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ABSTRACT

Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel biedt een overzicht van de literatuur
en focust op interventies gericht op de preventie en de aanpak van distress bij de naasten van
kankerpatiënten. Dit literatuuroverzicht leert ons dat interventies gericht op de preventie en de
aanpak van distress slechts zwakke tot matige resultaten opleveren. Deze geringe efficiëntie
toont de noodzaak aan om de interventies gericht op de naasten te verbeteren. Het tweede deel
van dit hoofdstuk doet op basis van deze vaststelling een reeks aanbevelingen aan
onderzoekers en behandelaars. Een eerste reeks aanbevelingen betreft de verbetering van de
beoordeling van individuele en relationele distress en van de belasting voor de naasten. Een
tweede reeks betreft een betere aanpassing van interventies aan de behoeften van de naasten
en een betere communicatie over het doel van interventies aan de naasten. Tot slot worden er
aanbevelingen gedaan om de evaluatie van het resultaat van interventies te verbeteren.
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1. Inleiding
Naast de fysieke weerslag heeft een kankeraandoening ook psychologische, morele en sociale
gevolgen en dit zowel voor de patiënt als voor zijn of haar naasten. De weerslag op de naasten
wordt nog altijd onderschat. In veel gevallen wordt de naaste daarbij ook nog de
"mantelzorger" van de patiënt, die zowel logistiek als op het vlak van informatie en emotie
zorg draagt voor hem of haar. In dit overzicht gebruiken we de term 'logistiek' om te
verwijzen naar alles wat te maken heeft met praktische ondersteuning (hulp met
verplaatsingen, de organisatie van activiteiten, ...). Die rol van mantelzorger vormt een
stressfactor die een niveau van distress kan veroorzaken dat een psychologische interventie
vereist. In het oncologische domein zijn de psychologische interventies gericht op de patiënt
zelf, de laatste jaren gevoelig uitgebreid en kunnen ze terugvallen op uiteenlopende
theoretische modellen. De patiënten kunnen meer en meer rekenen op deze psychologische
interventies. Voor de naasten van de patiënten is dat nog veel minder het geval. Het is dus
wenselijk om het uitwerken van interventies die specifiek op de naasten gericht zijn - of die
nu mantelzorgers zijn of niet - te bevorderen.
Een literatuuroverzicht is dan ook nodig om de link te leggen tussen de verschillende soorten
interventies, hun inhoud en hun efficiëntie. Dit overzicht zal vooral focussen op psychooncologische interventies die zich richten op de naasten van de patiënten, op de relaties tussen
de patiënten en hun naasten en op de gezinnen en kinderen van de patiënten. We richten onze
aandacht met andere woorden enkel op psycho-oncologische interventies die zich richten op
de naasten, al dan niet samen met de patiënt. Het overzicht wil in de eerste plaats een beeld
geven van de stand van zaken op het gebied van interventies gericht op de preventie en de
aanpak van distress. Veel van de onderzoeken die in dit overzicht aan bod komen, zijn
namelijk ontwikkeld rond het concept distress. In de literatuur vallen er vaak verschillende
concepten onder dit begrip, die kunnen verschillen tussen de verschillende onderzoeken. De
auteurs van dit overzicht zijn dus van mening dat het belangrijk is om een definitie van dit
concept voor te stellen en definiëren distress als een subjectieve ervaring die het vermogen
verstoort om zich aan te passen aan diagnostische procedures, aan therapeutische modaliteiten
en aan de evolutie van de ziekte. Zaken die in de oncologie zeer frequent verband houden met
bedreigingen, trauma's en verlies.
Enkel de meest recente meta-analyses, uitgevoerd tussen 2010 en 2015 op gecontroleerde en
gerandomiseerde onderzoeken, zullen in overweging genomen worden. Deze onderzoeken
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werden opgezocht in verschillende databanken: PubMed, Springer, SciVerse, PsycINFO en
Cochrane Database Library en op basis van verschillende zoektermen.. De zoektermen die
voor elke deelgroep van naasten werden ingegeven zijn meta-analysis, psychosocial
intervention, psychological intervention en cancer. Deze zoektermen werden systematisch
ingegeven voor elke subdoelgroep. De specifieke zoektermen voor de verschillende
subgroepen van naasten waren (1) caregiver en spouse voor alleenstaande naasten, (2) dyad,
couple en patient-partner, voor paren en koppels, (3) family en familial voor gezinnen en (4)
children voor kinderen. Deze zoektermen werden specifiek ingegeven voor elke
subdoelgroep. Voor elke meta-analyse zal de meest illustratieve en gedetailleerde interventie
beschreven worden. Bij het beëindigen van dit overzicht werden er, om zo volledig mogelijk
te zijn, nog twee gecontroleerde en gerandomiseerde onderzoeken toegevoegd en kort
beschreven. Deze onderzoeken werden gepubliceerd na de geconsulteerde meta-analyses. In
de tweede plaats wil dit overzicht een aantal toekomstgerichte aanbevelingen doen voor de
verbetering van interventies gericht op de preventie en de aanpak van distress. Dit
literatuuroverzicht wil dus de stand van zaken onderzoeken op het gebied van de ontwikkeling
en doeltreffendheid van interventies gericht op de preventie en de aanpak van distress bij de
naasten.
De term "naaste" wordt hier gebruikt om te verwijzen naar elke persoon die deel uitmaakt van
de familiale en niet-familiale entourage van de patiënt. De term 'mantelzorger' verwijst in dit
overzicht naar alle naasten die tijdens de ziekte en de behandelingen logistieke, emotionele
en/of informationele steun bieden aan de patiënt. Deze term is de vertaling van de term
caregiver die doorgaans in de literatuur gebruikt wordt. We moeten daarnaast specificeren dat
de meeste onderzoeken die in dit overzicht aan bod komen zich richten op primaire
mantelzorgers, ook al vermelden de onderzoekers dat niet altijd expliciet. De primaire
mantelzorgers zijn de naasten die op geregelde basis steun verlenen aan de patiënt. Er wordt
ook aandacht gegeven aan interventies gericht op de kinderen van de patiënten en op de
secundaire mantelzorgers. Secundaire mantelzorgers zijn naasten die tijdelijk of occasioneel
steun verlenen aan de patiënt of aan de primaire mantelzorger. De term "zorg verlenen" wordt
in dit overzicht gebruikt om te verwijzen naar alle steunactiviteiten die een mantelzorger
uitvoert voor de patiënt. Deze term is de vertaling van de term caregiving die doorgaans in de
literatuur gebruikt wordt. De term 'behandelaars' ten slotte verwijst in dit overzicht naar alle
professionele zorgverleners (hoofdzakelijk psychologen en psychiaters) die betrokken zijn bij
de ondersteuning van de patiënten en hun naasten.
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Interventies die zich enkel op de patiënt zelf richten, werden dus niet opgenomen in dit
overzicht. In het kader van Actie 21/22 hebben de auteurs van dit overzicht ervoor gekozen
om vooral te focussen op interventies die zich richten op de naasten. De naasten zijn namelijk
de doelgroep van de overgrote meerderheid van de projecten die door Actie 21/22
gefinancierd worden. Het spreekt dan ook voor zich dat een literatuuroverzicht dat alle
individuele, koppel- en gezinsinterventies bestrijkt en dus het volledige vakgebied van de
psycho-oncologie behandelt, het kader van dit onderzoek te buiten zou gaan.
!
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2. Stressfactoren en distress van naasten
De ziekte en de behandeling ervan worden geassocieerd met tal van stressfactoren voor de
naasten en de patiënten. Deze stressfactoren variëren en evolueren afhankelijk van de fase van
de ziekte, de behandeling en de levensfase van de patiënt. De impact van de ziekte en de
behandelingen hangt dus niet alleen af van tal van factoren die rechtstreeks verband houden
met de ziekte, maar ook van factoren die rechtstreeks verband houden met de persoon. Uit de
literatuur blijkt dat bijna de helft van de naasten getroffen wordt door belangrijke
psychologische distress die geassocieerd wordt met deze stressfactoren [1,2] en dat één naaste
op de vijf beroep wil doen op psychologische hulp [3]. Uit een onderzoek blijkt bovendien dat
er 'emotionele besmetting' plaatsvindt tussen de patiënt en zijn of haar naaste [4]. Dit
onderzoek toont aan dat de mate van distress van de naasten beïnvloed wordt door de mate
van distress van de patiënten. De distress van de patiënt kan dus aan de oorsprong liggen van
de distress van zijn of haar naaste, vooral als die naaste de huwelijkspartner is van de patiënt
en een vrouw is [4]. We moeten echter opmerken dat deze associatie zwak is, wat aangeeft dat
ook andere factoren een rol spelen in de distress van de naasten.
De relatie tussen de naaste en de patiënt speelt eveneens een rol bij hun aanpassing aan de
ziekte en de gevolgen daarvan. De relatie tussen de naaste en de patiënt is een langdurige
relatie. Doorgaans bestaat ze al voor de kanker optreedt. Ze heeft dus een geschiedenis en
omvat specifieke rollen en gedragingen van wederzijdse steun. Binnen die relatie voeren de
naaste en de patiënt een communicatie die tal van functies vervult, waaronder die van
wederzijdse bescherming. Deze communicatie wordt ook getroffen door de beperkingen die
voortvloeien uit de aandoening en de behandeling.
Eén auteur benadrukt het belang van familiale cohesie en hulpmiddelen in het omgaan met de
aandoening en de behandeling [5]. De aandoening en de behandeling worden gekenmerkt
door een geheel van kansen, beperkingen, veranderingen, bedreigingen, trauma en verlies. In
die context is emotionele groei mogelijk, die in diverse verschillende fasen kan gebeuren. Om
deze emotionele groei mogelijk te maken, moet aan tal van uitdagingen het hoofd geboden
worden. Indien dat gebeurt kunnen de naasten zich beter aanpassen en de patiënten beter
steunen. Die uitdagingen aangaan neemt tijd in beslag en kan al dan niet professionele
begeleiding vereisen. Tabel 1 toont de uitdagingen waaraan de naasten het vaakst het hoofd
moeten bieden. Deze tabel toont hoe de naaste in de diagnostische fase bijvoorbeeld medische
kennis kan verwerven om de kanker en het effect daarvan beter te begrijpen, zin te geven aan
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zijn of haar rol als mantelzorger of beter te communiceren met de patiënt over de diagnose en
de consequenties daarvan. Tijdens de behandeling kan de naaste bijvoorbeeld een relatie van
samenwerking opbouwen met de zorgverleners en zich aanpassen aan de beperkingen
opgelegd door de behandeling. In de post-behandelingsfase kan de naaste bijvoorbeeld met de
patiënt spreken over het feit dat bepaalde symptomen aanhouden of over omgaan met de
veranderingen in hun relatie. Door het feit zelf van het ontstaan van een rol van "helper" en
een rol van "geholpene", wijzigt de relatie tussen de patiënt en zijn/haar naaste. In de fase van
palliatieve zorg kan de naaste bijvoorbeeld beter steun bieden aan de palliatieve patiënt,
anticiperen op het proces van de reorganisatie van het gezin en bepaalde relationele conflicten
beter oplossen. Deze tabel geeft aan dat de uitdagingen kunnen variëren in de verschillende
behandelingsfasen. Bovendien zal een uitdaging in een bepaalde fase gemakkelijker
aangegaan kunnen worden als er in eerdere fasen al het hoofd werd geboden aan andere
uitdagingen. Een naaste die een patiënt die overgaat naar een fase van palliatieve zorg steunt,
zou zo de uitdagingen verbonden aan die fase kunnen aangaan, vertrouwend op het feit dat hij
of zij de uitdagingen in eerdere fasen met succes afgehandeld heeft. Bepaalde uitdagingen in
deze fase liggen in het verlengde van reeds ervaren moeilijkheden, terwijl andere dan weer
nieuw zijn.
!
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Tabel! 1.! Uitdagingen! waaraan! de! naasten! het! hoofd! moeten! bieden! tijdens! de! verschillende!
behandelingsfasen.!
!

