
binnen de psychosociale oncologie. De
deuren zijn geopend voor alle psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk
verzorgers, verpleegkundigen, (para)medici, onderzoekers, beleidsmakers of
anderen die werkzaam zijn binnen de
zorg, onderzoek of beleid voor patiënten
met kanker. U wordt tijdens het NVPOcongres kort geïnformeerd over de
geschiedenis van de psychosociale oncologie. Vervolgens zullen we stilstaan
bij recente ontwikkelingen en een voorschot nemen op de toekomst van de
psychosociale oncologie.
Ochtendprogramma
We openen het NVPO-congres met een
presentatie van prof. dr. Hanneke de
Haes. Als emeritus-hoogleraar medische
psychologie in het AMC te Amsterdam
en een van de oprichters van de NVPO
kan zij als geen ander terugblikken op
25 jaar psychosociale oncologie.
Na dit overzicht komt dr. Martijn
Stuiver, klinisch epidemioloog en lector Functioneel herstel bij kanker aan
bod. Hij bespreekt de voortgang van
de implementatie en toegankelijkheid
van effectief gebleken ondersteunende zorginterventies in de oncologie. Het
thema rouw wordt belicht door klinisch
psycholoog prof. dr. Manu Keirse.
Dr. Lies van Gennip, directeur/bestuurder Nictiz informeert u over de
zorg voor de patiënt van morgen en de
rol van ICT hierin. Aan het einde van
de ochtend krijgt u als deelnemer het
woord; in kleinere groepen bespreken
we de uitdagingen waar we binnen de
psychosociale oncologie de komende

Foto: Johan Geujen

Wielrennen met een missie

Pas als zijn zoon in maart 2016 hoort
dat de chemotherapie is aangeslagen,
zet Henk zich ertoe zich te laten onderzoeken. Terloops meldt hij dat hij
’s nachts weleens moet plassen, maar
niet omdat hij dat zelf zorgelijk vindt.
Hij heeft geen klachten. De huisarts
besluit – gewoon voor de zekerheid
– toch even de PSA-waarde mee te nemen in het bloedonderzoek. Het blijkt
prostaatkanker, gelukkig in een vroeg
stadium. Dat laatste hoort Henk echter pas na enkele polibezoeken en
zenuwslopende periodes van afwachten. De behandeling bestaat uit drie jaar
hormoontherapie en vijf weken radiotherapie.

<
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Door Ilonka Behr

jaren voor komen te staan. Een facilitator stelt prikkelende vragen en een
illustrator visualiseert de discussie in tekeningen.
Tijdens de lunchpauze kunt u zich laten informeren over actueel en lopend
wetenschappelijk onderzoek door posters te bekijken en de posterpitches bij
te wonen. Gelijktijdig zal de algemene
ledenvergadering van de NVPO plaatsvinden.
Middagprogramma
Na de lunchpauze vinden de workshops en het wetenschappelijk
middagsymposium plaats. Prof. dr.
Mirjam Sprangers is de hoofdspreker
van het wetenschappelijk middagsymposium. Zij zal reflecteren op
onderzoek naar kwaliteit van leven.
Daarnaast presenteren vijf andere onderzoekers hun werk.
Parallel aan het wetenschappelijk middagsymposium kunnen interessante
workshops worden bezocht:
• Kanker in het gezin – Als een steen in
het water, door Anja van Onna

vereniging

Vanuit de patiënt

Foto: Ministerie van Defensie

Praktijk - Professie
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• Verborgen lagen van betekenis en
de kracht van symbolen ‘Luisteren
naar wat verborgen is’ door Karen
Rutgers-van Wijlen
• Naasten ‘Vergeet ons niet te lezen’
door Mies van Eenbergen
• Oncologische zorg; en dan ook nog
aandacht voor seks? door Woet
Gianotten
• Mindfulness bij kanker door Félix
Compen
Dit jaar bieden we, om de keuze te vergroten, de mogelijkheid twee sessies te
volgen in het middagprogramma.
Het congres wordt aan het einde van
de middag afgesloten met de uitreiking
van de NVPO-award, de posterprijs
en het stipendium. Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een
hapje en drankje na te praten.
De dag staat onder leiding van
Gerwin Witvoet, de huidige voorzitter, en Fenna Postma-Schuit, erelid
en medeoprichter van de NVPO. Het
congres wordt georganiseerd door de
congrescommissie in samenwerking
met Congress Care. U kunt zich nog inschrijven voor deelname aan
het congres.
noot
Kijk voor nadere informatie en het uitgebreide
programma op onze website:
http://www.nvpo.nl/congres/.
Accreditatie wordt aangevraagd bij: Federatie van
Gezondheidszorgpsychologen & Psychotherapeuten (FGzPT), Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (NIP), Registerplein (voorheen
BAMw), Vereniging van Geestelijk Verzorgers in
Zorginstellingen (VGVZ), V&VN, Koninklijk Verpleegkundig Specialisten Register.
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25 jaar psycho-oncologisch onderzoek

is ná terugkeer naar werk, dat 65%
van deze overlevers in staat is terug te
keren, maar ook dat er aan de interventiekant nog aanzienlijke stappen
gezet moeten worden. Een multidisciplinaire interventie, met zowel fysieke
als psycho-educatieve elementen, lijkt
het meest ondersteunend. Daarnaast
is de rol van de werkgever van groot
belang. Doelen voor 2025 zijn dat effectieve ondersteuning aanwezig is bij
zowel terugkeer naar werk als aan het
werk blijven ná kanker, dat kanker op
de werkvloer geen taboe meer is, en dat
niemand met kanker zijn baan meer
verliest door deze diagnose.

Verleden, heden en toekomst van 25 jaar
onderzoek in de psychosociale oncologie

25

De NVPO zet zich al 25 jaar in voor de ontwikkeling en bevordering van
kennis en zorg binnen de psychosociale oncologie. In dit lustrumjaar kijken
we terug, maar vooral ook vooruit. We richten ons in dit artikel specifiek op de
wetenschap. Hoe stond het onderzoek binnen de psychosociale oncologie in
Nederland er 25 jaar geleden voor? Waar staan wij op dit moment? En welke
verwachtingen zijn er voor de toekomst? De werkgroep Wetenschappelijk
Onderzoek nodigde enkele prominente onderzoekers uit om deze vragen te
beantwoorden. In dit artikel zijn hun antwoorden, die vaak veel uitgebreider
waren dan we hier kunnen weergeven, samengevat.

Prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw
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Toen het belang van de psychosociale oncologie als vakgebied eind jaren
tachtig erkend werd, nam ook het onderzoek een vlucht. Dit heeft geleid tot
grote verbeteringen in de psychosociale
zorg binnen de oncologie. Op dit moment worden interventies ontwikkeld
en onderzocht gericht op verschillende onderwerpen, zoals angst,
vermoeidheid, cognitief functioneren
en seksualiteit, zowel bij kankeroverlevers als bij ongeneeslijke zieke mensen.
Het is belangrijk bij grote groepen mensen het beloop van psychosociaal
functioneren in kaart te brengen vanaf diagnose tot lange termijn follow-up.
Een voorbeeld is het Kubusproject,
waarin het psychosociaal functioneren
in relatie tot biologische markers onderzocht wordt. Hierdoor komt er inzicht
in bijvoorbeeld het verband tussen depressie en overleving van kanker. Ook is
er veel onderzoek gaande naar de organisatie van zorg, zoals stepped-care en
zelfmanagement (Krebber et al., 2016;
Jansen et al., 2017). E-health speelt
hierin een belangrijke rol; een voorbeeld is Oncokompas (Van der Hout et
al., 2017). Meer onderzoek is nodig naar
gepersonaliseerde psychosociale zorg
en naar de (kosten)effectiviteit van die
interventies waarvoor nog geen evidentie is. Bovendien gaat implementatie

van wetenschappelijk onderbouwde interventies in de reguliere zorg
niet vanzelf. Daarom is implementatieonderzoek nodig om te zorgen dat
patiënten daadwerkelijk toegang krijgen tot optimale psychosociale zorg.
Werk

Dr. Saskia Duijts

Vijfentwintig jaar geleden verscheen
een van de eerste Nederlandse studies
naar kanker en werk (Van der Wouden et
al., 1992). Daaruit bleek dat 44% van de
overlevers terugkeert op de werkvloer.
Een systematische review (Spelten et al.,

Prof. dr. Ellen Smets

2002) toonde aan dat de terugkeer naar
werk minder goed verloopt bij patiënten binnen een niet-ondersteunende
werkomgeving, met handmatig werk,
en met hoofd-halskanker. Tegenwoordig verschijnen er jaarlijks tientallen
studies over kanker en werk, waaraan
Nederlandse onderzoekers een aanzienlijke bijdrage leveren. Dit onderzoek
laat zien dat de gevolgen van diagnose
en behandeling ook vijf tot tien jaar later negatieve effecten hebben op werk,
dat veel factoren bekend zijn die terugkeer naar werk voorspellen (zoals
jongere leeftijd, hogere opleiding), hoe
belangrijk het monitoren van overlevers
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Psychosociaal functioneren

Patiëntinformatie en communicatie
Slechts een klein aantal onderzoekers
hield zich 25 jaar geleden in Nederland
bezig met communicatie en patiënt
informatie. De ontwikkeling van
computerondersteunde methodes om
opnames van gesprekken tussen arts
en patiënt systematisch te observeren,
gaf het onderzoek in de negentiger
jaren een boost. De focus van het (inter
nationale) onderzoek lag vanaf het
begin vooral op communicatie tussen
patiënten met kanker en hun zorgverleners. Een invloedrijk artikel (De Haes
& Bensing, 2009) met daarin zes doelen
van communicatie en een onderscheid
tussen uitkomsten op korte en lange
termijn, bood een kader voor het latere
communicatieonderzoek. De toegenomen mondigheid van de patiënt
stimuleerde vanaf het begin van deze
eeuw het onderzoek naar de deelname van de patiënt aan de gesprekken
en het besluitvormingsproces in de
spreekkamer. Eerst lag het accent vooral op de ontwikkeling van keuzehulpen
voor patiënten ter voorbereiding op
het consult. Inmiddels is er toenemend
aandacht voor beslissingsondersteuning door de arts tijdens het consult.
De belangstelling voor de ontwikkeling en implementatie van succesvolle
interventies ter bevordering van de
communicatie tussen arts en patiënt is
gegroeid. In 2000 werd al aangetoond
dat patiënten een audio-opname van
hun consult op prijs stellen, informatie
er beter door onthouden wordt en patiënten er niet angstiger van worden (Ong
et al., 2000). Helaas loopt de discussie
over implementatie van deze interventie nog steeds. De grote uitdaging is en

blijft om patiënten te informeren en te
betrekken bij beslissingen in de mate
waarin zij dat op dat moment wensen.
Cognitie
Prof. dr. Sanne Schagen
In de jaren negentig viel het verpleegkundigen op dat kankerpatiënten die
voor een solide tumor hoge doses chemotherapie kregen, klachten uitten
over het cognitief functioneren. Tot
dan toe was vooral aandacht besteed
aan cognitieve problemen bij patiënten met een hersentumor. Meer dan
een decennium aan wetenschappelijk onderzoek volgde, geïnitieerd door
Van Dam en Boogerd en uitgebouwd
door Schagen en De Ruiter. Inmiddels
is aangetoond dat kankerpatiënten bij
wie de tumor zich niet in het hoofd bevindt, toch te maken kunnen krijgen
met cognitieve problemen die tot lang
na de behandeling kunnen blijven bestaan. Chemotherapie blijkt een rol te
kunnen spelen bij het ontstaan van deze problemen. Andere factoren, zoals
angst en vermoeidheid, kunnen een extra oorzaak zijn van het ontstaan en
voortduren ervan. Ook hormonale therapie en immuuntherapie kunnen van
invloed zijn op het brein. Waarom sommige patiënten wél kwetsbaar zijn voor
het ontwikkelen van cognitieve proble
men en andere patiënten minder, is nog
onbekend. Zulke kennis is noodzakelijk
om een keuze te kunnen maken voor
een effectieve therapie. Neuropsychologisch onderzoek vormt een van de
hoekstenen van adequate zorg voor pa-
tiënten geconfronteerd met cognitieve
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achteruitgang. Ook de ontwikkeling
van farmacologische, technische en gedragsmatige interventies is afhankelijk
van de juiste diagnostiek van cognitieve problemen. Het is de komende jaren
van groot belang de kennis én zorg op
dit gebied sterk te verbeteren.

wWeetteennsscchhaapp - - oOnndde errz zooe ekk

25 jaar psycho-oncologisch onderzoek
O n d e r r e d a c t i e v a n S a s k i a D u i j t s , M e e k e H o e d j e s , L e a J a bb a r i a n e n N e l ly v a n Ud e n - K r a a n –
Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

Seksualiteit
Dr. Moniek ter Kuile en
drs. Lisanne Hummel
Vijfentwintig jaar geleden werd uit de
eerste seksuologische follow-up studies
duidelijk dat een oncologische behandeling vaak veel negatieve gevolgen
heeft voor het seksueel functioneren op
de lange termijn (Bergmark et al., 1999).
Het onderzoek richtte zich voornamelijk op medicamenteuze behandeling
van erectieproblemen bij mannen. Tegenwoordig is er meer aandacht voor
onderzoek naar seksualiteitsbeleving,
zoals een veranderd lichaamsbeeld of
gevoel in erogene zones, en de partnerrelatie. De eerste stappen voor gedegen
onderzoek naar een integratieve behandeling van seksuele klachten zijn gezet
(Bober & Varela, 2012). Zo is recent onderzoek gedaan naar de ontwikkeling
en evaluatie van psychologische (internet-based) interventies om het seksueel
herstel/functioneren na kanker te verbeteren (Bakker et al., 2017; Hummel et
al., 2017; Wootten et al., 2017). Belangrijk is dat er meer aandacht is gekomen
voor de gevolgen van kanker op jongere leeftijd voor de seksualiteit, intimiteit,
fertiliteit en eventuele kinderwens (Wallace et al., 2005). Binnen tien jaar zal het
onderwerp ‘seksualiteit & intimiteit’ een

foto: shutterstock
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een minderheid werd waargenomen
(Broadstock et al., 2000). Recenter onderzoek laat zien dat naast distress
ook andere psychosociale factoren
belangrijk zijn zoals het verwerken van
eerdere verlieservaringen, en het maken van keuzen rondom preventieve
ingrepen. In Nederland is een vragenlijst ontwikkeld die tijdens counseling
gebruikt kan worden om deze psychosociale factoren in kaart te brengen en
eenvoudig bespreekbaar te maken
(Eijzenga et al., 2015). We verwachten

Genetica

Fysiek functioneren

Dr. Eveline Bleiker

Dr. Anne May en dr. Laurien Buffart

Psychosociaal onderzoek binnen de klinische genetica heeft de afgelopen 25
jaar een enorme vlucht genomen. Begin jaren negentig werden de BRCA-1
en BRCA-2 gendefecten geïdentificeerd,
waardoor voorspellend DNA-onderzoek aan borstkankerpatiënten kon
worden aangeboden. Rond 1995 werden speciale poliklinieken familiare
tumoren opgezet. Een psychosociale hulpverlener werd een vast lid in
het multidisciplinaire overleg op deze poliklinieken, vanwege zorgen over
de impact van dit soort voorspellend
onderzoek (Bleiker et al., 1997). Onderzoek richtte zich in eerste instantie
op psychologische gevolgen van erfelijkheidsonderzoek. Hieruit bleek
dat hoge niveaus van distress als gevolg van genetische testen slechts bij

Onderzoek naar de effecten van bewegen op herstel en fysieke fitheid
stond 25 jaar geleden nog in de
kinderschoenen. In 1996 werd het revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans’
voor kankerpatiënten ingevoerd en geëvalueerd. De eerste gerandomiseerde
studie volgde in 2004. Deze ‘Oncorevstudie’ liet positieve effecten zien van
revalidatie op de kwaliteit van leven van
patiënten, vermoeidheid, angst en depressie (May et al., 2008). Tegenwoordig
lopen er gerandomiseerde studies naar
de effecten van bewegen en training bij
verschillende vormen van kanker. Tot
nu toe lieten studies naar gesuperviseerde training van ten minste matige
intensiteit tijdens en na de behandeling
positieve effecten zien: patienten die fysiek trainen tijdens de behandeling met

25
Prof. dr. Mariët Hagedoorn en
dr. Marrit Tuinman

Onderzoek gericht op naasten, dat
eind jaren negentig in Nederland opkwam, is te verdelen in onderzoek naar
de impact van kanker op naasten en onderzoek naar de invloed van naasten
op patiënten. Nijboer, Kuijer en Hagedoorn richtten zich die eerste jaren op de
invloed van kanker op partners van patiënten onder de noemer ‘Kanker heb
je samen’. Hieruit bleek dat bepaalde
interactiepatronen, zoals overbeschermen, beter of juist minder goed waren
voor het psychologisch herstel van beiden. Hoekstra-Weebers heeft onderzoek
opgezet naar de impact van zaadbalkanker op de kwaliteit van de relatie van
patiënten en partners. Ook onderzocht
zij de impact van kanker op het gezin, zowel bij ouders van een kind met kanker,
als bij kinderen van een ouder met kanker (Tuinman et al., 2005; Visser et al.,
2005). Een van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar naasten is
dat vrouwelijke partners meer last hebben van psychologische klachten dan de
patiënten zelf (Hagedoorn et al., 2008).
Patiënten en partners blijken daarnaast
te verschillen in hun behoeftes over hoe
er gepraat wordt over kanker; een mismatch kan tot slechtere emotionele
aanpassing leiden (Dagan et al., 2014). Er
bestaat nog weinig specifiek zorgaanbod
voor naasten. Omdat het functioneren van patiënt en partner samenhangt,
is het voorkómen van overbelasting
van groot belang. Daarnaast ontbreekt
onderzoek naar een paargerichte aanpak van herstel na kanker, waarbij de
naasten expliciet betrokken worden in
psychosociale interventies.
Zingeving en spiritualiteit
Drs. Lenneke Post
In Nederland is de laatste vijftien jaar
veel vooruitgang geboekt in het onderzoek naar zingeving en spiritualiteit in

dat er in de toekomst, door de ontwikkelingen binnen de DNA-diagnostiek
steeds vaker informatie beschikbaar zal
komen waarvan nog lang niet altijd
duidelijk is wat het betekent en welk
advies er aan verbonden kan worden.
Vooral de communicatie over risico’s op
tumoren vormt een uitdaging voor de
toekomst. Onderzoek naar hoe counselors en patiënten hier het beste mee
kunnen omgaan is nodig.

chemotherapie zijn goed in staat om
hun fysieke fitheid te behouden, weten hun vermoeidheid te beperken,
en hebben minder dosis-aanpassingen van chemotherapie nodig (Travier
et al., 2015; Van Waart et al., 2015); ná
behandeling zorgt training voor verbeterde fysieke fitheid en verminderde
vermoeidheid (Kampshoff et al., 2015).
Onderzoek in de toekomst moet zich
richten op de effecten van multidisciplinaire revalidatieprogramma’s.
Verdere aandachtspunten zijn onderzoek naar frequentie, intensiteit, type
en timing van de beweeg- en trainingsinterventies, en de personalisatie van
deze interventies (Buffart et al., 2014).
Ook onderzoek in de palliatieve setting verdient aandacht. Daarnaast zal
in trials geprobeerd worden de positieve effecten van bewegen en trainen op
de terugkeer van ziekte, overleving en
tumorgroei meer systematisch te onderzoeken.
Kinderoncologie
Prof. dr. Martha Grootenhuis
In de afgelopen 25 jaar zijn er in de kinderoncologie grote stappen gemaakt in
de overleving. Hierdoor is er meer aandacht gekomen voor de psychosociale
gevolgen van overlevers. Belangrijke resultaten tot nu toe zijn het vervangen
van schedelbestraling waardoor grote
cognitieve problemen kunnen worden
voorkomen én de bevinding dat open

communicatie over de diagnose bij kinderen geen schadelijke gevolgen heeft.
In Nederland is er speciaal aandacht
geweest voor onderzoek naar de kwaliteit van leven van kinderen met kanker.
Het bleek dat hoe ouder kinderen ten
tijde van de diagnose waren, hoe meer
problemen zij ondervonden (Van Litsenburg et al., 2014). Om systematische
aandacht voor kwaliteit van leven te stimuleren is het KLIK-portaal ontwikkeld.
Het terugkoppelen van de zelfgerapporteerde gegevens uit vragenlijsten in het
KLIK-portaal in de klinische praktijk is
effectief gebleken (Engelen et al., 2012).
In het nieuwe Prinses Maxima Centrum
voor Kinderoncologie zal onderzoek uitgevoerd worden bij grotere groepen
patiënten. Het is de bedoeling dat onderzoekslijnen zich gaan richten op
bijvoorbeeld interventies om medisch
traumatische stress bij kinderen en ouders te voorkomen en kwaliteit van
leven te verbeteren. Toekomstig onderzoek zal zich meer moeten richten op
cognitieve problemen bij verschillende
tumorsoorten en interventies om deze
klachten te verminderen.

en het overlijdensproces van ongeneeslijk zieke patiënten. Het sterfgevallenonderzoek (Van der Heide et al., 2017)
brengt bijvoorbeeld al 25 jaar sterven
en medische besluitvorming in kaart.
Het PROFIEL-register (Van de PollFranse et al., 2011) meet verschillende
klinische en psychologische factoren
bij onder meer patiënten in de palliatieve fase. In de afgelopen jaren zien we
een tendens richting interventiestudies,
zoals onderzoek naar het verminderen van vermoeidheid bij patiënten met
vergevorderde kanker (De Raaf et al.,
2013). Psychosociaal oncologisch onderzoek in de palliatieve fase mag meer
aandacht mogen krijgen en zou zich
moeten richten op theorievorming,
methodologische kwesties en op zorg
voor kwetsbare groepen zoals migran
ten, laaggeletterden of daklozen.
Daarnaast zou onderzoek zich niet alleen op de behoeften van patiënten
moeten richten, maar ook op de zorg
en rouwverwerking bij naasten, en op
steun voor zorgverleners. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen en
evalueren van trainingen ter verbetering van communicatievaardigheden
of interventies ter vermindering van
burn-out onder zorgverleners in de palliatieve zorg.

Palliatieve zorg
Dr. Judith Rietjens en
drs. Lea Jabbarian
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relatie tot kanker. Dit komt ten eerste
door de totstandkoming van meetinstrumenten die inzicht verschaffen in de
rol van zingeving en spiritualiteit in de
Nederlandse seculiere context (Alma et
al., 2003; Jaarsma et al., 2007; de Jager
Meezenbroek et al., 2012) en ten tweede
door de opkomst en groei van toepassingsgericht (interventie-)onderzoek
(Groot et al., 2017; Kruizing et al., 2013;
Post et al., 2016; Van der Spek et al.,
2017). Er is inmiddels meer erkenning
voor de rol en ontwikkeling van zingeving en spiritualiteit bij kanker. Zo zijn
deze concepten afgebakend van andere constructen zoals religie, vertrouwen
en welbevinden (De Jager Meezenbroek
et al., 2012; Visser et al., 2013, 2017); zijn
er aanwijzingen dat zingeving en spiritualiteit de omgang met kanker positief
beïnvloeden (Van den Berg et al., 2005;
Yang en Staps, 2012; Visser et al., 2014);
en is er meer inzicht in de manier waarop zingeving en spiritualiteit bij kanker
kunnen worden gestimuleerd (Post et
al., 2016; Van der Spek et al., 2017). Tot
slot bestaat er nu, mede dankzij het Nederlandse onderzoek, internationale
consensus over de definitie van spiritualiteit en zingeving (Puchalski, 2014). De
uitdaging voor de komende jaren is om
inzichtelijk te maken hoe zingeving en
spiritualiteit zich tot andere constructen
zoals gezondheid en kwaliteit van leven
verhouden, zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt als voor de klinische
praktijk.

Conclusie
Dit artikel geeft een interessante inkijk in de ontwikkelingen binnen het
vakgebied van de psychosociale oncologie. In veel deelgebieden stond het
onderzoek 25 jaar geleden nog in de
kinderschoenen. Tegenwoordig is het
Nederlandse onderzoek, zowel nationaal als internationaal, toonaangevend.
De uitwisseling tussen onderzoek en
praktijk en ontwikkeling van effectieve
interventies blijft een uitdaging. Uiteindelijk gaat het erom dat de bevindingen
uit onderzoek de patiënt bereiken. Inzet van wetenschappelijk onderzoekers
blijft daarvoor nodig, nu en in de toekomst.

Onderzoek naar psychosociale zorg
voor patiënten in de palliatieve fase
richt zich tot nu toe met name op het
beschrijven van de zorg, de behandeling
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integraal onderdeel zijn van de klinische
zorg van de oncologische patiënt. Het
is de verwachting dat effectief gebleken
behandelingen voor zowel mannen als
vrouwen geïmplementeerd zullen zijn
in de klinische praktijk. Het merendeel
van de behandelingen zullen e-health
interventies zijn, zeker daar waar het
jongeren betreft.
Naasten

<
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Hans Knoop
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Wat probeer je met jouw onderzoek te
bereiken?
Uiteindelijk hoop ik met mijn onderzoek de zorg
voor patiënten te verbeteren. Wat ik zelf echter
merk, omdat ik zowel onderzoek doe en klinisch
werk als psycholoog, is dat veel onderzoek dat
wij doen weinig impact heeft op de klinische
praktijk. Ik beoog met mijn onderzoek meer impact te hebben, dat wil zeggen dat het leidt tot
verbeteringen in de zorg. Ik probeer effectieve
psychologische interventies te ontwikkelen en
te implementeren. Een voorbeeld hiervan is de
behandeling van vermoeidheid na kanker zoals
wij die toepassen binnen het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV).
Daarnaast wil ik snappen waarom deze behandelingen werken – dat fascineert me.
Waarom is dit (juist nu) belangrijk om te
onderzoeken?
Er is een discrepantie tussen de kennis die we
hebben opgedaan binnen de psychosociale
oncologie en wat we daarvan daadwerkelijk toepassen in de praktijk. De praktijk blijft achter en

‘Synergie tussen praktijk en onderzoek
verbetert de toepassing van
onderzoeksbevindingen’
dat is op de lange termijn voor onderzoekers
nadelig, omdat dit financiering van toekoms
tig onderzoek bemoeilijkt. Het is belangrijk dat
onderzoekers nadenken over hoe onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden. Of met
de praktijk in gesprek gaan om te achterhalen
wat maakt dat de opgedane kennis zo moeilijk
toepasbaar is. In zowel onderzoek als praktijk
werken goede mensen, maar weinigen combineren klinisch werk met onderzoek. Er zijn ook
weinig (werk)plekken waar onderzoek en klinisch werk geïntegreerd worden. Dat is jammer,
want de synergie tussen onderzoek en kliniek
kan ertoe leiden dat onderzoeksvragen beter
aansluiten bij de praktijk en nieuwe kennis uit
onderzoek eerder wordt toegepast in de praktijk.
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Door Ilonka Behr

Kanker! Ik heb er mijn buik vol van!

Hans knoop aanvaardde op 14 december jongstleden zijn benoeming als
hoogleraar ‘Evidence-based psychologische en gedragsinterventies bij somatische
aandoeningen’ bij de afdeling Medische Psychologie van het Academisch Medisch
Centrum en de Universiteit van Amsterdam. In dit interview vertelt hij over zijn
doelen en visie op de psychosociale oncologie.

Hans Knoop

<

Boekrecensie

Onder redactie van Leonie Visser

Wat motiveert jou persoonlijk om dit werk
te doen?
Wat mij motiveert is dat wat ik doe, iets concreets oplevert. Na mijn studie lag voor mij de
uitdaging in eerste instantie in het klinische
werk: mensen helpen hun gedrag te veranderen
of hun klachten te verminderen. Over de jaren
heen is dat veranderd en ging ik onderzoek ook
leuk vinden. Nadenken over wat je zou moeten veranderen om een klacht of probleem te
verminderen, van daaruit een interventie ontwikkelen, en vervolgens in een gecontroleerde
studie testen of die interventie werkt; dat vind ik
hartstikke leuk. Dan zie je de impact van wat je
doet.
Hoe zou het vakgebied er wat jou betreft
over tien jaar idealiter uit zien?
Ik hoop dat er dan drie dingen veranderd zijn.
Ten eerste dat wij beter snappen wat vermoeidheid is en wat de in stand houdende factoren
hiervoor zijn bij mensen die kanker hebben
of hebben gehad. Ten tweede dat we beter
begrijpen wat de cruciale elementen zijn in
gedragsmatige interventies die maken dat vermoeidheid vermindert. Ten derde hoop ik dat
we als werkveld meer impact hebben; dat de
interventies die we ontwikkelen door grotere
groepen mensen gebruikt worden.
Welke rol zou jij daarin willen spelen?
Ik hoop de komende jaren veel onderzoek te
starten en nieuwe onderzoekers daarin te begeleiden. Daarnaast ga ik me vanuit mijn huidige
positie inzetten om het klinisch oncologische
werk in het AMC en VUMC te bundelen met het
klinisch werk binnen NKCV en met onderzoek.
Zodat we binnen de psychosociale oncologie
meer dwarsverbanden krijgen tussen de klinische praktijk en het onderzoek.
Wat is, naast je werk, belangrijk in jouw leven?
Mijn twee zonen en mijn vrouw zijn het belangrijkste voor mij. Ik hoop bijvoorbeeld met hen
een aantal grote reizen te kunnen maken de komende jaren. De tijd die overblijft besteed ik
graag aan vrienden, hardlopen en koken.