Diagnosefase!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

beter!communiceren!over!de!diagnose!en!de!consequenties!daarvan!
de!ziekte!beschouwen!als!een!stressfactor!die!gedeeld!wordt!met!de!patiënt!
bepaalde!medische!kennis!verwerven!
zich!aanpassen!aan!de!beperkingen!verbonden!aan!de!ziekte!
de!psychosociale!impact!van!de!ziekte!afhankelijk!van!de!levensfase!begrijpen!
zin!geven!aan!zijn/haar!rol!van!mantelzorger!
rolveranderingen!in!de!functionering!van!het!gezin!aanvaarden!
zich!voorbereiden!op!een!potentieel!toekomstig!verlies!zonder!de!hoop!op!te!geven!
eventuele!crisissen!beter!beheersen!

Behandelingsfase!
•
•
•
•

zich!aanpassen!aan!de!beperkingen!verbonden!met!de!behandelingen!
zich!aanpassen!aan!de!functionering!van!het!zorgsysteem!
een!relatie!van!samenwerking!opbouwen!met!de!zorgverleners!
de!onzekerheden!die!de!effecten!van!de!behandelingen!met!zich!meebrengen,!verdragen!
!

Post4behandelingsfase!!
•
•
•
•
•
•
•

zich!aanpassen!aan!het!chronische!karakter!van!bepaalde!symptomen!
met!de!patiënt!spreken!over!bepaalde!symptomen!en!de!consequenties!ervan!
toenadering!tot!en!afstand!nemen!van!de!patiënt,!afwisselen!!
het!verlies!verdragen!
relationele!verwijdering!verdragen!
asymmetrische!relaties!verdragen!!
indien!mogelijk!de!eigen!zelfstandigheid!en!die!van!zijn/haar!naasten!bewaren!
!

Palliatieve!fase!
•
•
•
•

!

•
•

de!patiënt!beter!steunen!tijdens!het!levenseinde!
zich!voorbereiden!op!het!verlies!van!de!patiënt!
de! patiënt! helpen! om! zo! goed! mogelijk! te! leven! binnen! de! beperkingen! die! de! ziekte! met! zich!
meebrengt!
de! naasten! helpen! om! zo! goed! mogelijk! te! leven! binnen! de! beperkingen! die! de! ziekte! met! zich!
meebrengt!
bepaalde!relationele!conflicten!beter!oplossen!
anticiperen!op!de!komende!reorganisatie!in!het!gezin!
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3. Interventies gericht op de preventie van distress
Dit overzicht begint met de analyse van interventies gericht op de preventie van distress bij
naasten. De term preventie verwijst naar alle interventies die als doel hebben om
informationele, emotionele en logistieke steun te bieden en zo het optreden van distress te
voorkomen. In dit deel wordt er aandacht geschonken aan individuele interventies,
interventies in paar- of gezinsverband en interventies gericht op kinderen.
3.1. Individuele psychologische interventies
Dit eerste deel geeft een overzicht van de individuele, psychologische interventies gericht op
de naasten van de patiënten. Een meta-analyse [6] evalueert het effect van de interventies op
de levenskwaliteit van de naaste. De auteurs hebben systematisch, alle gerandomiseerde
onderzoeken geselecteerd die gevonden werden in MEDLINE, PsycINFO, EMBASE,
CINAHL, PubMed en Cochrane Database Library, met de volgende vier zoektermen:
caregiver, cancer, quality of life en psychological intervention. Ze vonden zes onderzoeken
die voldeden aan de vastgestelde criteria [7-12]. In deze zes onderzoeken zijn de naasten
ofwel partners van de patiënten, ofwel hun (volwassen) kinderen of in zeldzame gevallen,
goede vrienden. Er worden meerdere types interventie besproken in de onderzoeken:
verbetering van het vermogen voor coping, technieken op basis van probleemoplossing,
technieken op basis van de verbetering van slaapgewoontes en van de communicatie tussen de
patiënt en zijn naaste. Twee onderzoeken gebruiken technieken uit de cognitieve
gedragstherapie waarbij ze de naasten leren hun coping skills en hun slaapgewoontes
algemeen te verbeteren [6-7]. De interventies in de vier andere onderzoeken focussen op het
informeren van de naaste over de weerslag die de ziekte op de patiënt zal hebben, zoals
bijwerkingen van de behandelingen, de fysieke gevolgen van de ziekte op lange termijn of de
eventuele psychosociale gevolgen van de ziekte [9-12]. De interventies bieden ook
emotionele steun aan de naaste door te luisteren naar zijn of haar bezorgdheden en eventuele
relationele problemen met de patiënt. De helft van deze onderzoeken [7,10-11] meldt dat de
interventies parallel worden aangeboden aan de naaste en aan de patiënt. De andere helft [89,12] behandelt interventies die zich enkel op de naasten richten. Uit de resultaten van deze
meta-analyse blijkt een belangrijke aangroei van de levenskwaliteit bij twee van de
onderzoeken [9,11]. De vier andere onderzoeken melden geringe tot zelfs geen effecten op dat
vlak [7-8,10,12]. Een tweede meta-analyse [2], die ook vier van de zes onderzoeken uit de
vorige meta-analyse behandelt [8,10-12], evalueert het resultaat van interventies rond distress,
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levenskwaliteit en coping gelinkt aan de rol van mantelzorger. De auteurs melden dezelfde
tendensen die al in de eerste meta-analyse aangehaald werden. De effecten op de
levenskwaliteit en de coping gelinkt aan de rol van mantelzorger worden hier echter
voorgesteld als niet statistisch significant, wat het geringe effect van de impact van deze
interventies benadrukt.
Bovendien heeft een recenter dan deze meta-analyses gepubliceerd, gecontroleerd en
gerandomiseerd onderzoek, de efficiëntie van een interventie gericht op de naasten van
patiënten, onderzocht [13]. De vorm van deze interventie verschilt licht omwille van de
geografische afstand die de deelnemers scheidt van het onderzoekscentrum. De interventie
bestaat uit een individueel gesprek gevolgd door een tweede individueel gesprek en twee tot
drie telefonische gesprekken. De auteurs melden zwakke tot matige resultaten in verband met
de levenskwaliteit.
Om de inhoud van één van deze interventies te beschrijven, hernemen wij een onderzoek uit
2006 dat een belangrijk positief effect aantoont op de levenskwaliteit [9]. De auteurs bouwden
hun interventie op rond probleemoplossing. Het doel is om te bestuderen welke impact deze
interventie heeft op de levenskwaliteit, het gevoel een last te dragen, het gevoel van controle
en de coping (de capaciteit om aanpassingsstrategieën te gebruiken) van de naasten. De
interventie richt zich op naasten van recent gehospitaliseerde patiënten. Indien ze dat wensen,
kunnen de naasten als paar deelnemen (samen met de patiënt). De deelnemers worden
willekeurig in drie groepen ingedeeld. De eerste groep is een eerste controlegroep waarin de
deelnemers een standaardaanpak genieten. De tweede groep is een tweede controlegroep
waarin de deelnemers een standaardaanpak genieten aangevuld met drie steunbezoeken thuis.
De derde groep is de testgroep waarin de deelnemers een standaardaanpak genieten aangevuld
met drie huisbezoeken op basis van een specifiek programma dat de naam COPE draagt. De
verschillende dimensies worden geëvalueerd aan het begin van de interventie en zestien en
dertig dagen na het begin van de hospitalisatie van de patiënten.
Het letterwoord COPE duidt de vier dimensies van de interventie aan: Creativity (creativiteit),
Optimism (optimisme), Planning (planning) en Expert information (expertise). Creativiteit
heeft de functie om de deelnemer ertoe te brengen om een probleem te bekijken vanuit
verschillende gezichtspunten om zo nieuwe strategieën te ontwikkelen om het op te lossen.
De behandelaar moedigt de naaste zo aan om het probleem te bekijken vanuit het standpunt
van de andere en om te steunen op zijn of haar sociale netwerk. Optimisme drijft de
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deelnemer ertoe om een positieve maar realistische houding aan te nemen tijdens het
probleemoplossingsproces. Planning brengt de deelnemer ertoe om na te denken over de
doelstellingen van de aanpak en om rekening te houden met alle stappen die nodig zijn om die
doelstellingen te behalen. De behandelaar laat de deelnemer ook nadenken over een manier
om de teugels in handen te houden bij het behalen van de doelstellingen. Expertise laat de
deelnemer dan weer toe om te weten wat een mantelzorger moet doen in bepaalde
probleemsituaties: tot wie zich te wenden wanneer een bepaald probleem opduikt, wat hij of
zij zelf kan afhandelen, ...
In de eerste van de drie sessies worden de belangrijkste moeilijkheden van de naaste
beoordeeld en wordt hij of zij verwezen naar de geschikte zorgverlener. In de tweede sessie
wordt besproken wat de naaste al gedaan heeft om de moeilijkheden het hoofd te bieden en
worden nieuwe oplossingen voorgesteld. In de derde sessie wordt de balans opgemaakt van
wat de naaste gerealiseerd heeft en van de adequaatheid van zijn of haar pogingen tot
oplossing op basis van de verschillende dimensies van het programma COPE.
De resultaten tonen aan dat de naasten in de testgroep een verhoging met bijna 10% van hun
levenskwaliteit kennen en een vermindering met 30% van het gevoel een last te dragen
veroorzaakt door de symptomen van de patiënt. Het gevoel een last te dragen veroorzaakt
door de taken van de aanpak daalt slechts met 5%. Deze verbeteringen zijn niet aangetoond
voor de naasten in de controlegroepen. Toch zijn het gevoel controle te hebben, de coping
gefocust op probleemoplossing en de coping gefocust op emoties in geen enkele groep
geëvolueerd tijdens dezelfde periode. Samengevat lijkt het programma COPE een belangrijk
effect te hebben op diverse dimensies die rechtstreeks verband houden met de patiëntenzorg
(levenskwaliteit, gevoel van belasting). De naasten die niet langer het gevoel hebben een last
te dragen en voldoende vertrouwd zijn met de fysieke klachten van de patiënt kunnen zo
efficiënter steun bieden. Bovendien zouden ze minder overweldigd kunnen zijn door de
beperkingen verbonden aan de taken van de ondersteuning dan naasten die het zorgen voor de
patiënt aanvoelen als een last.
3.2. Psychologische interventies bij paren
In dit tweede deel geven we een overzicht van psychologische interventies die zich richten op
het paar, waarmee bedoeld wordt het koppel dat bestaat uit de patiënt en zijn of haar naaste, of
die laatste nu een echtgeno(o)t(e), een gezinslid of een vriend(in) is. Een meta-analyse [14]
evalueert het effect van psychologische interventies op de levenskwaliteit van paren gevormd
12!
!

door patiënten en hun partners. De auteurs hebben systematisch alle gerandomiseerde
onderzoeken geselecteerd die gepubliceerd werden tussen januari 1980 en juli 2012 in
PubMed, EMBASE, PsycINFO, Web of Science en LISTA (EBSCO) met de volgende negen
zoektermen: intervention, cancer, couple, dyad, spouse, symptom management, behavioral,
therapy en psychosocial. De auteurs hebben deze zoektermen geselecteerd om te focussen op
onderzoeken die zich rechtstreeks richten op het koppel (spouse, dyad, couple) en op de
bestaande banden tussen een psychologische interventie (intervention, psychosocial) en
psychologische en fysieke factoren (symptom management, behavioral).
De auteurs vonden 23 onderzoeken die voldeden aan de vastgestelde criteria [15-37]. In deze
23 onderzoeken focussen de interventies enkel op het koppel en nooit individueel op de
patiënt of zijn/haar partner. De doelstellingen van deze interventies zijn meervoudig:
verbetering van het vermogen tot coping zowel individueel en als paar, verbetering van de
stressbeheersing door aangepaste technieken en verbetering van het probleemoplossend
vermogen. Deze interventies steunen grotendeels op cognitieve gedragstheorieën en
gebruiken psycho-educatieve technieken [15-16,18-19,25,31], klassieke psychotherapeutische
relatietherapie [15,18,21-23,29-31,33] en inter-persoonlijke counseling [18]. Uit de resultaten
van deze meta-analyse blijkt dat interventies die focussen op het belang van de
ondersteunende rol van de naaste (luisteren, emotionele steun, ...), de individuele en
paarsgewijze capaciteit tot coping en de globale indicator van de levenskwaliteit lijken te
verhogen, in tegenstelling tot interventies die vooral op de logistieke rol van de naaste
focussen. Daarnaast hebben interventies waarvan de inhoud draait rond de communicatie
binnen het paar ook een groter effect op de coping en de levenskwaliteit dan interventies met
een andere inhoud. De auteurs merken ook op dat interventies die zich aanpassen aan de fasen
van de ziekte en de functionering van het paar meer effect hebben op de globale indicatoren
van de levenskwaliteit dan degene die een strikt psychotherapeutisch schema volgen.
Anderzijds lijken noch de duur noch de frequentie van de interventies een impact te hebben
op hun doeltreffendheid. De auteurs nuanceren de resultaten van deze meta-analyse echter
met verschillende factoren die waarschijnlijk ook een invloed hebben op de efficiëntie van
bepaalde interventies. Zo worden sommige van deze interventies uitgevoerd door
zorgverleners uit de geestelijke gezondheidszorg (psychologen, psychiaters, ...) en andere
door zorgverleners uit een ander domein (verpleegkundigen, ...). In deze meta-analyse
rapporteren interventies uitgevoerd door zorgverleners uit de geestelijke gezondheidszorg
[15,18,21-25,27,29,30,34,36-37], grotere effecten op de psychologische variabelen dan
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interventies uitgevoerd door zorgverleners uit andere domeinen [16-17,19-20,26,28,31,33,35].
Dit verschil suggereert dat de opleiding van de zorgverlener een invloed heeft op de
doeltreffendheid van de interventies. Over het algemeen onderstrepen de auteurs dat er voor
de verschillende onderzoeken die deze meta-analyse behandelt, nog onderzoek dient te
gebeuren naar de vraag van de relatie tussen de functionering van het paar 'patiënt-naaste' en
individuele distress.
Een tweede en recentere meta-analyse [38], die echter slechts 17 onderzoeken bespreekt,
rapporteert gelijkaardige resultaten. Toch benadrukken de auteurs de diversiteit van de
meetinstrumenten die gebruikt worden voor dezelfde variabele (distress, levenskwaliteit, ...)
in de verschillende onderzoeken, wat de vergelijking bemoeilijkt. Ook een recenter dan deze
meta-analyses gepubliceerd, gecontroleerd en gerandomiseerd onderzoek onderzocht de
haalbaarheid en de efficiëntie van een interventie gericht op paren samengesteld uit patiënten
getroffen door longkanker en hun naasten [39]. Deze interventie omvat een wekelijks
telefonisch gesprek van 60 minuten gedurende zes weken. De auteurs evalueren het effect van
deze interventie op de mate van depressie, ongerustheid en last. Ze rapporteren een grote
impact op alle drie de factoren.
Om de inhoud van één van die interventies te beschrijven, hernemen we een onderzoek uit
2007 dat minder onzekerheid, betere communicatie en grotere inzet in de rol van
mantelzorger rapporteert [11]. Het gaat om een interventie die zich richt op patiënten met
prostaatkanker en hun echtgenotes. Het doel van dit onderzoek is om te bestuderen welke
impact de interventie heeft op de levenskwaliteit, de subjectieve beoordeling van de ziekte, de
communicatie en de coping van de patiënten en hun echtgenotes. De interventie is
geïnspireerd op een oudere interventie die zich richtte op patiënten met borstkanker [10] die
werd aangepast aan de behoeften van patiënten met prostaatkanker. De deelnemende paren
worden willekeurig verdeeld over een proefgroep en een controlegroep. De paren in de
proefgroep krijgen een standaardaanpak aangevuld met een ondersteunende en educatieve
interventie die bekend staat onder de naam FOCUS. De paren in de controlegroep krijgen een
standaardaanpak. Het programma FOCUS is gespreid over vier maanden en omvat drie
huisbezoeken van anderhalf uur en twee telefoongesprekken van dertig minuten met telkens
twee weken ertussen.
Het letterwoord FOCUS verwijst naar vijf dimensies: Family involvement (familiale
betrokkenheid), Optimistic attitude (optimistische houding), Coping effectiveness (efficiëntie
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van de coping), Uncertainty reduction (vermindering van de onzekerheid) en Symptom
management (beheersing van de symptomen). De dimensie familiale betrokkenheid bestaat
erin om de koppels aan te moedigen om in teamverband te werken, open te communiceren
over de ziekte en wederzijdse steun te verzekeren. De dimensie optimistische houding wil de
koppels helpen om de hoop erin te houden en te focussen op te behalen doelstellingen. De
dimensie efficiëntie van de coping groepeert technieken voor stressvermindering, steun en
versterking

van

de

actieve

strategieën

voor

coping

en

de

verbetering

van

gezondheidsgedragingen. De dimensie vermindering van de onzekerheid wil koppels helpen
om informatie te zoeken die hun onzekerheid kan verminderen en zo goed mogelijk
beheersen. De dimensie beheersing van de symptomen omvat strategieën voor een autonome
aanpak en voor de beheersing van de ervaringen in verband met de ziekte en haar
consequenties.
Een eerste evaluatie wordt gemaakt bij aanvang van de interventie, daarna volgen er nog
evaluaties na vier, acht en twaalf maanden. Dit omvat de subjectieve beoordeling van de
ziekte door de patiënt en zijn echtgenote, de evaluatie van hun hulpbronnen voor aanpassing
aan de ziekte en haar gevolgen en de evaluatie van hun levenskwaliteit. De resultaten tonen
een positief effect op de patiënten en hun echtgenotes met een vermindering van de
onzekerheid en betere communicatie. Bij de echtgenotes rapporteerden de auteurs afgenomen
wanhoop, betere communicatie, betere aanvaarding van de rol van mantelzorgster, een
verhoogde psychologische levenskwaliteit en een betere omgang met de fysieke problemen
van hun echtgenoten.
Hoewel het aantal onderzoeken in de twee voorgaande meta-analyses relevant is, blijft het
aanbod van interventies gericht op het paar in de huidige, klinische context kleiner dan
individuele interventies. Dit verschil is wellicht te verklaren door het gebrek aan opleiding
van de behandelaars van de interventies gericht op paren. Dat kan deels verklaard worden
door het feit dat de behandelaars ertoe neigen het belang van de aanpassing als paar in de
context van een chronische ziekte, te onderschatten. De behandelaars maken daarnaast vaak
ook geen onderscheid tussen de actieve en passieve aanpassing van het paar. Dit onderscheid
wordt in feite zelden expliciet gemaakt in de onderzoeken. Het begrip 'passieve aanpassing'
verwijst naar het Engelse concept adjustment. Het kan gedefinieerd worden als het spontane
vermogen van een paar om zich aan te passen aan de stressfactoren verbonden aan de ziekte
en haar gevolgen. Het begrip 'actieve aanpassing' verwijst naar het Engelse concept coping.
Het kan gedefinieerd worden als het vermogen van een paar om bewust - met of zonder steun
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- strategieën te ontwikkelen om de stressfactoren verbonden aan de ziekte en haar gevolgen, te
beheersen (onderlinge communicatie, herverdeling van de rollen, ...). Bovendien worden
bepaalde factoren verbonden met de passieve en actieve aanpassing als paar zelden in
beschouwing genomen door de behandelaars. Zo hangen de passieve en actieve aanpassing als
paar af van bepaalde factoren die eigen zijn aan het paar en aan de leden van het paar. Die
factoren hebben dan ook een invloed op de inhoud van een interventie. Tabel 2 geeft deze
potentiële factoren weer. De passieve aanpassing als paar hangt doorgaans af van kenmerken
die eigen zijn aan het paar en aan de leden van dat paar. De actieve aanpassing als paar hangt
daarentegen waarschijnlijk af van de manier waarop de leden van het paar de stressfactoren
beoordelen en van het belang dat zij hechten aan de oplossing van de problemen verbonden
aan die stressfactoren.
Tabel!2.!Noties!van!passieve!en!actieve!aanpassing!binnen!het!paar:!mogelijk!geassocieerde!factoren!
!