Sylvia Bastiaan is 34 jaar en moeder van twee dochters van zeven
en negen, wanneer ze gediagnosticeerd wordt met pseudomyxoma
peritonei, een zeer zeldzame vorm van buikvlieskanker. Een
pseudomyxoom bestaat voornamelijk uit slijm, verspreidt zich door
de buikholte en kan daarbij meerdere organen aantasten.
Sylvia heeft over de diagnose, de
behandeling en het hersteltraject een
heel persoonlijk boek geschreven.
Ze beschrijft hierin wat de ziekte en
de behandeling met haar hebben
gedaan. Zo schrijft ze bijvoorbeeld heel
aangrijpend over de angst om dood
te gaan en haar dochters te moeten
missen. Haar grote vrees is dat haar
dochters haar gaan vergeten: ‘Zouden
ze zich later nog herinneren hoe ik
lachte, hoe mijn stem klonk en hoe ik ze
‘s avonds als ik naar bed ging zachtjes
kuste om ze welterusten te wensen?’
Begeleiding op maat
Sylvia werkt als HR-adviseur en denkt
dat ze na een half jaar wel weer aan het
werk zal kunnen. De werkelijkheid blijkt
behoorlijk anders te zijn. Bij Sylvia worden tijdens de operatie haar vetschort,
galblaas, milt, eierstokken, baarmoeder,

Boektitels

blinde darm en delen van de dikke
en dunne darm verwijderd. Haar galbuis wordt geraakt en weer hersteld en
ze krijgt een tijdelijk stoma. Hierdoor
neemt het herstel van de operaties en
de complicaties zeker anderhalf jaar in
beslag. Wanneer Sylvia daarna bij de
bedrijfsarts terechtkomt, krijgt ze niet
de begeleiding die ze nodig heeft. Ze ervaart dat bij het re-integreren vooral de
wettelijke regelgeving wordt gevolgd
terwijl juist een persoonlijke benadering haar zou kunnen helpen om terug
te keren op haar werk.
Sylvia pleit in haar boek voor begeleiding op maat door HR-adviseurs bij de
terugkeer naar werk. Zij kunnen bepalen wat er nodig is aan praktische
en persoonlijke aanpassingen om de
terugkeer naar werk beter te laten verlopen. In haar boek wijdt Sylvia ook een
hoofdstuk aan de meerwaarde van

Auteur: Sylvia Bastiaan
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Human Resource Management bij verzuim door kanker. Dit hoofdstuk is van
toegevoegde waarde bij dit persoonlijke en indringende verhaal van Sylvia.
Sylvia maakt met haar boek duidelijk dat re-integreren meer is dan alleen
uren en werkzaamheden opbouwen.
Persoonlijke aandacht en aanpassingen op maat kunnen het verschil maken
in de ondersteuning van een werknemer bij de terugkeer naar het werk.

O n d e r r e d a c t i e v a n R o o s - M a r i e T u mm e r s

Bibian Mentel
Kut kanker! Door jou
laat ik mijn leven
niet verpesten, uitgeverij Splint media
2017. Bibian Mentel is professioneel
snowboardster (zes
keer Nederlands
kampioen). Vanwege kanker is haar onderbeen in 1999 geamputeerd. Daarna
werd ze in 2014 kampioen op de Paralympische Winterspelen. In dit boek
vertelt ze hoe ze negen keer kanker
overleefde en lichamelijk gehandicapte
jongeren stimuleert grenzen te verleggen met extreme boardsports.

Elke Veldkamp
De Dood. Vijftien
deskundigen over
ons levenseinde,
uitgeverij Wereldbibliotheek 2017.
Veldkamp voerde
vijftien gesprekken
over het thema
dood met heel diverse deskundigen
vanuit verschillende invalshoeken. Zo
wijst Agnes van der Heide, hoogleraar
palliatieve zorg, erop dat in Nederland
steeds vaker palliatieve sedatie wordt
toegepast. Hoogleraar palliatieve en
hospicezorg Saskia Teunissen deelt
haar ervaring dat iedereen sterft op zijn
eigen manier.

Sander de Hosson
Slotcouplet. Ervaringen van een longarts,
uitgeverij De Arbeiderspers 2018.
Longarts Sander de
Hosson schrijft al
jaren columns en andere publicaties over
met name palliatieve zorg. Zijn debuut Slotcouplet richt zich op palliatieve
zorg en de laatste levensfase. Openhartig vertelt hij over zijn worsteling met
vragen als: waar ligt de grens van de geneeskunde? Moet wel alles wat kan?

>

Door Félix Compen

Eén duidelijk loket voor patiënten
Het Helen Dowling Instituut is opgericht in 1988. Het is daarmee het oudste
psycho-oncologisch centrum van ons land. Het instituut biedt elk jaar
aan honderden mensen met kanker en hun naasten psychologische zorg,
zowel individueel als in groepen. Directeur Hanneke Haanraadts en hoofd
patiëntenzorg Anette Pet blikken terug op doorgemaakte ontwikkelingen en
kijken vooruit naar de toekomst van psycho-oncologische zorg in Nederland.

Hoe heeft de psycho-oncologische zorg zich ontwikkeld
in de afgelopen 25 jaar?
Anette: De zorg is in één woord geprofessionaliseerd. Het
Helen Dowling Instituut (HDI) is in 1988 opgezet als onderzoeksinstelling. Toen ik zeventien jaar geleden bij het HDI
kwam werken, was er een heel kleine afdeling patiëntenzorg
die psychologische ondersteuning aanbood aan mensen met
kanker en hun naasten. Mijn taak was om de patiëntenzorg
meer te laten aansluiten bij de reguliere ggz. Sinds 2004 valt
het HDI onder de collectieve ziektekostenverzekering en vanaf
2007 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De patiëntenzorg

We wensen een verenigd platform voor
psychologische zorg voor kankerpatiënten
is ggz-waardig geworden: van begeleiden en ondersteunen
naar behandelen. Daarnaast is in deze periode het psychosociale aspect van kanker in de hele oncologische zorgketen
veel meer zichtbaar geworden.
Zijn jullie dan ook patiënten met andere klachten gaan
zien?
Anette: Onze patiëntenpopulatie heeft te maken met zwaardere problematiek dan 25 jaar geleden. De behandeling van
aanpassingsstoornissen en relatie, werk- en gezinsproblematiek is uit de zorgverzekering gehaald. We zijn daardoor meer
patiënten gaan zien met ernstige psychiatrische aandoeningen en persoonlijkheidsstoornissen.
Hanneke: Onze medewerkers zijn hoog gekwalificeerd, waarbij de klinisch psychologen en de psychiaters een duidelijke
rol hebben in de indicatiestelling en behandeling. Het HDI zet
in op specialistische ggz, naast goede kortdurende behandelingen in de basis ggz.

<
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bepalen of je in aanmerking komt voor zorg. Niet de classificatie. Hoewel dat vast ook haken en ogen heeft, is dat wel
veel meer conform de realiteit van patiënten en de richting
die we op willen.

psycho-educatie en bij begeleide zelfhulp. Onze onlinebehandeling Minder Moe bij Kanker kan mensen in de basisggz wezenlijk helpen. Ik zou graag meer modules specifiek
voor de psycho-oncologie ontwikkelen.

Hoe hebben ontwikkelingen binnen de oncologie jullie
werk beïnvloed?
Anette: Kanker is veel meer een chronische ziekte geworden.
We zijn daarmee een grotere groep gaan zien met andere beperkingen. Het blijft zo dat wij mensen helpen omgaan met
onzekerheid, maar de onzekerheid wordt soms uitgesmeerd
over een veel langere tijd. En de impact van sommige medische behandelingen is veel groter omdat mensen langer
leven.
Hanneke: We richten ons dus steeds meer op de kwaliteit van
leven in het kader van een levensbedreigende chronische
ziekte.

Waarom hebben we instituten als het HDI nodig?
Hanneke: Je ziet dat steeds meer reguliere ggz-aanbieders
de psycho-oncologische zorg interessant vinden. Het moet
duidelijk zijn dat psycho-oncologische zorg een vak is. Het
is niet iets wat je er even bij doet. Daarom zou ik psychooncologische zorg vanuit een platform willen organiseren dat
kennis, onderzoek, intervisie en bij- en nascholing faciliteert.
Anette: Dat is ook onze taak als expertisecentrum. Zo kunnen we vanuit onze onderzoekspoot andere professionals
bijscholen in het werken met mensen met kanker. Professionals door het hele land kunnen zo een deel van hun patiënten
beter bedienen, en weten zo beter wanneer ze eventueel
moeten doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Wat is de rol van wetenschappelijk onderzoek?
Hanneke: Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk
speerpunt van het HDI. Wij hebben hierdoor onze eigen feedbackloop en blijven kritisch kijken naar onze behandelingen.

Is het werken als behandelaar inhoudelijk veranderd?
Anette: We zijn veel meer gericht op oplossing en herstel gaan
werken, en veel minder probleemgericht. We zijn daarmee
ook directiever, doelgerichter en kortdurender gaan behandelen. Dat is echt een groot verschil.
Hanneke: Probleemgericht denken is niet meer van deze tijd.
We gaan uit van wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze
niet (meer) kunnen.
Anette: Waarbij we wel de kanttekening plaatsen dat mensen ziek mogen zijn en het even niet meer mogen weten. Het
is hartstikke belangrijk om te kijken naar wat je nog wel kunt,
maar het gevaar is ook dat patiënten geacht worden de hele tijd door mondig en actief te zijn, terwijl ze ook ziek moeten
kunnen zijn.
Hoe denken jullie over ontwikkelingen in financiering
van zorg? Welke veranderingen voorzien jullie?
Anette: Ik vind het nog altijd heel erg dat de aanpassingsstoornis uit het basispakket is gehaald. De aanpassingsstoornis is
niet per definitie licht. Je kan ervan uitgaan dat mensen met
een hulpvraag echt wel naar de buurvrouw zouden gaan als
dat voldoende zou zijn. Patiënten zien al genoeg zorgverleners. We onderstrepen het belang van zo efficiënt mogelijke
zorg en de rol van de eerste lijn. Maar we constateren ook dat
er in de eerste lijn op dit moment nog weinig specifieke kennis is over psycho-oncologie.
Hanneke: In 2020 vervangt het zorgclustermodel het huidige
model van Diagnose-Behandeling-Combinatie (DBC) voor de
ggz. De bedoeling is dat we hiermee een flexibeler zorgstelsel
krijgen. We kunnen dus meer maatwerk leveren. De huidige financiering stopt de patiënt in hokjes. Dit wordt onder andere
veroorzaakt door de DSM-classificatie. Er wordt in het nieuwe
model meer gekeken naar de context van de patiënt. Maar we
zijn nog voorzichtig over hoe het nieuwe model gaat uitpakken.
Anette: In het nieuwe model staat de zorgvraagzwaarte meer
centraal. De mate van lijden, risico en beperkingen moet
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Hoe onderscheidt het HDI zich van andere psychooncologische centra?
Hanneke: Wij geven net als alle andere psycho-oncologische centra in Nederland psychologische behandeling aan
kankerpatiënten. Alleen zijn we de grootste én we zijn niet afhankelijk van een koepelorganisatie. Dat heeft voordelen,
omdat we ons eigen beleid kunt bepalen. Daarnaast hebben

‘We financieren zelf een deel van de zorg die
niet altijd in DBC’s past’

Foto: Félix Compen
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Anette Pet en Hanneke Haanraadts

Wij toetsen altijd de klinische relevantie van ons onderzoek.
Professionals die hier als behandelaar werken, stimuleren we
om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.
Anette: We zijn in de loop der jaren veel meer patiëntgericht
onderzoek gaan doen. Onderzoek moet patiënt en behandelaars direct ten goede komen. We gaan ons ook meer richten
op de eerste lijn. We starten dit jaar met onderzoek waarin we
POH’s (praktijkondersteuners huisarts, red.) trainen in het begeleiden en ondersteunen van kankerpatiënten met angst
voor terugkeer, om zo de zelfredzaamheid te vergroten.
Wat is de rol van e-health in de toekomst van psychooncologie?
Hanneke: Doordat we steeds zwaardere patiënten zien, passen we voor deze groep e-health vooral toe in combinatie met
face-to-face therapie. Daarnaast krijgt e-health een grotere rol
binnen de basis-ggz en bij de POH.
Anette: Met e-health kunnen we nog heel veel winnen bij

we een afdeling communicatie en fondsenwerving, die een
grote groep van sponsoren om het HDI heen verzamelt. Daarmee financieren we zelf een deel van onze zorg die niet altijd
in DBC’s past. Dat geeft ons vrijheid en autonomie om de
kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Bijvoorbeeld: als een
patiënt overlijdt en het gezin wenst nog een paar gesprekken,
dan past dat niet in een DBC. Wij doen dat wel en kunnen
hierin onze eigen koers bepalen.
Wat wensen jullie voor de toekomst? Waar dromen
jullie van?
Anette: Samenwerking!
Hanneke: We wensen een verenigd platform voor psychologische zorg voor kankerpatiënten. We willen samenwerken
op het gebied van kwaliteit van patiëntenzorg – van alle eenmanspraktijken tot onze grote collega-instellingen – op het
gebied van training, scholing, uitwisseling, en zorgen voor
landelijke dekking. Bij voorkeur onder de vlag van de NVPO.
Ik droom dat zorgaanbieders zich verenigd hebben en één
duidelijk loket hebben zodat kankerpatiënten in Nederland
precies weten waar ze terecht kunnen.

>

Er is in 25 jaar veel gebeurd in de relatie tussen revalidatie en oncologie. Hoe
heeft die samenwerking vorm gekregen? Martijn Stuiver is een van de pioniers
binnen de multidisciplinaire revalidatie.

Rijke samenwerking
Er ontwikkelde zich een rijke samenwerking tussen fysiotherapeuten uit
de regionale ziekenhuizen in de werkgroep Fysiotherapie van het Integraal
Kankercentrum Amsterdam. Uit deze werkgroep ontstond onder meer
Oncomove, een programma voor bewegen tijdens chemotherapie. In het AvL
ontstonden ook andere behandelingsstrategieën, die per tumortype specifiek
werden vormgegeven. Martijn raakte
onder andere nauw betrokken bij de
oncologische revalidatie van patiënten
met hoofdhalskanker, en bij het onderzoek naar trainingsinterventies tijdens
de chemobehandeling voor borstkanker. Uit dit laatste onderzoek kwam

wetenschap. In zijn werk als onderwijzer en bestuurder (hij was NVPObestuurslid van 2007 tot 2011) bleef hij
steeds de relatie leggen met de praktijk.
Immers, zoals hij bij herhaling aangeeft,
‘daar doen we het voor’.