Passieve!aanpassing!van!het!paar!
•
•
•
•

hangt!af!van!de!levenskwaliteit!van!het!paar!voor!de!ziekte!optrad!!
hangt!af!van!de!levenskwaliteit!van!het!paar!sinds!de!ziekte!optrad!!
hangt!af!van!de!individuele!mate!van!distress!van!beide!leden!van!het!paar!
hangt!af!van!de!individuele!mate!van!tevredenheid!over!de!relatie!van!het!paar!
!

Actieve!aanpassing!van!het!paar!
•
•
•
•

hangt!af!van!de!evaluatie!van!de!stressfactor!door!elk!van!beide!leden!van!het!paar!
hangt!af!van!het!belang!dat!toegekend!wordt!aan!probleemoplossing!
hangt!af!van!de!individuele!coping!van!beide!leden!van!het!paar!
hangt!af!van!de!coping!van!het!paar!voor!de!ziekte!optrad!

3.3. Psychologische interventies in gezinsverband
In dit tweede deel geven we een overzicht van psychologische interventies die zich richten op
de patiënten en hun gezinnen. Een meta-analyse [40] evalueert dus de effecten van
interventies die zich richten op de patiënten en hun gezin in de ruime betekenis. De auteurs
hebben systematisch alle gerandomiseerde onderzoeken geselecteerd die gepubliceerd werden
tussen 1998 en maart 2010 in MEDLINE, EMBASE, PsycINFO en CINAHI met de volgende
acht zoektermen: cancer, family, carer, intervention, therapy, symptom, problem en quality of
life. De auteurs vonden geen enkel onderzoek dat voldeed aan de vastgestelde criteria. Het is
waarschijnlijk niet gemakkelijk om een gerandomiseerd onderzoek te doen met volledige
gezinnen. De gezinsstructuur kan verschillen van de éne patiënt tot de andere
(éénoudergezinnen, kinderloze koppels, nieuw samengestelde gezinnen ...). De voorstellingen
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die patiënten hebben van het concept "gezin" kunnen ook variëren (de familie kan het
kerngezin zijn, de uitgebreide familie, ...).
Ondanks het gebrek aan gerandomiseerde onderzoeken over gezinsinterventies willen we als
voorbeeld één van de enige, gecontroleerde onderzoeken aanhalen die een interventie gericht
op het gezin van de patiënt behandelt [41]. De auteurs ontwikkelen een groepsinterventie
genaamd proFamilies, gericht op de gezinnen van patiënten met als doel om het
psychologische aanpassingsvermogen en de levenskwaliteit van de patiënt en zijn/haar gezin
te verbeteren. Een groep bestaat uit vier tot zes gezinnen, met in totaal een twintigtal
deelnemers. De auteurs beschouwen elk lid van het kerngezin, van de uitgebreide familie of
de vriendenkring die een dagelijkse rol speelt in de ondersteuning van de patiënt als deel
uitmakend van het gezin, op voorwaarde echter dat die persoon onder hetzelfde dak woont.
Alle gezinnen die willen deelnemen aan de interventie worden in één groep samengebracht.
De andere gezinnen vormen de controlegroep en krijgen klassieke gezinsgesprekken
aangeboden. Negentien gezinnen werden weerhouden en ingedeeld in vijf groepen van vier
tot zes gezinnen elk. In totaal gaat het om 57 personen. Deze 19 gezinnen vormen de
proefgroep.
De auteurs vertrekken vanuit de stelling dat interventies gebaseerd op praatgroepen die
rekening houden met het gezin van de patiënt, een faciliterende sfeer kunnen genereren. Deze
sfeer is enerzijds bevorderlijk voor de ontwikkeling van een gezamenlijk leerervaring rond de
ziekte en anderzijds voor het delen van de manier waarop elk individu het binnendringen van
de ziekte in het gezin ervaart. Het doel van de auteurs is om door deze interventie de
psychologische aanpassing van de patiënten en de cohesie en het aanpassingsvermogen van
het gezin te verbeteren en de stress ervaren door de patiënt en de gezinsleden, te verminderen.
Elk van deze dimensies wordt opnieuw geëvalueerd na een jaar.
De interventie proFamilies omvat zes sessies gespreid over zes weken. De sessies zijn
gebaseerd op psycho-educatieve technieken en ondersteunende psychotherapie. De eerste
sessie introduceert de filosofie waarop de interventie gebaseerd is, de doelstellingen en het
werkkader. De behandelaar bevraagt de gezinnen ook over de potentieel positieve en
negatieve impact van de diagnose op de gezinsfunctionering. Hij of zij stelt zich ter
beschikking van de deelnemers om te antwoorden op de diverse vragen die zij zich stellen
over de ziekte van de patiënt (als deze naasten nooit de kans hebben gekregen om deze vragen
aan een arts te stellen). Tijdens de tweede sessie focust de behandelaar op de emoties die elk
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gezinslid ervaart sinds het optreden van de kanker. De derde sessie werkt rond de
communicatieve hulpbronnen van het gezin. De behandelaar beschrijft eerst de verschillende
bestaande intrafamiliale communicatiemodi en hun geschiktheid of ongeschiktheid
afhankelijk van de situatie. Tijdens de vierde sessie probeert de behandelaar de strategieën
voor stressbeheersing van het gezin te ontwikkelen en optimaliseren. Elke deelnemer wordt
gevraagd te identificeren wat hij of zij ervaart als de belangrijkste stressfactoren en welke
strategieën hij of zij gebruikt om ermee om te gaan. Tijdens de vijfde sessie legt de
behandelaar de verschillende technieken uit die zorgverleners gebruiken in het kader van de
behandeling van de ziekte (en de daarmee verbonden terminologie) en welke voorzorgen er
thuis genomen moeten worden. Er wordt ook gewerkt rond de angsten die elke deelnemer
voelt over de ondersteuning van de patiënt. Tijdens de laatste sessie wordt alles wat tijdens de
eerdere sessie behandeld werd, nog eens samengevat en overlopen. De behandelaar laat zo
iedereen toekomstige doelstellingen uitdrukken in verband met de gezinsfunctionering, maar
legt ook de nadruk op het extrafamiliale, ondersteunend.
Uit de behaalde resultaten blijkt dat het effect op de aanpassing van de patiënten van wie de
gezinnen deelnamen aan de interventies proFamilies, groter is dan bij patiënten van wie de
gezinnen niet deelnamen. De evolutie van de ervaren stress en van de cohesie binnen het
gezin verschilt echter niet tussen de twee groepen. Deze gezinsinterventie lijkt dus vooral een
voordeel op te leveren voor de patiënten zelf en geen effect te hebben op de naasten.
3.4. Psychologische interventies gericht op kinderen
Dit laatste deel geeft een overzicht van de interventies die zich richten op kinderen van
kankerpatiënten. Een meta-analyse [42] evalueert het effect van interventies gericht op de
kinderen van de patiënten. De auteurs hebben systematisch alle onderzoeken geselecteerd die
gevonden werden in PubMed, PsycINFO en MEDLINE, zonder beperking in de tijd en met
de volgende acht zoektermen: intervention, preventive, program, child, parental, illness,
cancer en neoplasm. De auteurs hadden als doelstelling om alle onderzoeken te behandelen
naar interventies gericht op het kind waarbij ook de ouders betrokken worden. Ze melden dat
elf onderzoeken voldoen aan de vastgestelde criteria [43-53], en delen die op in twee groepen
die tot duidelijk verschillende analyses leiden: gestructureerde interventies die focussen op het
kind en waarin de ouders direct interveniëren [43-48] en gestructureerde interventies die zich
richten op groepen van kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie die geconfronteerd worden met
een ouder getroffen door kanker (interventies gericht op peer groups) [49-53]. De elf
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onderzoeken volgen zeer uiteenlopende theoretische modellen, van psychoanalytische
modellen tot cognitieve gedragstherapie.
De interventies gericht op kinderen en hun ouders hebben allemaal het bevorderen van de
communicatie tussen de gezinsleden als hoofddoelstelling [43-48]. Drie andere onderzoeken
hebben als doel om de verschillende types coping uit te leggen aan de deelnemers, het belang
van de beschikbare, psychosociale hulpbronnen rondom het kind te benadrukken, een beter
begrip van de ziekte door het kind te bewerkstelligen, de hoop te bewaren en het schuldgevoel
te verminderen [46-48]. De interventies gericht op peer groups hebben als hoofddoelstelling
om de kinderen te steunen door hen de mogelijkheid te geven hun gevoelens over de ziekte
van hun ouder te delen met andere kinderen, een beter begrip van de ziekte en de daaraan
verbonden psychosociale aspecten te bewerkstelligen, de copingstrategieën te diversifiëren en
de communicatie met de ouders te verbeteren.
Al deze onderzoeken bieden kwalitatieve data. Enkel twee van de onderzoeken geven ook
kwantitatieve data [45-46]. De interventies gericht op kinderen en hun ouders hebben een
positief effect op de negatieve gedachten van het kind over de ziekte en op de mate van
depressie van het kind. Toch wordt er geen enkele belangrijke verandering vastgesteld in de
ongerustheid of het zelfbeeld. Op meer onrechtstreekse wijze vinden de ouders dat de
interventies hun kind vooral geholpen hebben op het vlak van diens emotionele functionering
en gedrag. Uit de twee onderzoeken die kwantitatieve data bieden, blijkt dat van de ouders
enkel de moeders een belangrijke daling in de mate van depressie en ongerustheid vertonen,
naast een verhoging van hun gevoel van zelfredzaamheid in hun ouderrol.
De kinderen die deelnamen aan interventies gericht op peer groups melden dat dit type
interventie hen geleerd heeft om meer aandacht te hebben voor de emotionele reacties van de
andere gezinsleden. Bepaalde kinderen rapporteren daarnaast zeer tevreden te zijn dat ze hun
gevoelens hebben kunnen delen met anderen (kinderen of volwassenen) en belangrijke zaken
geleerd te hebben over de ziekte [49,52]. Zo apprecieerden de meeste kinderen de bezoeken
aan medische diensten en de ontmoetingen met bepaalde zorgverleners die instonden voor de
ondersteuning van hun ouders. In de meeste gevallen melden de kinderen tevreden te zijn over
de interventie en zich minder ongerust te voelen over de ziekte [44-52]. Bij de ouders
rapporteerden de moeders dat ze zich competenter voelden in het beheersen van hun emoties
tijdens de communicatie met hun kind. Een onderzoek heeft ook de door de behandelaars
gepercipieerde impact van interventies gericht op peer groups geëvalueerd [46]. Deze
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behandelaars melden een grotere efficiëntie van de aanpassingsstrategieën van het kind
dankzij de aandacht die gevestigd werd op de behoeften van alle gezinsleden enerzijds en op
de kwaliteit van de relatie van het kind met de ouders anderzijds. Een tweede en oudere metaanalyse [54] evalueert het effect van interventies op het gebied van begrip van de ziekte en
haar gevolgen door de kinderen en op het gebied van de psychologische aanpassing van de
kinderen. De auteurs tonen resultaten aan die gelijkaardig zijn aan de voorgaande metaanalyse [42]. De kinderen worden omschreven als beter geïnformeerd dankzij de interventies,
onafhankelijk van het feit of ze contact hadden met zorgverleners of niet. De resultaten tonen
ook een verbetering van de relationele tevredenheid tussen de ouders en de kinderen, een
meer open communicatie tussen hen die minder focussen op de ziekte en een vermindering
van de bezorgdheid.
Om de inhoud van een gezinsinterventie te omschrijven, gebruiken we een onderzoek uit
2006 dat een verminderde mate van depressie toont bij de kinderen en hun ouders en een
verbetering van de communicatie binnen het gezin [46]. De auteurs ontwikkelen een
gezinsinterventie de focust op de kinderen van patiënten. Ze heeft als doel om de
communicatie binnen het gezin te verbeteren, met name over de veranderingen die de ziekte
met zich meebrengt, en om de door de gezinsleden gebruikte copingtechnieken te
diversifiëren. Wat het kind betreft is het doel om het begrip van de ziekte te versterken,
actieve aanpassingsstrategieën aan te moedigen en de aandacht van het kind te vestigen op de
beschikbare bronnen van steun rondom hem of haar. Wat de ouders betreft is het doel om het
vertrouwen van de ouders in hun competenties te behouden, hun emotionele beschikbaarheid
voor hun kind te vergroten en de manieren van praten met het kind over de ziekte aan de
leeftijd van het kind aan te passen. De gezinnen die willen deelnemen aan de interventie,
worden willekeurig toegewezen: ofwel aan de controlegroep die een standaardaanpak krijgt
ofwel aan de proefgroep die de interventie krijgt. 24 gezinnen (24 moeders, 17 vaders en 34
kinderen) vormen de proefgroep. De controlegroep bestaat uit 16 andere gezinnen.
De interventie vindt plaats in vijf of zes sessies waarvan de inhoud aangepast wordt aan elke
gezinssituatie, op vraag en volgens de behoeften van de deelnemers. Tijdens de eerste sessie
worden enkel de ouders uitgenodigd. Op het kwantitatieve niveau tonen de resultaten een
positieve impact van de interventie op de depressie van de ouders en specifiek van de
moeders. Ze tonen ook een positieve impact op de communicatie binnen het gezin en op de
gepastheid van de affectieve respons van de ouders naar hun kinderen toe. Bij de kinderen
heeft de interventie een grote impact op hun depressie, maar niet op hun ongerustheid of op
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hun communicatie met hun ouders. Op het kwalitatieve niveau is er een verbetering bij de
ouders van hun vertrouwen in hun ouderrol, hun gevoeligheid voor de emoties van hun
kinderen en meer intimiteit en cohesie binnen het gezin. De kinderen rapporteren eveneens
meer intimiteit en cohesie binnen het gezin, maar ook een vorm van "bewustwording" van het
feit dat hun emotionele reactie op de ziekte van hun ouder normaal is.
3.5. Conclusies
De literatuur vermeldt tal van onderzoeken naar interventies gericht op de preventieve aanpak
van distress bij naasten. Deze onderzoeken focussen vooral op individuele interventies en
interventies in paarverband. Onderzoeken over gezinsinterventies en interventies die zich
richten op de kinderen van patiënten zijn zeldzamer. De meeste interventies gericht op
preventie gebruiken psycho-educatieve technieken en cognitieve gedragstechnieken. Wat de
doelstellingen betreft, focussen de meeste van deze interventies op de verbetering van de
coping en bepaalde aspecten van de levenskwaliteit. Wat de efficiëntie betreft, heeft het
overgrote deel van deze interventies een gering of matig effect met weinig duurzaamheid op
lange termijn.
We moeten ook opmerken dat er een duidelijk verschil is tussen het aantal in de literatuur
gerapporteerde interventies en het aantal in de klinische praktijk uitgevoerde interventies. De
literatuur meldt dat hoe langer hoe meer, interventies gericht op paren bestudeerd worden. In
de ervaring van de auteurs van dit overzicht, worden interventies gericht op paren in de
huidige klinische praktijk toch maar zelden voorgesteld aan de patiënten en hun naasten. Er
moet dus nog veel werk verricht worden om de in de literatuur gerapporteerde interventies
over te zetten naar de klinische praktijk.
!
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4. Interventies gericht op de aanpak van distress
In tegenstelling tot preventieve psychologische interventies die zich richten op het voorkomen
van distress, zijn de interventies die we in dit hoofdstuk voorstellen, gericht op de aanpak van
naasten en patiënten die individuele of relationele distress vertonen. Deze interventies hebben
als doel om (1) de ernstige intensiteit van de distress te verlichten en (2) deze verlichting te
verduurzamen. De meta-analyses uit de vorige delen hebben aangetoond dat de benaderingen
die toegepast worden bij interventies gericht op de preventie van distress, vooral psychoeducatief zijn. Bij interventies gericht op de aanpak van distress worden diverse benaderingen
toegepast en diverse theoretische modellen gehanteerd. In dit deel zullen we aandacht
besteden aan ondersteunende interventies, interventies in koppel- en gezinsverband,
interventies die zich richten op het verlichten van de last voor de naasten en interventies
gericht op rouwende naasten.
4.1. Individuele ondersteunende interventies
Op het vlak van de individuele interventies gericht op de naasten, is de ondersteunende
interventie degene die theoretisch en klinisch het meest uitgewerkt wordt. Er bestaan echter
geen meta-analyses die ondersteunende interventies in het kader van de aanpak van distress
bestuderen. Dit type interventie vereist geen jarenlange opleiding en is gebaseerd op sociale
competenties en de empathie van de behandelaar. In de praktijk focussen ondersteunende
interventies op de functionering van het subject en indien van toepassing op diens
onaangepaste verdedigingsmechanismes. Werken met overdracht staat niet noodzakelijk
centraal bij dit type interventie [55]. Concreet beveelt de ondersteunende interventie ook aan
om op gepaste manier gebruik te maken van interpretaties. Zo kan zelfs een gedeeltelijke
interpretatie die op het juiste moment aangeboden wordt, de distress van het persoon
verminderen en zin geven. De interpretatie van de overdracht tijdens een ondersteunende
interventie wordt niettemin aanbevolen voor subjecten die affectief immatuur zijn. Behalve de
interpretaties maakt de ondersteunende interventie ook gebruik van suggesties en vragen om
verduidelijking.
Door de ondersteunende interventie begeleidt de behandelaar de voorbereiding op de
bedreigingen en de verwerking van de trauma's en het verlies van het subject. De
ondersteunende interventie bevordert ook het zelfvertrouwen, de hoop, het veiligheidsgevoel
en het aanpassingsvermogen van het subject. De behandelaar helpt het subject zijn of haar
onrealistische ideeën te bestrijden door hem of haar te ondersteunen in de confrontatie met de
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realiteit door aangepaste verdedigingsmechanismen aan te bieden. De behandelaar helpt het
subject ook om zijn of haar affecten te controleren. Daartoe moedigt hij of zij het subject aan
om zijn of haar geschiedenis, ervaringen en bezorgdheden te verwoorden. De behandelaar
helpt het subject ook om beter te communiceren met anderen door adequaat sociaal en
gezondheidsgedrag aan te moedigen [55].
Hoewel het opbouwen van een vertrouwensrelatie bij elke psychologische aanpak belangrijk
is, is dit specifiek cruciaal bij meer kwetsbare subjecten omdat die snel verkeerde
interpretaties kunnen maken of zich angstig of in de steek gelaten voelen als de behandelaar
zich te 'neutraal' opstelt. De behandelaars moeten de manier waarop de patiënt zichzelf, de
behandelaar en de aanpak ziet, geregeld controleren. Ze moeten ook zo snel mogelijk
tussenkomen om elke verbreking van het verbond met het subject niet alleen te verkennen
maar ook te 'repareren'. Dat verbond en die geruststellende werkatmosfeer zijn van
primordiaal belang voor subjecten die zich slecht voelen door de ziekte, de behandeling en
hun gevolgen. Tabel 3 geeft een overzicht van de houdingen, kennis en competenties die de
behandelaars in het kader van een ondersteunende interventie gericht op de naasten, moeten
verwerven. De tabel geeft de houdingen, kennis en competenties aan die elke behandelaar die
een dergelijke interventie tot een goed einde wil brengen, moet verwerven.
!
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Tabel! 3.! Ondersteunende! interventie! voor! de! naasten:! houdingen,! kennis! en! bekwaamheden! te!
verwerven!door!de!behandelaaren![55]!
!

Te!verwerven!houdingen!

!

•
•
•
•
•

Empathie,!respect,!nieuwsgierigheid,!openheid!kunnen!opbrengen!
Een!neutrale!positie!kunnen!innemen!
Onzekerheid!kunnen!verdragen!
Gevoelig!zijn!voor!socio"economische!en!culturele!verschillen!
De!verschillende!niveaus!van!distress!van!het!subject!herkennen!

•
•

De!potentiële!bronnen!van!distress!herkennen!!
De!chronische!aard!van!bepaalde!geestesstoornissen!herkennen!

Te!verwerven!kennis!

!

•
•
•
•
•

Weten!dat!het!mogelijk!is!om!het!zelfrespect!van!het!subject!te!verbeteren!
Weten!dat!het!mogelijk!is!om!het!aanpassingsvermogen!te!versterken!
Weten!dat!het!mogelijk!is!om!het!risico!op!herhaling!van!de!distress!te!voorkomen!
De!indicaties!en!contra"indicaties!van!een!ondersteunende!interventie!kennen!
De!indicatie!van!de!andere!interventiemodaliteiten!kennen!

•

De!indicaties!van!de!psychofarmacologische!behandelingen!kennen!

Te!verwerven!bekwaamheden!!

!

•
•
•
•
•
•

Nauwkeurige!diagnostische!hypotheses!opstellen!
De!interventiedoelstellingen!definiëren!
Op!een!directe!manier!interageren!met!het!subject!
Een!verbond!sluiten!en!onderhouden!met!het!subject!
Een!klimaat!scheppen!en!behouden!dat!bevorderlijk!is!voor!samenwerking!
Een!interventie!aanbieden!die!rekening!houdt!met!de!overtuigingen!en!waarden!van!het!subject!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De!doelstellingen!van!de!interventies!aftoetsen!met!het!subject!
Het!subject!geregeld!geruststellen!om!zijn!of!haar!aanpassingsvermogen!te!verbeteren!
De!rol!van!het!subject!binnen!zijn!of!haar!gezin!en!sociale!omgeving!opwaarderen!
Samen!met!het!subject!strategieën!voor!probleemoplossing!ontwikkelen!
Het!subject!helpen!om!competenties!voor!zelfbeoordeling!te!ontwikkelen!
Het!subject!op!gepaste!wijze!confronteren!met!zijn!risicogedragingen!
Het!subject!adviseren!wanneer!dat!nodig!is!
Indien!nodig!interpretaties!bieden!om!de!distress!te!verminderen!en!betekenis!te!geven!
De!overdracht!interpreteren!voor!subjecten!die!immatuur!zijn!!