Martijn Stuiver

bijvoorbeeld Onconet voort, een landelijk initiatief om toegankelijke en goede
fysiotherapeutische behandeling voor
kankerpatiënten te waarborgen.
Opleiding voor oncologisch fysiotherapeuten
Buiten deze direct patiëntgebonden activiteiten ontstond er bij Martijn een
behoefte om in een breder kader bij te
dragen aan de vormgeving van zorg. In
deze periode startte zijn belangstelling
voor het onderwijs. Zo was hij in de periode 2003-2006 een van de vormgevers
van de opleiding voor Oncologie en
Fysiotherapie bij hogeschool AVANS+.
Jarenlang was hij inhoudelijk verantwoordelijk voor de opleiding. Hij gaf les
aan de opleiding voor Herstel en Balans
en was mede-vormgever van de oncologie-opleidingen van het Nederlands
Paramedisch Instituut. Hij merkte echter dat er nog een groot verschil was
tussen wat men dacht dat werkte en
de feitelijke wetenschappelijke onderbouwing. Dit was voor hem reden om
evidence based practice te studeren.
Zo ontdekte hij zijn liefde voor de

Fysiotherapeutische begeleiding nu
en in de toekomst
Inmiddels is fysiotherapeutische begeleiding aan patiënten met kanker verder
ontwikkeld. Bij Onconet zijn vierhonderd fysiotherapeuten aangesloten. De
specialistische Nederlandse Vereniging
voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie telt 1500 leden,
waaronder oedeemfysiotherapeuten
maar ook in de oncologie geschoolde
collega’s. Martijn is vanuit zijn deskundigheid betrokken bij de ontwikkeling
van richtlijnen en beroepsprofielen.
Binnen het nieuw opgerichte centrum
voor Kwaliteit van Leven van het AvL
hoopt Martijn betere nazorg bereikbaar
te maken voor eenieder, geconfron-

Vierhonderd fysiotherapeuten
verenigd in Onconet
teerd met kanker, die dat wenst. Want
er zijn nog te veel patiënten die de juiste nazorg missen. Hij heeft vanuit de
fysiotherapie alle vertrouwen in de
toekomst, gezien de professionalisering van de oncologische fysiotherapie.
Een eerste mijlpaal op weg naar die
toekomst is het, mede door hem georganiseerde, internationale congres voor
fysiotherapie binnen de oncologie:
‘Moving Oncology Physiotherapy Forward’ op 5 juni 2018 te Amsterdam.

Door Aafke Veninga

Spirituele zorg voor kankerpatiënten
Spiritualiteit is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden, met name in de palliatieve gezondheidszorg. Hoewel spiritualiteit diverse definities kan hebben, gaat het in het onderzoek ‘Spirituele zorg voor kankerpatiënten’ vooral over zingeving. Het belang van spiritualiteit voor de kwaliteit van leven wordt erkend,
maar er is weinig substantieel onderzoek naar gedaan. Daar komt met deze interventie verandering in.
Naam van de interventie: Spirituele zorg voor kankerpatiënten
Contact: dr. Renske Kruizinga
Financiering: KWF Kankerbestrijding / Alpe d’HuZes
Doelgroep: Patiënten met vergevorderde kanker
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En, zijn we nog in beweging gekomen?

Onderzoeker, universitair docent en
lector
Martijn Stuiver is sinds kort lector
‘Functioneel herstel na kanker’ aan
de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast werkt hij als universitair docent
Evidence Based Practice in Healthcare
bij het Academisch Medisch Centrum
en is hij als onderzoeker verbonden aan
het nieuwe centrum ‘Kwaliteit van
leven’ van het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) te Amsterdam. Hij werd 25
jaar geleden uitgeloot voor de opleiding
fysiotherapie en ging daarom tijdelijk
aan het werk in de ijzerhandel. Gelukkig
kon hij een jaar later wel fysiotherapie
studeren. Na zijn studie kwam hij er al
snel achter dat hij zocht naar een werkplek waar betrokkenheid ertoe doet als
het gaat om ziekte en gezondheid. Zo
kwam hij terecht in het AvL, waar hij in
een multidisciplinaire samenwerking
tussen het AvL, Slotervaart en het Jan
van Breemen-instituut rolde. Hij ontmoette daarbij, en later ook bij Herstel
en Balans, andere beroepskrachten
die een aantoonbare meerwaarde
hadden; de bewegingsagoog maakte
bijvoorbeeld door haar creativiteit grote indruk.

<

Interventie uitgelicht

D o o r Ch r i s d e J o n g h

RENSKE KRUIZINGA, ONDERZOEKER
‘Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van spiritualiteit in de zorg staat nog in de
kinderschoenen.’

Foto: ??????????

25 jaar oncologische revalidatie
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Dr. Renske Kruizinga

Waarom deze interventie?
‘Mijn promotor Hanneke van Laarhoven is theoloog en oncoloog. Zij wilde deze twee werelden bij
elkaar brengen. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van geestelijke zorg staat nog in de kinderschoenen. Wij wilden onderzoeken of spirituele zorg bij patiënten met vergevorderde kanker kan
bijdragen aan kwaliteit van leven.’

Spiritualiteit in de zorg, is dat niet een beetje zweverig?
‘In Nederland is spiritualiteit voor veel mensen een vaag begrip en er kleeft inderdaad een zweverig imago aan. Als je uitlegt
dat het over zingeving gaat is het voor de meesten wel helder en wordt het ook belangrijk gevonden.’
Kun je kort uitleggen hoe het onderzoek eruitzag?
‘We onderzochten of een gestructureerde reflectie op levensgebeurtenissen en levensdoelen bij patiënten met vergevorderde kanker de kwaliteit van leven en het spiritueel welzijn bevorderde. De reflectie bestaat uit twee gestructureerde
gesprekken met een geestelijk verzorger. Een semigestructureerd interviewmodel hielp de geestelijk verzorgers om alle onderwerpen aan bod te laten komen en om eenheid te creëren tussen de gesprekken.’
Welke resultaten zijn er uit het onderzoek gekomen?
‘De gesprekken werden als erg fijn ervaren. Vooral omdat het patiënten inzicht bood. In de uitkomsten op kwaliteit van leven en spiritueel welzijn hebben we geen significant verschil kunnen aantonen. We zagen wel dat iemand die een hoge
mate van spiritueel welzijn ervaart (“mijn leven heeft zin/ik ervaar vrede”) ook een hogere kwaliteit van leven heeft.’
In je proefschrift pleit je voor meer integratie van medische en spirituele zorg. Waarom?
‘Veel artsen weten niet precies wat het werk van een geestelijk verzorger inhoudt en voelen zich niet bekwaam om zelf het
thema spiritualiteit aan te snijden. Daarbij is de praktijk van geestelijk verzorgers vaak niet gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek en wordt het concept spiritualiteit verschillend opgevat. Wanneer professionals in het medische en spirituele
domein meer elkaars taal zouden spreken en elkaars werkveld zouden leren kennen, kunnen deze problemen voor een
groot deel worden opgelost. Dit zou de patiëntenzorg ten goede komen.’
Wat wordt er met deze resultaten gedaan?
‘De gestructureerde werkwijze uit het onderzoek wordt al toegepast bij de opleiding tot geestelijk verzorger aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Het zou fantastisch zijn als er een vervolgonderzoek komt waarbij de interventie wordt
versterkt door het gebruik van zingevingsbronnen. We willen ook inzicht krijgen voor welke specifieke patiëntengroep en
op welk moment in het ziekteproces de interventie het beste werkt.’
FRANCESCO KORTEKAAS, GEESTELIJK VERZORGER IN HET AVL
U heeft als een van de zeven geestelijke verzorgers meegewerkt aan dit onderzoek. Wat is uw ervaring?
‘Positief! Voorheen kwam de vraag voor geestelijke verzorging vanuit de patiënt, maar door dit onderzoek zijn wij meer in
beeld gekomen. In eerste instantie leek het mij lastig om met een vragenlijst te werken, maar deze semigestructureerde
vorm werkt prettig. Ook hebben we gemerkt dat het de patiënt helpt om via zo’n gestructureerd model over hun leven te
praten. Het geeft overzicht en stimuleert om de werkwijze verder te onderzoeken. Wij zijn zelf doorgegaan met deze structuur. Daarnaast is de geestelijke verzorging bekender geworden bij andere zorgverleners en wordt er vaker doorverwezen.’

>

Literatuur over afscheid en rouw
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‘Wat we ook achterlaten, het zal onaf zijn, onvolkomen. Daar
heb ik verzoening mee, maar in de nachten tussen waken
en slapen knaagt het: wie van ons is het sterkste? Wie zal het
aankunnen om in een huis te wonen waar alle spullen, ieder
boek, alle lamme kleren in de kasten aan de ander herinneren? Wie zal de schoenen opruimen en soms nog maanden
later de tafel dekken voor twee? […] Tijdens elke wandeling
zal de echo galmen van voetstappen die ontbreken … Nu al
beginnen onze fotoalbums op necropolen te lijken.’ (pag. 16)
‘Ik realiseer me steeds scherper dat in onze levens de existentiële dimensie die het bestaan van mijlpalen voorzien vooral
in het teken van afscheid zullen staan.’ (pag. 47)
‘Als er een hiernamaals bestaat, liever niet wat mij betreft,
maar als het dan toch niet anders kan, dan hoop ik dat het
geen uitzicht op dit ondermaans biedt. Ik wil van op een
wolkje getuige zijn van de treurnis van wie moest achterlaten. Veel liever zou ik hem willen omringen als een vorm van
warmte.’ (pag. 83)

Tussen liefde en dood
gedichten en proza
voor meer en weer leven
Mensen met kanker en hun naasten ervaren pijn over
het vergankelijke leven. Gedichten en proza kunnen
troost bieden, niet door de pijn te ontkennen, maar door
deze toe te laten, op een hoger plan te brengen en ervan
te leren. Mooie woorden, die alleen goede schrijvers waar
kunnen maken.

E
<

rwin Mortier, bekend als auteur van Godenslaap, is
zo’n schrijver. In het boek Omtrent liefde en dood: een
afscheid (2017) beschrijft hij op poëtische wijze zijn afscheid van zijn vriend en collega-auteur Jef Geeraerts en
diens vrouw Eleonora Vigenon. Hij kijkt op liefdevolle wijze terug op hun leven en neemt afscheid. Het zijn brieven waarin
hij schrijft over het sterven van zijn vrienden en de betekenis van afscheid nemen. Hij schrijft dat rouwen neerkomt op
herschikken. Reflecteren op het afscheid nemen doet de geliefde herleven en dat roept een nieuwe pijn op. Hij schrijft:
‘Wanneer stapten we in de leegte die de gestorven geliefde
achterliet?’

Angst voor angst
Het leidt ook tot vragen over onszelf: Hoe, waar en wanneer zal ik zelf afscheid nemen van het leven, waar ik zo van
houd? Als Jef Geeraerts zich de middag van het sterven van
zijn vrouw uit de omhelzing van haar al koud wordende armen losmaakt, beseft hij dat hij voorgoed met stervensangst
besmet raakt. Die angst is een emotie. Pas wanneer angst verwordt tot een angst voor de angst op zich, hebben we een
probleem, schrijft Mortier. Een prachtige onderbouwing van
waarom mensen met kanker en ook hun naasten hulp nodig
hebben. Tot slot een drietal citaten waaruit de inhoud en de
stijl van Erwin Mortier goed tot hun recht komen.

Ontdooien
Een tweede boek dat mij raakte in de confrontatie met liefde
en dood is de poëziebundel van Michel Faber: Undying: A love
story (2016). Fabers vrouw Eva overlijdt in de zomer van 2014
als gevolg van beenmergkanker in het Londense Parkside
ziekenhuis. Faber was steeds bij haar en schreef toen twee
gedichten: ‘Cowboys’ en ‘Nipples’ over de afschuwelijke aftakeling van Eva.
In het eerste gedicht beschrijft hij de dood van cowboys,
waarbij altijd het beetje bloed uit één kant van hun mond
loopt. Dat einde vergelijkt hij met de manier waarop Eva de
laatste nacht met veel inspanning haar tanden poetste. Het
tweede gedicht gaat over al de aangedane plekken op haar lichaam, die hij de ‘nipples’ noemt. Deze groeien iedere dag en
hij volgt één ervan op haar voet met liefde. Later verdwijnt de
plek weer, niet wetend wat er verder gebeurt.
Sinds Eva stierf roept Faber haar en hun geschiedenis in gedichten tot leven. Het zijn bijna altijd pijnlijke gedichten over
thema’s als: artsenbezoek, neuropathie, laatste reizen, de voorlaatste keer seks, oude mensen in het ziekenhuis, nog willen
dansen en Eva’s katten die haar niet meer missen. De gedichten
lezen als herinneringen die iedereen met aan kanker gestorven
geliefden zou kunnen herkennen. Een paar voorbeelden:
F. W. Pain Ltd, Bryson House, Horace Road, Kingston
‘There are so many people I should tell that you have left me. A
challenge for another day. How warm it is. It has become July.
I look up as I walk, and in the sky I see the first of all the moons
we will not share.’ (pag. 63)
Come to bed
‘That last year or so we seldom slept together. There were three
of us in our marriage: You, me, and your cancer…’ (pag. 120)
Ten tumors on your scalp
‘Reeling from what I had uncovered, I washed the blood and
sweat out of your wig. It came up good as new. Ready to go
back on you.’ (pag. 49)
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My First Date After You (for Ann Patty)
‘I know that she and I will kiss, embrace… assess … the weight
we’ve failed to lose these ten years since our previous get-together.’ (pag. 85)
Soms gaan de gedichten ook over schuldgevoel: meer aandacht hebben moeten geven, er met de fiets toch even
tussenuit gegaan zijn. De gedichten zijn een troostvolle weldaad voor nabestaanden en naasten. De dichter leert ons
zowel goede als slechte herinneringen over de geliefde serieus te nemen.
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Slot
Michel Faber slaagt erin de dood van een geliefde in te passen
in het huidige en volgende leven. Dat doet ook Erwin Mortier.
De gedichten van Michel Faber zijn zo veelomvattend en
schokkend dat ik merkte dat ik het boek slechts in stukjes kon
lezen, waarbij de volgorde niet uitmaakte. Zelf heb ik de gewoonte om in boeken streepjes te zetten naast de tekst die
mij aanspreekt of ontroert. Het boek van Erwin Mortier is voor
mij één grote streep geworden.

Noot
•	Erwin Mortier. Omtrent liefde en dood: een afscheid (2017). Uitgeverij de
Bezige Bij. ISBN 9789023499435.
• Michel Faber. Undying: A love story - poems (2016). Uitgeverij Canongate.
Nederlandse vertaling: Michel Faber Tot leven: Een liefdesgeschiedenis gedichten (2016). Uitgeverij Podium B.V. ISBN: 9781782118541.

Rectificaties
• Op de voorkant en in de inhoudsopgave van het themanummer over Seksuologie (editie 4, 2018) is per
abuis de naam van prof. Incrocci verkeerd gespeld. De
juiste spelling van zijn naam luidt Luca Incrocci.
• In het artikel over de podcastserie over seksualiteit
na borstkanker (themanummer Seksuologie - editie
4, 2018) schrijven de auteurs dat deze vanaf december 2017 online zou zijn. De ontwikkeling van de serie
neemt echter langer in beslag dan gedacht. De verwachting is dat de website in februari online zal zijn,
en dat alle podcasts in juni op de website staan. De
podcastserie zal beschikbaar zijn via
www.deherontdekkingvanhaarzelf.nl en via de standaard podcast-apps voor Android en iPhone.

>

Gesprek met Sonja Robben

Gesprek met Sonja Robben

D o o r N a ta s c h a R o e s t

goede zorg en ondersteuning realiseren aan mensen met
kanker en hun naasten. Psychosociale oncologische zorg is
net zo belangrijk als medische zorg en is bereikbaar voor alle
mensen met kanker en hun naasten in Nederland. De vrijwilligers van inloophuizen nemen vaak professionele kennis en
persoonlijke ervaring mee. Zij weten wat de impact van kanker op je leven is. Het imago van een vrijwilliger is soms wat
ouderwets. Bij inloophuizen zijn bijvoorbeeld ook gepensioneerde huisartsen als vrijwilliger actief. Zij dragen bij aan een
professioneel aanbod en willen hun inzet gewaardeerd zien
als kwalitatief hoogwaardig. Om het imago en de kwaliteit
te verbeteren heeft IPSO Inloophuizen in 2013 een aanvraag
ingediend bij KWF Kankerbestrijding. Met het toegekende
bedrag werd een impuls gegeven aan de professionaliseringsslag en werd ik als directeur aangesteld. Mijn opdracht
was de bij IPSO aangesloten organisaties te ondersteunen
op het gebied van zichtbaarheid en kwaliteit. Voor continuïteit van financiering van de informele zorg probeer ik onze
positie bij de grote fondsen en het ministerie van VWS te vergroten.’