4.2. Interventies in paar- en gezinsverband
De bestaande literatuur over psycho-oncologische gezinsinterventies gericht op de aanpak van
distress is beperkt. Voor zover wij weten is er geen enkel gerandomiseerd onderzoek dat
gezinsinterventies in dat kader bespreekt. Op theoretisch gebied hebben slechts weinig auteurs
aandacht besteed aan de technieken voor gezinsinterventies in de oncologie. De daar
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gebruikte methodes en instrumenten lijken niet te verschillen van die uit "klassieke"
gezinsinterventies.
Binnen een huwelijk spreekt het vanzelf dat de kanker een directe impact heeft op het koppel
en op elke partner, in verschillende gradaties. Het koppel helpen om de impact van de ziekte
te begrijpen en de rol van elke partner aan te passen op basis van de beperkingen verbonden
met de ziekte, kan niet enkel de relatie van het koppel ten goede komen, maar ook de
psychologische levenskwaliteit van de beide partners. Volgens die logica moet de behandelaar
een globaal idee hebben van de functionering van het koppel en dat functioneringsmodel voor
de geest houden.
De literatuur vermeldt vijf hoofddimensies voor de inhoud van de interventies in
koppelverband in een complexe medische context [56]: een evaluatie van de algemene
functionering van het koppel buiten de context van de ziekte; een psycho-educatieve
informatieverlening over de ziekte (etiologie, behandeling, ...); de ontwikkeling van het delen
van gevoelens en gedachten binnen het koppel; hulp bij de besluitvorming van het koppel in
verband met de ziekte (behandelingen, verandering van gewoontes, ...); hulp aan het koppel
om het hoofd te bieden aan de relationele distress die voortvloeit uit de ziekte. Zo kunnen
interventies gericht op koppels vertrekken vanuit de "normale" functionering van het koppel
buiten de context van de ziekte en vanuit de evaluatie van de relationele distress en
communicatieve problemen die niet rechtstreeks in verband staan met de ziekte. Aan de hand
van deze evaluatie kan de behandelaar de algemene functionering van het koppel scheiden
van de relationele en communicatieve dimensies die veranderd zijn sinds het optreden van de
ziekte en daarop focussen. De interventies kunnen gebaseerd zijn op een psycho-educatieve
benadering en zich richten op het verminderen van de onzekerheden. De tijd nemen om beide
partners voldoende informatie over de ziekte te geven laat ook toe om een minimaal begrip
van de ziekte, de ernst ervan, de behandelingen, ... te bewerkstelligen. De naaste en de patiënt
kunnen ook verschillende en soms foutieve overtuigingen hebben over de etiologie van de
ziekte, wat een nieuwe framing vereist. De interventies kunnen eveneens gebaseerd worden
op het delen van gevoelens en gedachten over de ziekte en zich richten op het verbeteren van
de kwaliteit van de communicatie binnen het paar. Interventies gericht op koppels vertrekken
vanuit het begeleiden van de besluitvorming. Deze steun aan het koppel baseert zich op de
stelling dat besluitvorming onvermijdelijk het resultaat is van een onderhandeling tussen de
partners en niet van een individuele beslissing. De begeleiding van de besluitvorming kan
zich dientengevolge richten op een opheldering van het beslissingsproces. Deze interventies
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zijn ook gebaseerd op het helpen van het koppel om het hoofd te bieden aan een relationele
distress ten gevolge van de ziekte. Speciale aandacht wordt besteed aan de rol van elke
partner binnen het koppel en de eventuele veranderingen daarin. Het is ook nuttig om eraan te
herinneren dat de psycho-oncologische interventies die zich op koppels richten niet altijd
opgebouwd worden rond het begrip causaliteit. Het lijkt geen nut te hebben om te weten wat
het probleem veroorzaakt: of het deel uitmaakt van een realiteit of van een irrationele
constructie van de patiënt, de partner of van beiden. Belangrijker dan de zoektocht naar de
redenen van een oud relatieconflict is om de inspanningen van het koppel te focussen op de
manier waarop ze de stressfactoren verbonden aan de ziekte en haar gevolgen kunnen
beheersen.
Dit type koppelinterventie is niet enkel gericht op koppels die relationele distress melden.
Koppels die geen relationele distress vertonen, kunnen ook hun voordeel doen met dit type
interventie. Naast de relationele tevredenheid zijn er tal van andere factoren die een
belangrijke rol spelen in de huidige en toekomstige aanpassing van elke partner. Dit type
interventie kan dus ook nuttig blijken bij de preventie van distress.
4.3. Interventies gericht op het verlichten van de last voor de naasten
De patiënt wordt quasi-systematisch gesteund (informationeel, emotioneel en logistiek) door
een specifieke naaste die geïdentificeerd wordt als de mantelzorger. De functie van
mantelzorger brengt tal van consequenties met zich mee. Om deze gevolgen te categoriseren,
gebruikt de literatuur vaak de term "last" (een letterlijke vertaling van de Engelse term
burden). Auteurs definiëren de last als het geheel van de negatieve gevolgen verbonden aan
de rol van mantelzorger op de fysieke, psychologische, sociale en financiële functionering van
de naaste [57]. Deze definitie houdt rekening met de potentiële multidimensionale weerslag
op de rol van mantelzorger. Een recent literatuuroverzicht heeft de belangrijkste risicofactoren
blootgelegd die verbonden zijn aan het gevoel een last te dragen [58]. Een vrouw zijn, een
laag opleidingsniveau hebben, samenleven met de patiënt, aan depressie lijden, sociaal
geïsoleerd leven, financiële problemen hebben, het grootste deel van zijn of haar tijd aan de
ondersteuning van de patiënt besteden en aangewezen worden als mantelzorger (zonder
ervoor gekozen te hebben) zijn allemaal risicofactoren verbonden met het gevoel een zware
last te dragen [58]. Als vaak voorkomende gevolgen voor naasten die voor een patiënt zorgen,
rapporteren de auteurs ongerustheid, zelfverwaarlozing, slaapstoornissen, gewichtsverlies en
een hoger sterftecijfer [58].
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Hetzelfde overzicht herinnert eraan dat onder de bestaande interventies die zich richten op het
gevoel van de naasten een last te dragen, farmacologische interventies op zich het gevoel een
last te dragen slechts weinig verminderen. Psychologische en specifiek psycho-educatieve
interventies verlichten dit gevoel enkel op korte termijn (tot 3 maanden) met een bijna
onbestaand effect op lange termijn (zes maanden en langer) [58].
De bestaande literatuur stelt een evaluatiestrategie voor de last voor de naasten in vier stappen
voor: (1) de primaire en secundaire mantelzorgers van de patiënten identificeren, (2) rekening
houden met de behoeften en voorkeuren van de patiënten en hun naasten bij het plannen van
de zorg, (3) het begrip van hun rol door de naasten verbeteren en hen de nodige competenties
voor de dagelijkse logistieke en medische verzorging aanleren en (4) de noodzaak erkennen
van een geregelde herbeoordeling van de gevolgen van de ondersteuning van de patiënt voor
zijn of haar naaste.
Een meta-analyse evalueert het effect van interventies gericht op de naasten van de patiënten
[59]. Het doel van de auteurs is om de effecten te evalueren van deze interventies op
verschillende aspecten van de levenskwaliteit van de naaste, op de voordelen of negatieve
gevolgen voor de naaste van de zorg voor de patiënt en op de efficiëntie van de coping van de
naaste. De auteurs hebben systematisch alle gerandomiseerde onderzoeken geselecteerd die
gepubliceerd werden tussen 1983 en 2009 in CINAHL, Google Scholar, ISI Web of
Knowledge, PsycINFO en PubMed met de volgende acht zoektermen: family caregiver,
cancer patient, spouse, partner, couple, intervention, random assignment en randomization.
De auteurs focussen op de potentiële effecten van deze interventies op de levenskwaliteit van
de naaste, op de voor- of nadelen van de zorg voor de patiënt voor de naaste en op de
efficiëntie van de coping. Vanuit dat vertrekpunt hebben de auteurs zoektermen gekozen die
rechtstreeks verwijzen naar de naaste of de mantelzorger (family caregiver, spouse, partner)
en zich geconcentreerd op gerandomiseerde interventies (intervention, random assignment,
randomization).
De auteurs vonden 29 onderzoeken die voldeden aan de vastgestelde criteria [7-12,15,20,2223,29,34-35,60-75]. De meeste van deze interventies hebben de verbetering van de
psychosociale aanpassing van de naaste als doel [7-12,15,20,22,61,66-67,69-74]. Bepaalde
interventies hebben ook als doel om de relationele tevredenheid te verbeteren [29,34,62,74],
de coping en het gevoel van zelfredzaamheid met betrekking tot de zorg voor de patiënt te
verbeteren [7,9,11,23,62] en de communicatie tussen de naaste en de patiënt te verbeteren
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[23,72]. Slechts zes van de 29 interventies hebben als doel om de competenties van de
mantelzorger op het vlak van de ondersteuning te verbeteren [35,60,62,65,72,75] en een
enkele interventie heeft als doel om de naasten voor te bereiden op de zorg voor de patiënt
[65]. Al deze interventies gebruiken psycho-educatieve technieken, het aanleren van
competenties en/of interpersoonlijke counseling. De meeste van deze interventies worden
gezamenlijk aan de patiënt en zijn of haar naaste aangeboden.
Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we de onderzoeken indelen in drie groepen: een
groep onderzoeken met evaluatiemomenten tot drie maanden na de interventie, een groep
onderzoeken met evaluatiemomenten tot zes maanden na de interventie, en een groep
onderzoeken met evaluatiemomenten tot langer dan zes maanden na de interventie.
De auteurs stellen de resultaten voor elke variabele voor volgens hun evolutie in de loop van
de tijd (na 3 maanden, na 6 maanden en na meer dan 6 maanden). De interventies blijken het
meest efficiënt in te werken op de copingstrategieën, met geringe of matige effecten tot drie