Laat formele en informele zorg
beter samenwerken
Als je leven op zijn kop staat door de diagnose kanker en de daarop volgende
behandelingen, kan rust en aandacht voor jezelf ruimte geven voor
verwerking. Inloophuizen bieden hier al lange tijd de mogelijkheid voor.
Hoe hebben de inloophuizen zich ontwikkeld en wat is de functie van hun
brancheorganisatie Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO)? Een
gesprek met Sonja Robben, directeur van IPSO sinds eind 2014.
De NVPO bestaat dit jaar vijfentwintig jaar. Hoelang
bestaat IPSO al?
‘Binnen IPSO werken inloophuizen, onder de naam IPSO
Inloophuizen nu twaalf jaar samen aan laagdrempelige,
hoogwaardige psychosociale zorg en ondersteuning. We zijn
er voor iedereen die met kanker is geconfronteerd. In de inloophuizen is veel kennis aanwezig van psychosociale (na)
zorg en het aanbod van professionele zorgverleners in de regio, zoals psycho-oncologische centra (POC). Tot 2017 waren

Hoe is het contact met VWS verlopen?
‘Het beleid van VWS is dat de participatiemaatschappij mede vormgeeft aan de gezondheidszorg die wij met zijn allen
nodig hebben. De inzet van vrijwilligers is onontbeerlijk. De
vraag van het ministerie is hoe je de informele zorg zo goed
mogelijk kunt integreren in de reguliere medische zorg. IPSO
heeft daar dankzij vele professionele en geschoolde vrijwilligers de achterban voor. In Nederland is het medische traject
bij kanker goed georganiseerd. De psychosociale gevolgen
van kanker blijven echter nog wel eens onderbelicht. In ons
eerste gesprek met de minister heb ik besproken hoe je de
beschikbare informele zorg die door de inloophuizen wordt
geboden, in die zorgketen kunt inbedden. De minister heeft
twee jaar geleden een werkgroep geformeerd om te onderzoeken hoe de psychosociale zorg in de oncologie geborgd
is. In die werkgroep zaten naast IPSO verschillende partijen,
zoals de Landelijke Vereniging van Medisch Psychologen, de
V&VN Oncologie en de NVPO. De conclusie van de werkgroep
was dat alles op papier goed is geregeld – de psychosociale
zorg is onderdeel van de DBC1 – maar dat de praktijk weer
barstiger is. Er wordt te weinig (door)verwezen. Dit komt
vooral door onbekendheid met het aanbod dat er buiten de
muren van het ziekenhuis is op het gebied van psychosociale
zorg, en dan in het bijzonder met de informele zorg.’

de vijf POC in Nederland binnen IPSO vertegenwoordigd in
een aparte vereniging. Sinds een half jaar wordt deze samenwerking praktischer en op regionale schaal vormgegeven, niet
meer onder de IPSO-vlag.’
Hoe heeft IPSO Inloophuizen zich sinds de start
ontwikkeld?
‘IPSO en haar leden voorzien elkaar, zoals bedoeld bij de start,
van kennis en informatie. Hiermee willen de inloophuizen

Foto: IPSO

Wat is het effect van deze acties op de inloophuizen?
‘IPSO wordt steeds vaker aan tafel gevraagd. Wij zijn nu vertegenwoordigd in verschillende landelijke overleggen, zoals
het Landelijk Overleg Psychosociale Zorg in de Oncologie. Er
wordt veel landelijk georganiseerd, maar de échte samenwerking moet plaatsvinden op regionaal of zelfs lokaal niveau,
dicht bij de patiënt. Wij proberen met subsidie van VWS de regionale samenwerking tussen formele en informele zorg te
bevorderen. Ziekenhuizen zijn daarin het uitgangspunt: kennen zij de mogelijkheden goed genoeg? Wij richten ons ook
op het verbeteren van de vindbaarheid van psychosociale

<

Sonja Robben, directeur van IPSO

1 DBC staat voor Diagnose-Behandeling-Combinatie, een indeling waarmee financiering aan een behandeling wordt gekoppeld.
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zorg in het algemeen. Dit moet de doorverwijzing in de vorm
van de “warme overdracht” makkelijker maken: het ziekenhuis wijst de patiënt op het inloophuis en die wordt daar
verder verwezen richting de juiste nazorg. Waar nodig kan
worden terugverwezen naar zijn behandelaar.’
Waarom is er rondom kanker zo’n actieve nazorg
gevormd?
‘Kanker is al heel lang een levensbedreigende ziekte. Een op
de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven kanker, dus
vrijwel iedereen wordt er direct of indirect mee geconfronteerd. Kwaliteit van leven is de laatste jaren een belangrijk
doel geworden. Door betere behandelingen is de levensver-
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‘Vrijwilligers kennen, vaak uit eigen ervaring,
de impact van kanker’
wachting gestegen. Dat roept vragen op: hoe ga je verder na
behandeling, hoe ga je om met de late gevolgen? Er wordt
een steeds groter beroep gedaan op mensen die zich bezighouden met psychosociale zorg. KWF Kankerbestrijding voert
nu een campagne met veel aandacht voor leven na kanker.
Eind 2017 ging het in de uitingen om bewustwording en normalisering van de behoefte aan ondersteuning. In de loop van
2018 gaat de campagne ook over het vinden van hulp. Waar
kun je terecht? De inloophuizen en POC kunnen dan een grote toeloop verwachten van mensen die ondersteuning en
begeleiding nodig hebben. Het wordt meer geaccepteerd
om tijdens en na een medisch traject toe te geven dat het
je enorm tegenvalt. Je kunt met veel vragen en zorgen geconfronteerd worden. Denk aan angst voor terugkeer van de
ziekte, het effect op je relaties met partner en omgeving, de
situatie op je werk, concentratieproblemen, zorgen om jouw
functioneren. Mensen zullen meer onder ogen zien dat het na
ziekte heel normaal is dat je ondersteuning nodig hebt voor
de psychosociale klachten.’
Wat is het toekomstbeeld van IPSO?
‘Dat wij kunnen zeggen dat er voor elke patiënt psychosociale (na)zorg beschikbaar is. Dat de patiënt, diens naasten en
verwijzers dat heel normaal vinden en weten waar die zorg te
vinden is. In dat toekomstbeeld is de zorg en ondersteuning
van de patiënt maatwerk, waarbij formele en informele zorg
elkaar aanvullen. Om dit goed en duurzaam te kunnen bieden heeft de informele zorg structurele financiering nodig.
IPSO praat met diverse belanghebbenden, waaronder het ministerie, het bedrijfsleven en verzekeraars, over de financiële
mogelijkheden. Wij zien het beschikbaar maken van goede
psychosociale zorg als een gedeelde verantwoordelijkheid.’
Hoe kunnen IPSO en de NVPO samenwerken wat u betreft?
‘De NVPO is een belangrijke samenwerkingspartner. De inloophuizen en beroepsbeoefenaren kunnen elkaar versterken
op het gebied van deskundigheidsbevordering. Mensen met
kanker en hun naasten hebben er baat bij dat de informele en
formele zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Als de verwijzing
over en weer soepel verloopt, kunnen we samen borg staan
voor het behoud van kwalitatief hoogwaardige psychosociale
zorg en ondersteuning.’

>

Door Else Bisseling

Vooral belangrijk is dat de patiënt
ervoor openstaat en eraan toe is
klachten na behandeling vanzelf over
gaat. Het doel van deze studie was
om in kaart te brengen in welke fase
van behandeling het volgen van een
mindfulnesstraining voor patiënten bevorderend en/of belemmerend werkt.
Methode
Vrouwen met borstkanker in verschillende fasen van hun behandeling
volgden een mindfulnesstraining. Door
middel van groepsinterviews werd onderzocht hoe het voor hen was om de
training gevolgd te hebben in die specifieke fase.

Afbeelding: Peter van Meir

Het volgen van een training mindfulness kan helpen om psychische klachten
bij kankerpatiënten te verminderen. Er
is echter nog weinig bekend over het moment waarop een mindfulnesstraining
het beste aangeboden kan worden. Else
Bisseling en haar collega’s onderzochten
dit bij vrouwen met borstkanker.

Resultaten
Het volgen van de training tijdens de
behandelingen hielp vrouwen om te
gaan met angsten, weerstand of bijwerkingen. De moeilijkheid was dat
deelname aan de training en het oefe
nen thuis lichamelijk zwaar waren, juist
door de bijwerkingen of drukke behandelschema’s. Bij deelname aan de
mindfulnesstraining na de behandel
periode werden deze nadelen niet meer
genoemd. Het lichamelijk herstel en
de toename van energie werden juist
als ondersteunend ervaren. De mindfulnesstraining zorgde vervolgens ook
weer voor extra energie. Voor sommige
deelnemers kwam de training in deze
periode te laat. Zij gaven aan dat als zij
de training eerder hadden kunnen volgen, dat behulpzaam had kunnen zijn
bij het hanteren van angstklachten of
stress. In het algemeen werd ervaren
dat de timing van een mindfulnesstraining vooral afhankelijk is van de mate
waarin je er emotioneel voor openstaat

en of je eraan toe bent. Om die reden,
zo gaven deelnemers aan, zouden zij zo
vroeg mogelijk in het oncologische traject geïnformeerd willen worden over
de mogelijkheden.
Aanbevelingen
Het is van belang om patiënten zo vroeg
mogelijk in het oncologische traject te
informeren over mogelijkheden tot psychische ondersteuning, zodat mensen
zelf de regie én het initiatief kunnen nemen om zich te laten verwijzen voor
bijvoorbeeld een mindfulnesstraining.

Noot
Bisseling EM, Schellekens MPJ, Jansen ETM, van
Laarhoven HWM, Prins JB, & Speckens AEM. Mindfulness-based stress reduction for breast cancer
patients: a mixed method study on what patients
experience as a suitable stage to participate. Supportive Care in Cancer 2017; 25(10): 3067–3074.
http://doi.org/10.1007/s00520-017-3714-8

Screenen op psychosociaal risico na diagnose kinderkanker
Door Sasja Schepers
Ouders van een kind met kanker
blijken zes maanden na diagnose verhoogde emotionele stress te ervaren
in vergelijking met ouders van gezonde kinderen. Deze stress hangt samen
met al aanwezige psychosociale risicofactoren bij het gezin op het moment
van diagnose.

Inleiding
De dagelijkse zorg voor een kind met
kanker heeft een impact op het hele gezin. Hoewel de meeste gezinnen
zich op den duur adequaat weten aan
te passen, hebben zij ten opzichte van
de ‘gezonde’ norm een verhoogd risico op psychosociale problemen, zoals
ouderlijke stress, angst en depressie.
Wanneer we deze problemen kunnen

Aanbevelingen
We concluderen dat vroegtijdige
screening en verdere monitoring van
het gezin door het ziektetraject heen

192 gezinnen omstreeks een maand na
diagnose en de LTO werd ingevuld door
98 vaders en 119 moeders zes maanden
na diagnose. Zij werden vergeleken met
ouders van gezonde kinderen.

bijvoorbeeld over hun behoefte aan
doorverwijzing naar een professional.
De Psychosocial Assessment Tool (PAT)
is een screeningsinstrument dat risicofactoren voor het ontwikkelen van
psychosociale problemen bij het gezin
in kaart brengt op het moment van
diagnose. De PAT werd ingevuld door

Vooral vaders hebben behoefte aan
doorverwijzing

Resultaten
Ouders van een kind met kanker rapporteerden vaker een klinische score op
de LTO dan ouders van gezonde kinderen (vaders: 59% versus 32%, moeders:
63% versus 42%). Ouders met een verhoogde risicoscore op de PAT ten tijde
van de diagnose gaven meer problemen aan op de LTO dan ouders met een
standaard risicoscore. Vaders met een
verhoogde PAT-score bij diagnose, hadden vijf maanden later vaker behoefte
aan doorverwijzing naar een professional dan vaders met een standaard
PAT-score (66% versus 32%). Het lijkt
van belang om ook het welzijn van
vaders goed in de gaten te houden.

belangrijk is. Daarmee kan de behoefte
aan psychosociale ondersteuning systematisch in kaart wordt gebracht en
kunnen problemen voorkomen of verholpen worden.
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Timing van mindfulness bij vrouwen met borstkanker

Inleiding
Een derde van alle vrouwen met borstkanker ervaart psychische klachten
tijdens of na de behandelingen. In wetenschappelijk onderzoek naar het
effect van psychologische interventies
worden patiënten die in een medisch
behandeltraject zitten vaak uitgesloten
van deelname. Dat heeft verschillende redenen, zoals dat een deel van de

<
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O n d e r r e d a c t i e v a n P o mm e v a n M a a r s c h a l k e r w e e r d

Noot
Schepers SA, Sint Nicolaas SM, Maurice-Stam H,
Verhaak CM, & Grootenhuis MA. Parental distress 6
months after a pediatric cancer diagnosis in relation to family psychosocial risk at diagnosis. Cancer
2017; doi: 10.1002/cncr.31023.

Vermoeidheidstypologie bij kankerpatiënten
Door Melissa Thong en Floortje Mols

van angstsymptomen in vergelijking met
overlevenden in klasse 1.

Gewoon moe of anders moe? In dit
onderzoek werden verschillende soorten moeheid bij ex-kankerpatiënten
onderscheiden en vergeleken.
Inleiding
Uit studies is naar voren gekomen dat exkankerpatiënten vermoeidheid ervaren
als een last met een grotere impact op
hun dagelijkse activiteiten en kwaliteit
van leven dan andere symptomen, zoals
pijn en depressie. Hoewel de relatie tussen vermoeidheid en kanker algemeen
wordt aangenomen, is de exacte oorzaak onduidelijk. Ook is er maar weinig
onderzoek gedaan naar de vraag of alle
vermoeidheid dezelfde is.

voorspellen vanuit eerder aanwezige
risicofactoren is het mogelijk om vroegtijdig en gericht in te grijpen.

Methode
1183 ex-darmkankerpatiënten vulden
de Multidimensional Fatigue Inventory
in en andere gevalideerde vragenlijsten
over angst en verminderd positief affect,
slaapkwaliteit en leefstijlfactoren.

Methode
De Last Thermometer voor Ouders (LTO)
bestaat uit een schaal waarop ouders
aangeven hoeveel stress zij ervaren,
zes probleemdomeinen invullen en vier
aanvullende vragen beantwoorden,

Resultaten
Door een onderverdeling te maken naar
slaapkwaliteit, angst, anhedonie en leefstijlfactoren, kon bij de onderzochte
patiënten vermoeidheid worden geclassificeerd in drie subtypen. Dit waren

Aanbevelingen
Uit dit onderzoek is gebleken dat de ene
vermoeidheid de andere niet is. Nadere,
longitudinale, studies moeten uitwijzen of
de geïdentificeerde subtypen stabiel blijven of veranderen op de lange termijn.