maanden na de interventie [9-11,23,61,63,67-68,75]. Na deze periode neemt de efficiëntie af
met de tijd [10-11,23,61]. De efficiëntie van de interventies met betrekking tot de negatieve
perceptie van de belasting en de positieve perceptie van de belasting verbonden met de zorg
voor de patiënt is gering, zowel na 3 maanden [7,9-12,34-35,61,65,72-73], als na 6 maanden
[10-12,61,72] als na meer dan 6 maanden [11]. De interventies hebben ook een gering effect
op het gevoel van zelfredzaamheid van de naaste na drie maanden [7,9,11,34-35,64,68,75], na
zes maanden [11,64,68,72] na langer dan zes maanden [11]. De interventies hebben ook een
gering effect op de fysieke levenskwaliteit van de naaste, zowel na drie maanden [8,1011,20,61,67,69], als na zes maanden [8,10,11,20,61,69] of na langer dan zes maanden [11,20].
Ten slotte blijkt uit de resultaten dat het effect van de interventies op de relationele
tevredenheid binnen het huwelijk en/of het gezin gering is na drie maanden
[11,15,20,26,29,34,61-62,69,73] en onbestaand na zes maanden of langer.
Hoewel alle interventies geringe tot matige effecten sorteren, hebben de meeste een positieve
en belangrijke impact op tal van psychologische aspecten (psychosociale aanpassing, coping,
levenskwaliteit), wat aangeeft hoeveel aspecten beïnvloed worden door de ziekte en haar
gevolgen en het doel kunnen zijn van interventies. De grote meerderheid van deze interventies
is trouwens ook niet efficiënt voor het verlichten van depressie. De auteurs verklaren dit
fenomeen deels door het feit dat de meeste deelnemende naasten slechts geringe tot matige
niveaus van depressie vertoonden voor de interventie en anderzijds door een hoog
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stopzettingscijfer. Ze merken ook een grote discrepantie op tussen de lengte van de
interventies - van twee gesprekken voor de kortste tot twaalf gesprekken voor de langste.
4.4. Interventies gericht op de naasten in de rouwfase
Een andere risicofactor voor het ontwikkelen van distress is de rouwervaring van de naasten
na het overlijden van de patiënt. Of het rouwproces nu begint bij het levenseinde, tijdens de
palliatieve zorg (in dat geval spreken we eerder van de 'verwerking van overlijden') of na het
overlijden van de patiënt, het is een risicofactor voor de ontwikkeling van psychologische
distress.
Om onze kijk op alle interventies die zich richten op de ondersteuning van distress uit te
diepen, bekijken we een meta-analyse uit 2012 die de effecten van psycho-oncologische
interventies gericht op de naasten in de rouwfase onderzoekt [76]. Er bestaan tal van theorieën
die proberen om het rouwproces in een model te gieten en te verklaren. De meest gangbare
theorieën modelleren het rouwproces als een opeenvolging van fasen die het subject doorloopt
om uiteindelijk het verlies van de overledene te aanvaarden en zijn of haar psychosociale
functionering van voor het rouwproces te hervinden. Recent hebben enkele auteurs de notie
van fasen verworpen en gesteld dat het hervinden van een 'normale' psychosociale
functionering niet noodzakelijk gelijkstaat aan terugkeren naar dezelfde functionering als voor
het rouwproces begon. In plaats van het gefaseerde model wordt de notie van een dubbel
proces geponeerd en gesteld dat een subject in een rouwperiode heen en weer geslingerd
wordt tussen een houding van confrontatie met de ervaring van verlies en vermijding van die
ervaring. Een subject kan dus piekeren over de omstandigheden van het overlijden, in een
staat van diffuse neerslachtigheid verkeren, huilen en denken aan de overledene maar
tegelijkertijd ook positieve gedachten hebben en zich aanpassen aan de nieuwe sociale situatie
die het overlijden creëert. Welk model ook aanvaard wordt, het staat vast dat een belangrijke
mate van psychologische distress tijdens de rouwfase een negatieve invloed heeft op het
psychologisch welzijn nadat het rouwproces voorbij is. Psychosociale ondersteuning is
bovendien een belangrijke factor tijdens de rouwervaring. De kwaliteit van de interacties
binnen het gezin heeft een invloed op de intensiteit van deze ervaring. Met andere woorden:
een persoon dat een rouwproces ondergaat in een disfunctioneel gezin loopt een groter risico
op een belangrijke mate van distress dan een subject in een adequaat functionerend en
ondersteunend gezin. Bovendien heeft ook het type relatie een invloed op de intensiteit van de
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rouwervaring. Subjecten die gesteund worden door hun kinderen vertonen minder hoge
niveaus van distress dan zij die gesteund worden door vrienden of collega's.
Welk theoretisch model er ook gevolgd wordt, de rouw is een specifieke entiteit die
samengaat met een psychologische en cognitieve symptomatologie die meestal na een kortere
of langere periode spontaan verdwijnt. Toch kan het soms gebeuren dat de rouwfase aanhoudt
en intenser wordt. In dat geval spreekt de literatuur van gecompliceerde rouw:
Gecompliceerde rouw wordt ook verlengde rouw genoemd in de ICD-10 (International
Classification of Diseases 10th Revision) en aanhoudende en complexe rouwaandoening in
het DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Revision). Recent
heeft een auteur de verschillende elementen van gecompliceerde rouw goed beschreven [77].
Een vrouw van boven de 60 zijn, een voorgeschiedenis van depressie en verslaving hebben en
andere rouwperiodes of scheidingen meegemaakt hebben zijn allemaal risicofactoren voor de
ontwikkeling van een gecompliceerde rouw. Gecompliceerde rouw is dus een ernstige vorm
van de rouwfase en betekent een hoge mate van distress.
Een meta-analyse [76] evalueert het effect van interventies gericht op de rouwfase. De auteurs
hebben als doel om alle onderzoeken te vermelden die psycho-oncologische interventies
gericht op partners die rouwen om de patiënt behandelen. De auteurs hebben systematisch alle
beschikbare onderzoeken geselecteerd die gepubliceerd werden tussen 1950 en april 2011 in
MEDLINE, CINAHI en PsycINFO met de volgende negen zoektermen: spouse, partner,
couple, dyad, husband, wife, cancer, neoplasm en oncology en de prefixen widow-, marri-,
grie-, bere- en mourn-. De auteurs vonden acht onderzoeken die voldeden aan de vastgestelde
criteria [60,78-86]. Slechts twee van deze onderzoeken zijn gerandomiseerde onderzoeken
[60,78]. De efficiëntie van een specifieke interventie werd slechts in vier van de acht
onderzoeken geëvalueerd [79-82]. Het aantal deelnemers in deze onderzoeken loopt uiteen
van 9 tot 691, en omvat grotendeels vrouwen. Deze tien onderzoeken omvatten een totaal van
1366 naasten die een rouwfase doorlopen.
Hoewel het moeilijk blijkt om algemene conclusies te trekken uit deze meta-analyse, springen
er toch drie interessante observaties in het oog. Ten eerste tonen de resultaten de positieve
impact van een gezondheidszorg die specifiek is aangepast aan de impact die het levenseinde
heeft op de psychologische levenskwaliteit van naasten in de rouwfase [78,83]. De perceptie
van een naaste over de ondersteuning van de patiënt tijdens diens levenseinde, beïnvloedt met
andere woorden diens psychologische levenskwaliteit tijdens de rouwfase. Ten tweede
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rapporteren vier onderzoeken, ondanks de talrijke methodologische beperkingen die de
auteurs melden, een positieve impact van zowel op relaxatie als op ondersteuning gebaseerde
groepsinterventies op de psychologische levenskwaliteit van de rouwende naaste [78-79,8182]. Ten derde melden de meeste auteurs geen interventiehandleiding te hebben uitgewerkt
en geven ze weinig informatie over de inhoud van hun interventies. Bepaalde interventies
kunnen daarom moeilijk gereproduceerd worden en bieden geen enkele informatie over het
aantal gesprekken dat nodig is om een minimaal therapeutisch effect te bewerkstelligen [8283].
De literatuur benadrukt ook het belang van een voorbereiding op de rouwfase. Gezien de
grote mate van distress en het type individuele psychosociale functionering voor het
overlijden lijkt het vanzelfsprekend om een specifieke begeleiding te bieden aan naasten die
een patiënt steunen in zijn of haar levenseinde. Dit type interventie zou het niet alleen
mogelijk maken om de psychologische levenskwaliteit van de naasten te verbeteren, maar ook
om de mentale beschikbaarheid, en dus de steun, van de naasten voor de patiënten te
verhogen.
4.5. Conclusies
De literatuur vermeldt weinig onderzoeken naar interventies gericht op de aanpak van distress
bij de naasten. De onderzoeken die bestaan focussen in essentie op de last voor de naasten en
op naasten in de rouwfase. De interventies gericht op de aanpak van distress gebruiken
uiteenlopende technieken waaronder cognitieve gedragstechnieken, systeemtechnieken en
psychoanalytische technieken. De meest voorkomende techniek bij interventies gericht op de
aanpak van distress is psychotherapeutische ondersteuning. Wat de doelstellingen betreft,
focussen de meeste van deze interventies op de verlichting van de last en op bepaalde
aspecten van de levenskwaliteit. Wat de efficiëntie betreft heeft het overgrote deel van deze
interventies een gering of matig effect met weinig duurzaamheid op lange termijn.
Zoals bij de interventies gericht op de preventie van distress bestaat er ook hier een duidelijk
verschil tussen het aantal in de literatuur gerapporteerde interventies en het aantal in de
klinische praktijk uitgevoerde interventies. Over het algemeen rapporteert de literatuur dat de
interventies gericht op de aanpak van distress bij de naasten vooral focussen op de last en de
rouw. Toch hebben de auteurs van dit overzicht kennis van andere types interventies gericht
op de aanpak van distress bij de naasten die aangeboden worden in de huidige klinische
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praktijk (zoals de behandeling van depressie en angststoornissen). Er moet dus nog veel werk
verricht worden om de al in de praktijk gebrachte interventies te evalueren.