Indeling in subtypen van vermoeidheid bevordert gerichte interventies
foto: Shutterstock
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klasse 1 (geen vermoeidheid en psychologische nood, 56%), klasse 2 (lage
vermoeidheid en matige nood, 22%) en
klasse 3 (hoge vermoeidheid en matige nood, 22%). Overlevenden in klasse 3
bleken vaker vrouw te zijn, radiotherapie
te hebben gekregen, diabetes als comor
biditeit te hebben en vaker overgewicht
te hebben in vergelijking met overlevenden in klasse 1. Overlevenden in de
klassen 2 en 3 hadden verder meer kans
op een comorbide hartconditie, rapporteerden een slechtere slaapkwaliteit,
meer anhedonie en hadden meer last

Voorlopig lijkt een betere indeling in subtypen van vermoeidheid bruikbaar voor
het afstemmen van de nazorg en fysieke
of psychosociale ondersteuning aan patiënten.

Noot
Thong MSY, Mols F, van de Poll-Franse LV, Sprangers
MAG, van der Rijt CCD, Barsevick AM, Knoop H, Husson O. Identifying the subtypes of cancer-related
fatigue: results from the population-based PROFILES registry. Journal of Cancer Survivorship 2017;
doi:10.1007/s11764-017-0641-0.
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vergoedingen in de psychosociale zorg

D o o r Ad r i a a n V i s s e r , A n n e V e n n i x e n M a r g o t v a n d e r D o e f

Invloed van financiering op instroom en
evaluatie van psychosociale zorg
De regering en ziektekostenverzekeraars hebben de laatste jaren diverse beperkingen
aangebracht in het budget voor de psycho-oncologische zorg. Daardoor ontvangen
cliënten en hun naasten in vergelijking met tien jaar geleden minder psychosociale
zorg tegen een hogere prijs. Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor hoe de
cliënten psychosociaal oncologische zorg gebruiken en evalueren?

Onderzoekvragen
De veranderingen die sinds 2011 in de
vergoeding van psychosociale zorg
hebben plaatsgevonden, staan in Tabel 1 [1-3]. De recente wijzigingen in de
vergoeding van psychosociale oncologische zorg leidden tot veel discussie
[4-6]. Tegenstanders vrezen dat deze
zorg minder toegankelijk wordt voor
patiënten met kanker. Tot op heden bestond er echter nauwelijks inzicht in de
precieze gevolgen van deze veranderingen. Daarom werd een onderzoek
uitgevoerd aan de hand van een drietal
vraagstellingen:
1 Wat zijn de gevolgen voor de
samenstelling van de instroom
van de cliënten voor zowel
biografische als medische kenmerken?
2 Wat zijn de gevolgen voor de
evaluatie van de psychosociale
zorg?
3 Verandert de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven?

Onderzoek
De bovenstaande vragen werden beantwoord met behulp van de jaarlijks
verzamelde gegevens door De Vruchtenburg, centrum voor psychosociale zorg
te Rotterdam. Cliënten en naasten die
het centrum bezochten, vulden na afloop van de therapie een vragenlijst in
[7, 8]. Het betrof cliënten die hoofdzakelijk individuele therapie, cognitieve
gedragstherapie en kunstzinnige therapie volgden. Gegevens van cliënten
werden niet meegenomen wanneer zij
slechts een of twee sessies volgden, volgens de therapeut te ziek waren om de
vragenlijst in te vullen, of de Nederlandse taal onvoldoende beheersten.
Deelnemers werd gevraagd naar hun
demografische kenmerken – sekse,
leeftijd, opleiding en nationaliteit – en
hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL). De medisch
klinische vragen betroffen hoe lang
men al kanker had, de aard van de behandeling en de duidelijkheid over de
diagnose. Ook rapporteerden deelnemers hun tevredenheid over de

informatieverstrekking, betrokkenheid
bij de besluitvorming over de therapie,
de ontvangen counseling door de therapeuten, de organisatie van de zorg
en de ervaren effectiviteit van de therapieën [9-12]. De gegevens werden
ook geanalyseerd om verschillen in de
jaarlijkse instroom van cliënten vast
te stellen. Bij toetsing van de veranderingen in de evaluatie en de HRQOL is
gecontroleerd voor verschillen in
achtergrondkenmerken [13].
Resultaten
De gegevens uit 2011 wijken weinig af
van die uit 2012/2013. Daarom is de nadruk gelegd op een vergelijking tussen
de jaren 2012/2013 en 2014/2015. In totaal volgden in 2014/2015 26% minder
cliënten een therapie (n = 1639) dan in
2012/2013 (n = 2202). Aan de onderzoeken namen 360 cliënten uit de jaren
2014/2015 deel en 334 uit 2012/2013.
De steekproef bestond voor 80% uit
kankerpatiënten en voor 20% uit naasten. Deelnemers waren in meerderheid
vrouwen (75%) en de gemiddelde leeftijd was 54 jaar.
In 2014/2015 waren er in vergelijking
met 2012/2013 meer vrouwen en meer
partners die zorg ontvingen, en lag de
gemiddelde leeftijd hoger. Ook hadden
de cliënten in 2014/2015 de diagno-
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se kanker langer geleden gekregen
en was het type kanker voor de cliënten vaker onbekend dan bij cliënten in
2012/2013.
De algemene evaluatie in termen
van een toegekend rapportcijfer verschilde niet tussen 2011, 2012/2013
en 2014/ 2015. Ook waren er geen
algemene verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven over
de jaren heen. Wel waren cliënten in
de jaren 2014/2015 minder tevreden
met de informatieverstrekking over behandelingsopties, de inhoud van de
behandeling, de verwachte uitkomst
en hun eigen deelname in de besluitvorming in vergelijking met cliënten in
2012/2013. Ook waren de cliënten in
2014/2015 minder tevreden over expertise, betrokkenheid, vertrouwen,
respect en interesse van de therapeuten, en de mate waarin zij inzicht en
structuur boden.
Discussie
Minder toegankelijkheid
In de jaren 2014/2015 werd de zorg minder toegankelijk door beperkingen in
het aantal vergoedde sessies en het hogere eigen risico. Hierdoor stegen de
kosten voor cliënten bij deelname aan
de therapie, waardoor mogelijk de instroom verminderde. Dat er in die jaren
meer vrouwelijke cliënten instroomden
zou verklaard kunnen worden doordat
zij meer angst en depressie ervaren dan
de mannelijke cliënten [14]. Daardoor
zou bij hen de behoefte aan een DSM-IV
diagnose sterker kunnen zijn, wat hun
instroom vanwege de procedure in die
jaren mogelijk bevordert. Verder bleek
dat de tijdsduur tussen de diagnose
kanker en de aanmelding voor psychosociale zorg in 2014/2015 langer was
dan in 2012/2013. Dit wijst er mogelijk
op dat mensen met kanker het zoeken
van psychosociale zorg uitstellen, als
gevolg van het hogere eigen risico en de
langere verwijsprocedure via de huisarts en POH-GGZ. Dat er in 2014/2015
meer naasten begeleiding ontvangen
lijkt moeilijk te rijmen met het beleid
van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport om dit aantal juist
te verlagen door hogere eisen te stellen aan de zwaarte van de klachten [3].
Wellicht stellen de naasten het zoeken
van hulp in eerste instantie uit. Doordat
hun problemen daarna alsnog verergeren, voldoen zij mogelijk later wel aan
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Tabel 1 De veranderingen in wetgeving gezondheidszorg en ziektekostenverzekering
Tot 2011 • De eerste- en tweedelijnszorg maken deel uit van de basis ziektekostenverzekering
• In de eerstelijnszorg worden acht therapiesessies vergoed
• De eigen bijdrage per sessie is € 10 tot een maximum van € 80. De tweedelijnszorg
wordt geheel vergoed
• Het eigen risico is € 150 per jaar
Tot 2011 •	Eerste- en tweedelijnszorg zijn beide onderdeel van de basis ziektekostenverzekering
•	Eerstelijnszorg: per jaar worden vijf therapiesessies vergoed tot maximum van 100 €
•	Eigen bijdrage van € 20 per sessie
• Tweedelijnszorg: bij kortdurende behandeling een eigen bijdrage van € 100; bij
langdurende behandeling € 200
• Aanpassingsproblemen worden niet vergoed
•	Eigen risico is € 220 per jaar
Tot 2011 • De eerste- en tweedelijnszorg worden basis- en gespecialiseerde zorg
•	Eerst naar de huisarts en/of praktijkondersteuner (POH-)GGZ; zij behandelen milde
problemen; bij zware problemen verwijzing naar basis- of gespecialiseerde zorg
• Huisarts en POH-GGZ worden gedekt door basis-ziektekostenverzekering
• Verwijzing naar basis- of gespecialiseerde zorg vereist DSM-IV diagnose
• Hoofdtherapeut/psychiater stelt de DSM-IV diagnose vast
•	Eigen risico € 375 per jaar

de DSM-IV vereiste en worden zij alsnog
verwezen voor psychosociale hulp.
Lagere tevredenheid
De cliënten zijn in 2014/2015 minder tevreden over de informatieverstrekking,
hun deelname in de besluitvorming
en de counseling door de therapeuten. Wel beoordelen zij de therapie als
even effectief. Een verklaring voor de
verminderde tevredenheid kan zijn dat
de cliënten niet op de hoogte zijn van
hoe het nieuwe zorgsysteem werkt, zoals de DSM-IV procedure waarbij via een
hoofdbehandelaar een diagnose moet
worden gesteld. De verschillen in tevredenheid zouden ook kunnen worden
veroorzaakt door de steeds veranderende organisatie en inrichting van de zorg,
waardoor de therapeuten minder tijd
hebben voor de intake.
Beperkingen van het onderzoek
Er zijn onderzoeksbeperkingen. Naast
de verschillen in de therapiesetting en
verzekeringen kunnen er ook andere verschillen zijn geweest tussen de
onderzochte jaren, zoals veranderingen in het therapeutenbestand. Er werd
gebruik gemaakt van subjectieve gegevens, waarbij de cliënten al dan niet
bewust waren van de veranderingen in
vergoedingen, en daarmee in hun beoordeling mogelijk rekening hielden; zie
[13] over andere beperkingen aan dit
onderzoek. Naast deze beperkingen zijn
er ook positieve punten: de relatief grote omvang van de totale steekproeven
en dat er in de analyse van de instroom
en evaluatie rekening gehouden kon
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worden met verschillen in achtergrondkenmerken tussen de onderzochte
jaargroepen.
Conclusie
Dit is een eerste onderzoek waarin is
nagegaan of de veranderingen in ziektekostenverzekering en de overheidswetgeving invloed hebben op de instroom
van cliënten in de psychosociale oncologische zorg en hun evaluatie van die
zorg. Er zijn aanwijzingen dat de sterke
ingrepen in de vergoeding van de psychosociaal oncologische zorg invloed hebben
gehad op de instroom van het aantal
cliënten in de psychosociale zorg en hun
evaluatie van de ontvangen psychosociale begeleiding. Het blijkt belangrijk
om bij de ongetwijfelde toekomstige veranderingen in het beleid meer rekening
te houden met de gevolgen voor de waardering en het gebruik van psychosociale
kankerzorg door cliënten.
Noot
• Dr. Adriaan Visser was destijds vanuit zijn bedrijf
PRO-Health.Org bij de Vruchtenburg verantwoordelijk voor evaluatieonderzoeken onder
cliënten; Anne Vennix (MSc) was destijds student
Gezondheidpsychologie aan de Universiteit Leiden; Dr. Margot van der Doef is verbonden aan
het Instituut voor Gezondheidspsychologie,
Universiteit Leiden.
• We danken de Vruchtenburg, de deelnemende
cliënten en drs. Margo Remie (destijds werkzaam bij de Vruchtenburg) voor hun medewerking aan het onderzoek.
•	Een volledige lijst met literatuurverwijzingen bij
dit stuk kunt u vinden via www.nvpo.nl of opvragen bij de redactie via redactie@nvpo.nl.
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D o o r Ch r i s d e J o n g h

Pionierswerk binnen de psychosociale oncologie
Vijfentwintig jaar geleden was Margo Remie een van de pioniers binnen de psychosociale

Eclectische aanpak
Om goed zicht te krijgen op de situatie
organiseer ik een creatieve diagnostische met het hele gezin. Zo’n sessie
kan drempelverlagend werken voor

Hij wil aangepast werk,
hardlopen en zeker niet bezig
zijn met kanker
de kinderen om later terug te komen.
Hun jongste dochter lijkt overal doorheen te fladderen, vertellen ouders.
Intuïtief berg ik deze informatie op in
mijn achterhoofd. Samen maken we
een prioriteitenlijstje. Ruud wil liever
niet steeds komen – als het goed gaat

Joyce Vermeer

met zijn gezin, gaat het goed met hem.
We besluiten dat hij komt wanneer één
van ons denkt dat het nodig is. In de
maanden daarna zie ik vooral Carla,
die veel ventileert. Ik besef dat ik in dit
gezin geen protocollaire behandeling
kan inzetten maar mijn rugzakje met
door de jaren heen verzamelde tools
moet gebruiken. Een eclectische methode dus.
Nog meer stress
Dan komt Carla op een dag wanhopig binnen. Ze vertelt over haar jongste
dochter die nachtmerries heeft, slecht
slaapt en heel bang is. Zelf heeft ze een
evenwichtsstoornis ontwikkeld, zegt
ze huilend. Ruud is veranderd; hij kan
prikkels slecht verdragen en is boos en
impulsief. Door de drukte van de kinderen en de stress krijgt ze soms aanvallen
van misselijkheid en duizeligheid. Ik
nodig ouders en dochtertje uit om te
verkennen wat ik kan betekenen.

Een zorgenboom voor het hele gezin.
Hun dochtertje vertelt dat is bang wordt
van de steeds terugkerende beelden en
dromen van papa in het ziekenhuisbed,
waarbij ze denkt dat hij doodgaat.
Twee keer doen we een exposureoefening waarbij het meisje haar angstbeeld tekent en er tegelijkertijd over
vertelt. De spanning zakt langzaam. Ook
leer ik Carla en haar dochter ontspanningsoefeningen die ze samen thuis
kunnen doen – twee vliegen in één klap.
Ik stel voor om thuis met elkaar een zorgenboom te maken waarop ieder zijn
zorgen kan plakken. De zorgen kunnen
gezamenlijk besproken worden. De ouders zijn enthousiast, want zo kunnen
zij ook zonder therapeut problemen bespreken. Het geeft ze autonomie in een
tijd waarin ze afhankelijk zijn van hulpverlening.
Een nieuw evenwicht
Na een paar maanden gaat het veel beter. Ruud heeft met goede afspraken
zijn werk opgepakt en Carla voelt zich
rustiger. De kinderen zijn nog steeds
druk maar het is beter te verdragen. De
jongste heeft geen last meer van angsten en nachtmerries.
Ik sta steeds weer versteld van de kracht
van gezinnen die ik behandel. In dit
jonge gezin met veel langdurige stress
factoren zorgden juist de relationele
tools en creatieve interventies, gecombineerd met hun hun enorme kracht
en adaptatievermogen, voor een nieuw
evenwicht.
Noot
Joyce Vermeer is systeemtherapeut bij het Helen
Dowling Instituut en in haar eigen praktijk

oncologie. In een tweegesprek deelt ze haar ervaringen en haar visie op de toekomst.

Veertig jaar geleden was geneeskunde de eerste keuze van
Margo Remie. Vanuit haar persoonlijke ervaring met ziekte
was ze gegrepen door de impact die ziekte op mensen heeft.
Ze zag hoeveel verschil goede zorg kan maken. Juist dat element kwam weinig aan bod tijdens de opleiding tot arts. Tot
het moment dat ze professor Marco de Vries, de latere oprichter van het Helen Dowling Instituut (HDI), eindelijk de simpele
vraag hoorde stellen: ‘Mevrouw, hoe ervaart u het om uitgezaaide borstkanker te hebben?’
Pionierswerk
Bij Margo groeide het verlangen om anders invulling te geven
aan zorg. Zij switchte van studie om psychologie te studeren
en ging aan de slag bij het HDI en het Integraal kanker Centrum Rotterdam. Margo ging op zoek naar het verhaal van
mensen met kanker. En ze zocht naar handvatten om deze
mensen ondersteuning te bieden. Zij verhaalt van vele
inspirerende contacten in die begindagen van de psychooncologie, zo’n 25 jaar geleden. Ze ervoer veel kruisbestuiving
tussen onderzoek en zorg. Op verschillende locaties – Amsterdam, Nijmegen, Groningen – werd vanuit een eigen focus en

‘Er is te snel afscheid genomen van
Herstel en Balans’
kleur vormgegeven aan de psycho-oncologie. Bij nader inzien
bleken veel van de toen ontwikkelde interventies verrassend
veel op elkaar te lijken. De NVPO werkte stimulerend voor de
samenwerking tussen onderzoekers, praktijkmensen en beleidsmakers.
Samenwerking in het vakgebied
Via de NVPO, maar ook op andere manieren, werd binnen de
psychosociale oncologie steeds meer de samenwerking opgezocht. Margo stond aan de wieg van de RINO-opleidingen
voor psycho-oncologie, zat in richtlijnwerkgroepen en gaf
deskundigheidsbevordering; dit alles om te zorgen dat zoveel
mogelijk mensen met kanker en hun naasten, naar behoefte , kunnen beschikken over kwalitatief goede ondersteuning.
De multidisciplinaire samenwerking is daarin voor haar essentieel. Een geweldig voorbeeld van zulke samenwerking is
volgens Margo ‘Herstel en Balans’, dat multidisciplinaire begeleiding dicht bij de patiënt bood. Ze was betrokken als
practicus en docent bij dit programma en gaf les op in totaal
62 locaties. Een tweede voorbeeld van goede samenwerking
ervoer ze in haar rol vanuit de NVPO bij het Nationale Programma Kankerbestrijding (NPK). Haar staat nog steeds de
samenwerking tussen overheid, zorgverzekeraars, KWF, IKNL

Foto: privébezit van de geïnterviewde

Ruud heeft een hersentumor, stadium IV. ‘Ter grootte van een mandarijn’,
demonstreert hij tussen duim en wijsvinger. Hij is geopereerd en wordt nu
palliatief behandeld met chemotherapie. Ruud en zijn vrouw Carla hebben een
zoon van 12 en twee dochters van 10 en 7. Zij komen om te praten over hoe ze
als gezin samen deze onzekere situatie het hoofd kunnen bieden.
De doelen van Ruud: overzicht, controle en positief blijven.
Niet alleen een hersentumor
Er zijn meer zorgen. Carla bleek vlak
voor de diagnose van Ruud borstkanker te hebben en is hiervoor behandeld.
Daarnaast vertelt Ruud dat de kinderen
erg druk zijn en veel aandacht vragen.
Ik probeer wat orde in de problemen te
krijgen en vraag door. Ze willen zo normaal mogelijk leven, zegt Ruud. Hij wil
aangepast werk, hardlopen en zeker
niet bezig zijn met kanker. Carla werkt
graag omdat het haar afleiding geeft,
maar vindt het moeilijk om Ruud thuis
achter te laten. En dan is er nog de aanleiding voor hun aanmelding: Ruud
kreeg onlangs een epileptische aanval. De ambulance en het ziekenhuis
maakten veel indruk op de kinderen.
Ik schrijf op mijn lijstje: ‘hersentumor,
palliatief, echtgenote met borstkanker,
werkproblemen, kinderen met gedragsproblemen, epileptische aanval’ en
denk: ‘Waar gaan we beginnen?’
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Margo Remie

en de NVPO helder voor de geest. Dankzij de tomeloze inzet
van velen bevatte het NPK-rapport (2010) een heldere visie
op de psychosociale oncologie en een wensenpakket voor de
toekomst.
National Programma Kankerbestrijding 2.0
Tegelijkertijd was Margo bezig om, naar goed Rotterdams gebruik, haar woorden om te zetten in daden. Als hoofd
therapie van centrum De Vruchtenburg gaf ze mede vorm aan
de psychosociale zorg voor Rotterdam en omstreken.
Zij werkt er nu niet meer. Op dit moment verdeelt zij haar
aandacht tussen het Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam en haar GZ-opleiding. In al deze drukte heeft ze een
heldere kijk op de toekomst. Margo is van mening dat er behoefte is aan een NPK 2.0. Partijen die verantwoordelijk zijn
voor de (psychosociale) oncologische zorg moeten elkaar
blijven opzoeken en stimuleren. Aan de beleidskant moet
het vuur voor verbetering blijven branden. Multidisciplinaire afstemming is daar een voorwaarde voor. Ook in de eerste
lijn lijkt goede psycho-oncologische zorg mogelijk, maar de
financiering en organisatie ervan zijn nog niet voldoende gewaarborgd. Het programma Herstel en Balans bestaat niet
meer. Jammer, vindt Margo, er is te snel afscheid van genomen. De uitdaging blijft om nazorg beschikbaar te maken
voor iedereen, dicht bij huis en in iedere fase van het ziekteproces. Daarin ziet Margo een taak voor de NVPO. Het bijeenbrengen van krachten die vanuit een open dialoog werken
aan verdere verbetering van zorg – bij die gedachte wordt zij
enthousiast.

>
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Beweging tijdens chemotherapie

Inzicht in de manier waarop ouders omgaan met hun kind dat kanker heeft, kan hulpverleners
ondersteunen in het ontwikkelen van interventies voor ouders. Het promotieonderzoek van
Barbara Wijnberg-Williams richtte zich daarom op de vraag hoe ouders van kinderen met kanker
lijden onder het feit dat hun kind kanker heeft. Daarnaast werden ouders van een kind met kanker
vijf jaar lang gevolgd om hun coping en aanpassing over de tijd te onderzoeken.

Tijdens en zelfs lang na beëindiging van de behandeling van kanker kunnen
patiënten een groot aantal klachten en bijwerkingen ervaren zoals vermoeidheid
en verminderde fitheid. Hanna van Waart onderzocht of beweging tijdens
adjuvante chemotherapie een effectieve strategie is om deze klachten te
verminderen.

• Minnesota, Verenigde
Staten, 1956
• Promoveerde op de
afdeling Medische
Psychologie van het
Universitair Medisch
Centrum Groningen
• Studeerde psychologie en vergelijkende
religiewetenschappen
aan University of
Minnesota and Grinnell College, Iowa en
deed haar master in
psychologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen
• Toekomst: ‘Mijn werk
als klinisch psycholoog
(BIG specialist) in het
UMCG en het Isala Ziekenhuis’
Noot
Barbara Jean WijnbergWilliams promoveerde op 27
november 2017 op het proefschrift: Parents’ adjustment
to cancer in children aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Haar promotor was prof.
dr. H.B.M. van de Wiel. Copromotor was dr. J.E.H.M.
Hoekstra-Weebers.

Ouders gevolgd vanaf diagnose kind
Ouders kregen vragenlijsten in te vullen over onder andere hun psychologisch lijden (distress,
maar ook communicatie binnen het huwelijk) en
huwelijkse tevredenheid. Ouders werd gevraagd
deze in te vullen ten tijde van de diagnose en
zes, twaalf maanden en vijf jaar later. Na vijf jaar
deden nog 115 ouders mee – 74% van de ouders
die in eerste instantie besloten deel te nemen.

Coping lijkt meer afhankelijk van situatie en
geslacht. Het bleek dat vaders meer psychologische last ervoeren als ze ontevreden waren
over de ontvangen sociale steun en de hoeveelheid negatieve interacties. Bij moeders was dit
niet het geval. De kwaliteit van de huwelijkse relaties leek daarnaast onveranderd te zijn na vijf
jaar. Er werd geen verband gevonden tussen hoe

Psychisch lijden is hoog
Uit de vragenlijsten bleek dat de meeste ouders zich goed lijken aan te passen aan het feit
dat een van hun kinderen kanker heeft. Vijf jaar
na de diagnose week hun welbevinden niet wezenlijk af van de algemene populatie. Toch was
bij deze ouders vaker dan bij de normpopulatie
sprake van psychologisch lijden waarbij behandeling geïndiceerd is (27% versus 15%). Moeders
hadden meer angst dan vaders. Het psychologisch functioneren van ouders op het moment
van de diagnose voorspelde vaak hun functioneren vijf jaar later. Ouders van kinderen bij wie de
kanker was teruggekomen, rapporteerden meer
angst dan ouders van genezen en/of overleden
kinderen. Zij bleken meer risico te lopen op psychologische problemen op de lange termijn. Dit
gold ook voor ouders die hoger scoorden op
psychosomatische klachten ten tijde van de
diagnose.

Klinisch significante psychische klachten
bij 27% van de ouders

Coping, sociale steun en huwelijkse
tevredenheid
Het gebruik van copingstijlen bij ouders na vijf
jaar verschilde niet van de normpopulatie.

Bart Maissan Fotografie

Hoe gaan ouders om met een kind dat kanker heeft?

Over Barbara
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Proefschriftbespreking

Onder redactie van Félix Compen

Dr. Van Waart met paranimfen

goed partners communiceerden en hoe tevreden mensen waren met hun huwelijk of hoeveel
psychisch lijden ze ervoeren.
Toekomst: hoop ontwikkelen van veerkracht
Vervolgonderzoek zou zich op meerdere
factoren kunnen richten. Bijvoorbeeld op zogenaamde ‘positive adaptive qualities’, zoals hoop
en het ontwikkelen van veerkracht. In de klinische praktijk kan het regelmatig screenen op
psychisch lijden (distress) van ouders nuttig zijn.
Daarmee kunnen ouders worden opgespoord
die mogelijk baat hebben bij psychosociale interventie. Er is inmiddels een breed scala
aan interventies voorhanden, variërend van
interventies gericht op het verminderen van psychisch lijden tot het bevorderen van veerkracht
en geestelijke gezondheid.

Zoektocht naar het ideale
bewegingsprogramma
Eerdere onderzoeken lieten gunstige effecten
van beweging zien tijdens en na de behandeling van kanker. Desondanks waren er nog
veel vragen over optimale vorm, type, intensiteit en timing van beweging voor verschillende
patiëntengroepen. Daarom werd in het PACESonderzoek de effectiviteit van twee programma’s

Over Hanna
• Wormer, 1982
• Promoveerde aan
de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen
van de Universiteit van
Amsterdam, in
samenwerking met het
Nederlands Kanker
Instituut
• Studeerde Bewegingswetenschappen aan de
Vrije Universiteit Amsterdam, aangevuld met
een jaar Fysiotherapie
aan de Hogeschool van
Amsterdam
• Toekomst: ‘Emigreren
naar Nieuw-Zeeland:
Wereldreizigster en
onderwaterwereldverkenner.’
Noot
Hanna van Waart promoveerde op donderdag 30
november op het proefschrift:
Physical Exercise during Adjuvant Chemotherapy aan de
Universiteit van Amsterdam.
Haar promotores waren: prof.
dr. N.K. Aaronson en prof. dr.
W.H. van Harten. Copromotores waren: dr. M.M. Stuiver en
dr. G.S. Sonke (allen Nederlands Kanker Instituut).

Behoud van fysieke fitheid en minder
aanpassingen in chemotherapie door
beweging tijdens behandeling
vergeleken met gebruikelijke zorg bij patiënten
die adjuvante chemotherapie ondergaan: een
laag-intensief programma dat thuis werd uitgevoerd (Onco-Move) en een matig-tot-hoog
intensief bewegingsprogramma (OnTrack).
Onco-Move en OnTrack
Aan het begin en einde van de chemotherapie
en na zes maanden follow-up ondergingen de
deelnemers inspanningstesten en vulden zij een
vragenlijst in. Deelnemers werden geloot in een
van de twee bewegingsinterventies of gebruikelijke zorg. Deelnemers aan Onco-Move werden
aangemoedigd om minstens een half uur per
dag, vijf dagen per week te bewegen. Hun activiteiten hielden ze bij in een bewegingsdagboek.
Het programma werd elke chemotherapiekuur
besproken met de verpleegkundige en waar
nodig aangepast. Deelnemers aan OnTrack
trainden twee keer per week hun spierkracht en
uithoudingsvermogen onder begeleiding van
een fysiotherapeut. Daarnaast werden de On
Track-deelnemers aangemoedigd om vijf dagen
per week een half uur per dag te bewegen. Deelnemers in de gebruikelijke zorg kregen geen
bewegingsprogramma aangeboden.
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Effectiviteit en kosteneffectiviteit onder de
loep
Deelnemers aan OnTrack met borstkanker behielden tijdens de chemotherapie hun fysieke
fitheid en vermoeidheidsniveaus in vergelijking met gebruikelijke zorg. Deelnemers aan
Onco-Move gingen achteruit in hun fysieke fitheid en ervoeren meer vermoeidheid. Wel was
deze achteruitgang minder sterk dan in de gebruikelijke zorg. Daarnaast hadden deelnemers
aan OnTrack minder vaak een aanpassing in de
chemotherapiekuur nodig dan deelnemers aan
Onco-Move of patiënten die gebruikelijke zorg
ontvingen. Als er tussentijds een dosisverlaging nodig was, dan was die minder sterk bij de
deelnemers aan beide bewegingsinterventies in
vergelijking met de gebruikelijke zorg (10% versus 25%). Onco-Move bleek waarschijnlijk niet
kosteneffectief. Afhankelijk van wat beleidsbepalers bereid zijn om te betalen, kan OnTrack als
kosteneffectief worden beschouwd in vergelijking met gebruikelijke zorg.
Beweging tijdens chemotherapie, een goed
idee
OnTrack is haalbaar, effectief en kosteneffectief
voor patiënten met borstkanker die chemotherapie ondergaan. Sommige patiënten zijn niet in
staat of bereid om een intensief programma als
OnTrack te volgen. Voor deze patiënten is OncoMove een redelijk alternatief, met name als het
wordt versterkt met meer motivatietechnieken.
Er loopt momenteel een implementatietraject
via het Integraal Kankercentrum Nederland en
KWF Kankerbestrijding. Daarnaast is meer onderzoek nodig naar werkingsmechanismen
van beweging op overleving en het mogelijke beschermende effect van beweging tegen de
cardiotoxiciteit van chemo- en immunotherapie. Om deze vragen te beantwoorden loopt er
nu een follow-up studie in het Nederlands Kanker Instituut.

>

Onderzoekers op bezoek bij het Helen Dowling Instituut

Agenda en verenigingsnieuws

Door Aleksandra Berezowska

Update Early Career Research Network

G e z o c h t: H o o f d r e d a c t e u r t i j d s c h r i f t P s y c h o s o c i a l e O n c o l o g i e

Tijdens de ECRN Praktijkdag maakte een groep early career-onderzoekers kennis met het Helen Dowling Instituut. Hier wordt hulp
geboden aan patiënten en naasten bij wie angst, verdriet en somberheid het dagelijks leven zodanig bemoeilijken dat er gesproken kan
worden van een stoornis.

Impressie van de dag
Het programma werd verzorgd door dr.
Marije van der Lee (hoofd wetenschappelijk onderzoek en GZ-psycholoog/
therapeut) en Félix Compen (promovendus), beiden werkzaam bij het HDI.
Marije gaf een helder overzicht van
de behandelingen die in het HDI geboden worden. Tot het zorgaanbod
behoren (online) individuele-, groeps-,
gezins-, en relatietherapie. ‘Voor patiënten die geen oncologische GGZ in
de buurt hebben of die niet in staat zijn
te reizen biedt e-Health een uitkomst.
Patiënten kunnen online onder begeleiding van een therapeut een interventie
volgen waar en wanneer ze maar willen. Zo kunnen patiënten niet alleen
werken aan problemen zoals ernstige vermoeidheid en angst, maar ook
tot op zekere hoogte weer regie voeren
over hun eigen leven. Iets wat door veel
kankerpatiënten als essentieel wordt
ervaren,’ aldus Marije.

<

Aan de hand van zijn promotieonderzoek BeMind schetste Félix hoe
wetenschap bijdraagt aan het zorgaanbod van het HDI: ‘Mindfulness-based
cognitieve therapie (MBCT) is een behandeling die mensen leert om hun

Foto: Johan Geujen

Op 23 november 2017 organiseerde
de NVPO de vierde editie van de Early
Career Research Network (ECRN) Praktijkdag. Dit keer bezochten 24 early
career-onderzoekers van instituten uit
het hele land het Helen Dowling Instituut (HDI) in Bilthoven. Voor hen biedt
deze dag exclusief inzicht in de praktijk
van de psychosociale oncologie – uitermate belangrijk voor de toepasbaarheid
van wetenschappelijk onderzoek. Het
maximum aantal deelnemers was dan
ook snel bereikt.
aandacht te richten op het hier en nu.
Uit voorgaand onderzoek weten we dat
MBCT bij (ex-)kankerpatiënten angsten depressieklachten kan verminderen.
Maar patiënten zijn vaak te vermoeid,
kwetsbaar of ziek om naar een groeps
locatie af te reizen. Daarom wilden wij
weten of een online aangeboden MBCT
ook effectief is. Patiënten worden op
basis van loting ingedeeld in drie groepen: individuele MBCT online, MBCT in
groepsvorm op locatie, of een wacht-

Onderzoek ontmoet de praktijk in
het Helen Dowling Instituut
lijst-controlegroep waarin mensen
gedurende drie maanden gebruikelijke zorg ontvangen. Het uiteindelijke
doel van het onderzoek is het verbeteren van de zorg en de indicatiestelling.’
Om deze training beter te leren kennen
én zelf het effect van MBCT oefening
te kunnen ervaren, kregen alle deelnemers voorafgaand aan de praktijkdag
toegang tot de online MBCT. Ook deden
zij op de dag zelf onder professionele

begeleiding van Félix een van de meditatieoefeningen. Door bewust stil te
staan bij hun gedachten en gevoelens
konden de onderzoekers even tot rust
komen om vervolgens de dag af te sluiten met een rondleiding en een borrel.
De organisatoren van de praktijkdag kijken terug op een succesvolle
bijeenkomst. Jacqueline ter Stege, onderzoeker en een van de organisatoren:
‘Het is mooi om te zien hoe binnen het
HDI de input uit de praktijk wordt vertaald naar wetenschappelijk onderzoek
en vice versa. Ik ben ervan overtuigd
dat dit uiteindelijk veel voordelen kan
hebben voor patiënten. Heel waardevol
dat het HDI ons de mogelijkheid heeft
geboden een kijkje te nemen in hun organisatie.’

ECRN Research Day 2018
De organisatie van de volgende ECRN Research
Day is in volle gang. De dag zal in de zomer van
2018 plaatvinden. Houd de website en je mailbox
in de gaten voor meer informatie.
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De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) is op
zoek naar een hoofdredacteur van
het tijdschrift Psychosociale Oncologie vanaf november 2018. Doel van het
tijdschrift is om professionals betrokken bij onderzoek, behandeling en/
of begeleiding van mensen met kanker en hun naasten te informeren over
actuele onderwerpen in de psychosociale oncologie. Daarnaast biedt het
tijdschrift een forum voor informatieuitwisseling en het presenteren van
eigen werk (zowel onderzoek als klinische praktijk) voor leden van de NVPO
via ingezonden artikelen. Het tijdschrift heeft een brugfunctie tussen
onderzoek en klinische praktijk. Het
wordt verspreid onder meer dan 500
NVPO-leden en diverse geabonneerde zorginstellingen en door de lezers
hoog gewaardeerd. De hoofredacteur
wordt aangesteld voor een termijn van
drie jaar, indien gewenst verlengd met
een vervolgtermijn van drie jaar.

Agenda

Taken van de hoofdredacteur:
1 De hoofredacteur draagt viermaal
per jaar zorg voor het verschijnen
van het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’. De hoofdredacteur draagt,
samen met de redactie, zorg voor de
inhoud van het tijdschrift.
2 Vier keer per jaar bereidt de hoofdredacteur een redactievergadering
voor. De hoofdredacteur is voorzitter
tijdens deze vergaderingen.
3 De hoofdredacteur zorgt, samen met
de redactieleden, voor een voltallige redactie. Binnen de redactie zijn
naast de hoofdredacteur ten minste
twee eindredacteuren, een beeldredacteur en een redactie-assistent
aangesteld.
4 De hoofdredacteur schrijft voor iedere editie van het tijdschrift het
‘Redactioneel’.
5 De hoofdredacteur onderhoudt contact met de overige werkgroepen en
het bestuur van de NVPO.
6 De hoofdredacteur stelt ieder jaar

een jaarverslag, jaarplan en een begroting samen.
7 De hoofdredacteur onderhoudt
nauw contact met de vormgever.

vereniging

vereniging
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De hoofdredacteur ontvangt per jaar
een vrijwilligersvergoeding van 1500
euro. De redactie van Psychosociale Oncologie is een goed-werkende
werkgroep bestaande uit klinisch
werkenden, onderzoekers en beleidsmakers. Als hoofdredacteur krijgt u de
mogelijkheid zich verder te bekwamen
in het redactiewerk. Daarnaast kunt
u in de functie uw professionele blik
verbreden en uw netwerk binnen de
psychosociale oncologie uitbreiden.
Hebt u interesse in deze functie of vragen? Dan nodigen wij u van harte uit
contact op te nemen met de huidige
hoofdredacteur, mevr. Marij Hillen (redactie@nvpo.nl) of met het bestuur
van de NVPO (secretaris@nvpo.nl).

Door Arrien van Prooijen-de Jong

Oraties
• Op 14 december 2017 heeft Hans Knoop zijn oratie, getiteld: ‘Evidence-based psychologische en gedragsinterventies bij somatische
aandoeningen: De kers op de taart of noodzakelijk ingrediënt?’, uitgesproken ter gelegenheid van zijn benoeming als hoogleraar bij de
afdeling Medische Psychologie van het AMC.

• 15 maart: Workshop ‘Angst bij kanker’, Amersfoort.
Info: www.care-academy.nl
• 16 maart: 24e NVPO-congres ‘Back & To the future’, Utrecht. Info:
www.nvpo.nl.
• 29 oktober t/m 2 november: International Psycho- Oncology
Society (IPOS) congres, Hongkong. Info: www.ipos2018.com

Promoties
• Op 15 januari 2018 heeft Femke Jansen haar proefschrift, getiteld:
‘Supportive care in head and neck cancer patients’, verdedigd aan
de Vrije Universiteit Amsterdam.
• Op 18 januari 2018 heeft Karin Binnenmars-Postma haar proefschrift,
getiteld: ‘Targeting and inhibition of tumor-associated macrophages
in breast cancer’, verdedigd aan de Universiteit van Twente.
• Op 19 januari 2018 heeft C. E. Newsom haar proefschrift, getiteld:
‘A stratified model of bereavement care: risk assessment and effectiveness of a nationwide intervention programme’, verdedigd aan de
Universiteit Utrecht.

nieuws
Dr. Jimmie Holland (1928-2017)
Wij ontvingen het verdrietige bericht dat dr. Jimmie Holland op
kerstavond 2017 op 89-jarige leeftijd plotseling is overleden. Jimmie Holland was een van de grondleggers van het vakgebied van de
psychosociale oncologie. Meer dan veertig jaar deed zij als psychiater onderzoek naar de impact die kanker op mensen heeft. Zij zette
belangrijke stappen op het gebied van het meetbaar maken van psychologische klachten na kanker, screening en de effectiviteit van
psychologische interventies. Graag verwijzen we u naar een recent interview met dr. Jimmie Holland dat eerder dit jaar door IPOS werd
gedeeld: https://www.youtube.com/watch?v=t5UkEAY754M.

Congressen & Symposia
• 5 maart: ‘Science café over de dood’, Tivoli Vredenburg, Utrecht
www.tivolivredenburg.nl
• 8 maart: AYA-symposium ‘Jong & Kanker’, Utrecht.
Info: www.space4aya.nl
• 8 en 9 maart: British Psycho-Oncology Society (BPOS) conference
‘Making a difference in psycho-oncology –from evidence to implementation’, Southampton (Verenigd Koninkrijk).
Info: www.bpos.org/pages/home
• 12-16 maart: Basiscursus Oncologie, Ellecom.
Info: www.nvvoncologie.nl
• 14 maart: Workshop ‘Eigen regie en kanker’, Amersfoort.
Info: www.care-academy.nl

Jaarindex verschenen
De vijfde editie van de Jaarindex Psychosociaal Oncologisch Onderzoek in Nederland is uit. De Jaarindex van 2017 geeft een overzicht
van lopend en actueel wetenschappelijk onderzoek in de psychosociale oncologie, en draagt bij aan het doel van de NVPO om de
zichtbaarheid van psychosociaal oncologisch onderzoek te vergroten,
de translatie van kennis te stimuleren en de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk aan te moedigen. De Jaarindex is online
vrij toegankelijk via www.nvpo.nl.
Meer en gedetailleerde informatie over congressen, symposia, scholing
et cetera kunt u vinden op de genoemde websites en www.nvpo.nl.

>

Column Door Mariska Koster

Dokter is boos
foto: Achmea

praktijk - professie
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Een vriendin van mij kreeg borstkanker. Het was een kleine tumor die succesvol
verwijderd kon worden. Zij had zich goed ingelezen en had besloten dat ze de
operatie prima vond maar dat ze de bestraling die daarop zou moeten volgen niet
wilde. Zij meldde zich bij de oncoloog om de vervolgbehandeling te bespreken.
Toen de oncoloog begreep dat zij helemaal geen zin had in de bestraling en niet
van zins was deze te ondergaan, ontstak hij in woede. Die dokter leek niet te
snappen dat iemand voorhouden dat hij een heel verkeerde beslissing neemt,
die persoon des te krachtiger aan dat besluit doet vasthouden. En omdat mijn
vriendin iemand is die graag dwars door het midden gaat, ontspoorde dit gesprek
snel. Ze stond na tien minuten buiten met de mededeling dat zij beter een andere
oncoloog kon kiezen. Daar was ze het inmiddels van harte mee eens, maar toch …

Korte tijd later sprak ik met haar hierover. Ik vond dat ze goed
nagedacht had. Ze had de kansen op een lokaal recidief gewogen tegen de last van de bestraling op korte en lange
termijn. Zo was ze tot haar besluit gekomen: geen bestraling
maar wel controles. Ik weet niet of ik hetzelfde besluit genomen zou hebben en of het een goed besluit was. Maar het

Hoe haalde hij het in zijn hoofd om mijn behandeling
zomaar af te wijzen?
was haar beslissing waar ze volledig achter stond. Iedereen
heeft het onvervreemdbare recht beslissingen over zijn lichaam te nemen, ook al zijn die misschien niet zo verstandig.
Goed, en nu? Mijn vriendin wilde wel onder controle blijven
maar niet in het oorspronkelijke ziekenhuis. Ze moet zich
melden bij een ander ziekenhuis. Als de reactie van de oncoloog daar hetzelfde is, neemt ze zich voor, dan doet zij alsof ze
overtuigd is. Ze zou de afspraak voor de bestraling maken en
die vervolgens afzeggen. Bij de eerste controle moet ze dan
maar verder zien. Hoe het verder is gegaan heb ik nog niet gehoord.

<

Wat gebeurt hier? Wat maakt dat een arts kwaad wordt als
een patiënt zegt een behandeling niet te willen? Ik heb hetzelfde ervaren. Ik was een paar jaar werkzaam als longarts
toen ik een oudere man onder behandeling kreeg. Hij bleek
longkanker te hebben. Ik legde hem en zijn familie uitgebreid

uit wat er aan de hand was, wat de vooruitzichten waren, welke behandeling ik adviseerde en ik keek hem verwachtingsvol
aan. Hij keek terug en zei: ‘Dokter, bedankt voor je duidelijke uitleg. Dat waardeer ik enorm. Ik neem het verder wel met
mijn huisarts op.’ Hij stond op, gaf mij een hand en liep de
spreekkamer uit. Ik was totaal verbluft. Maar ook mijn woedeaanval kwam, zij het toen hij al veilig thuis was. Wat dacht die
man wel? Hoe haalde hij het in zijn hoofd om mijn zorgvuldig
uitgedachte behandeling zomaar af te wijzen. Ik was laaiend.
Het heeft dagen geduurd voor ik was bijgekomen.
Ik denk dat dokters het probleem, de diagnose, de behandeling en wat ermee samenhangt van de patiënt overnemen.
Daarbij nemen zij ook de verantwoordelijkheid voor de behandeling over. Daardoor is de behandeling grotendeels niet
meer van de patiënt maar van de dokter. En die kan zich persoonlijk afgewezen voelen als de patiënt geen prijs stelt op
het gebodene. Dan is het consult geen gesprek meer tussen
twee gelijkwaardige volwassenen waarin de een A kan besluiten terwijl de ander B wenselijk vindt. ‘We zijn het niet eens
maar we respecteren elkaars standpunt’ is niet meer mogelijk, emoties krijgen de overhand en voor je het weet, sta je als
patiënt met je dossier onder de arm op de gang.

Noot
Mariska Koster werkte als longarts met aandachtsgebieden oncologie en palliatieve zorg in het Deventer Ziekenhuis. De afgelopen vijf jaar was zij medisch
adviseur voor strategie en innovatie bij Zilveren Kruis. Zij werkt nu bij Janssen
voor clinical research en patient access.