!
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5. Aanbevelingen voor de interventies
Op basis van het literatuuroverzicht over interventies gericht op de preventie en de aanpak
van distress kunnen meerdere aanbevelingen gedaan worden. Deze aanbevelingen worden
zowel opgesteld vanuit vaststellingen die gedaan kunnen worden op basis van het
literatuuroverzicht als vanuit de persoonlijke opinie van de auteurs van dit overzicht. De
aanbevelingen die zich richten op de evaluatie van individuele en relationele distress, van de
last en van het effect van de interventies werden uitgewerkt op basis van het
literatuuroverzicht. De aanbevelingen die zich richten op de aanpassing van de interventies
aan de behoeften van de naasten, op het motiveren van de naasten om zich te laten bijstaan en
op de communicatie van de doelstellingen van de interventie aan de naasten, werden
uitgewerkt op basis van de persoonlijke opinie van de auteurs van dit overzicht. Elke
aanbeveling zal geïllustreerd worden door een figuur en/of geëxpliciteerd in een tabel. Figuur
1 [87], tabellen 4 en 6 [69] en tabellen 5 en 8 [89] werden aangepast voor dit overzicht. De
figuren 3 en 4 en tabel 7 werden specifiek gecreëerd op basis van dit literatuuroverzicht. Alle
figuren en tabellen werden ontworpen om de nu volgende aanbevelingen zo goed mogelijk te
illustreren.
5.1. Individuele distress beter evalueren
Veel van de onderzoeken die in dit overzicht aan bod komen zijn ontwikkeld rond het concept
distress. In de literatuur vallen er vaak verschillende begrippen onder dit concept, die kunnen
verschillen tussen de verschillende onderzoeken. De auteurs van dit overzicht zijn dan ook
van mening dat een definitie van dit concept zich opdringt. Enkel een adequaat gedefinieerd
concept kan immers de nodige evaluatie en de te verwerven klinische houdingen bepalen.
De auteurs van dit overzicht definiëren distress als een subjectieve ervaring die het vermogen
verstoort om zich aan te passen aan diagnostische procedures, aan therapeutische modaliteiten
en aan de evolutie van de ziekte en die in de oncologie zeer frequent verband houdt met
bedreigingen, trauma's en verlies. Distress is een subjectieve ervaring die zowel veroorzaakt
wordt door gevoelens die voortvloeien uit een poging om een bepaald probleem op te lossen
als uit gevoelens die voortkomen uit een pijnlijke subjectieve toestand die deze poging tot
oplossing bemoeilijkt. De distress verstoort dus het vermogen om een bepaald probleem op te
lossen. Het concept distress rust dus op twee centrale begrippen: subjectieve ervaring en
verstoring. Het begrip 'subjectieve ervaring' zoals hier geïnterpreteerd verwijst naar talrijke
pijnlijke subjectieve toestanden. Het kan gaan om psychologische, sociale of spirituele pijn
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waarvan de intensiteit en de tijdsduur verschillen bij verschillende subjecten. Op het
psychologische niveau kan deze subjectieve staat in verband gebracht worden met normale
gevoelens (kwetsbaarheid, neerslachtigheid of angst) of met psychopathologische stoornissen
(depressie, angststoornis of panische angst). Op het sociale niveau kan deze subjectieve staat
in verband gebracht worden met eenzaamheid of een gevoel van eenzaamheid. Op het
spirituele niveau kan deze subjectieve staat in verband gebracht worden met een gevoel van
desillusie of een gevoel van zinloosheid.
Naast de definiëring van het concept distress lijkt het ook belangrijk om de beoordeling van
de mate van individuele distress te verbeteren om het vereiste type interventie nauwkeuriger
te kunnen bepalen. Op basis van dit literatuuroverzicht lijkt het erop dat individuele distress in
verschillende niveaus van intensiteit kan voorkomen, gaande van licht tot zeer ernstig, zoals
getoond in figuur 1. In dit figuur wordt elk niveau bepaald door drie elementen: intensiteit,
impact en tijdsduur. Intensiteit verwijst naar de intensiteit van de symptomen. Een subject kan
symptomen vertonen van lichte intensiteit zoals angst of ongerustheid, maar de symptomen
kunnen ook zo intens zijn dat ze voldoen aan de diagnostische criteria voor een mentale
stoornis. Impact verwijst naar de invloed van de mate van distress op het functioneren van het
subject. Afhankelijk van de mate van distress kan het subject functioneringsproblemen in een
of meerdere rollen ondervinden (partnerrol, ouderrol, professionele rol, ...). Tijdsduur verwijst
naar de mate waarin de symptomen en functioneringsproblemen aanhouden in de tijd.
Symptomen en functioneringsproblemen die niet langer dan een week aanhouden worden
beschouwd als een inspanning om zich aan te passen, terwijl symptomen en
functioneringsproblemen die langer dan twee weken aanhouden worden beschouwd als een
ernstige aanpassingsstoornis en a fortiori als een mentale stoornis. Voor elk niveau van
distress kunnen er aangepaste interventies ontwikkeld worden. Een subject met lichte
individuele distress kan zo baat hebben bij een psycho-educatieve aanpak die de nadruk legt
op het verstrekken van informatie over de ziekte, de behandeling en de gevolgen. Een subject
met een mentale stoornis zou daarentegen baat hebben bij ondersteunende psychotherapie van
lange duur, bij groeps-, paar-, gezinsinterventies of een farmacologische behandeling.
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5.2. Relationele distress beter evalueren
Zoals de patiënt evolueert ook de naaste in diverse systemen waar hij of zij deel van uitmaakt.
De naaste behoort tot en interageert binnen zowel proximale (kinderen, partners) als distale
(uitgebreide familie, vrienden) relationele systemen, maar ook binnen culturele en
maatschappelijke systemen (socio-professioneel, socio-economisch). Het paar dat gevormd
wordt door de patiënt en de naaste is het kleinste proximale relationele systeem. Binnen dit
systeem oefenen de naaste en de elementen waaruit dit systeem is samengesteld een
wederzijdse invloed uit op elkaar. De elementen van het systeem bepalen deels de manier
waarop een naaste zich al dan niet kan aanpassen aan een stressfactor. Figuur 2 toont hoe het
paarsysteem niet alleen de uitkomst is van de individuele functionering van elk van de
partners maar ook van de manier waarop zij interageren met elkaar. Onze aanbeveling voor de
klinische praktijk is dus om de mate van relationele distress beter te beoordelen zodat de
benodigde interventie nauwkeuriger bepaald kan worden. Door deze beoordeling zal de
behandelaar de situatie van een patiënt en zijn of haar naaste beter kunnen begrijpen en meer
gerichte interventies kunnen uitvoeren.
Op basis van dit literatuuroverzicht lijkt het erop dat relationele distress kan voorkomen in
verschillende niveaus van intensiteit, gaande van lichte tot zeer ernstige relationele distress,
zoals getoond in figuur 3. In die figuur wordt elk niveau van relationele distress in een
continuüm geplaatst. Relationele distress van geringe intensiteit (onbegrip, misverstand, ...) en
beperkt in de tijd wijst niet op een belangrijke disfunctionering. De relatie tussen de patiënt en
zijn of haar entourage blijft adequaat en interfereert niet met de ziekte en haar gevolgen.
Naarmate de relationele distress daarentegen intenser is (verwijdering, gevoel een last te
dragen/zijn, verbale agressie, ...) en voortduurt in de tijd, wordt de negatieve weerslag op het
vermogen om zich aan te passen aan de ziekte en de behandelingen belangrijker.
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5.3. De last voor de naasten beter evalueren
Zoals hoger vermeld wordt de last gedefinieerd als het geheel van de negatieve gevolgen
verbonden aan de rol van mantelzorger op de fysieke, psychologische, sociale en financiële
functionering van de naaste [58]. Deze definitie houdt rekening met de potentiële
multidimensionale weerslag op de rol van mantelzorger. Ze houdt daarentegen geen rekening
met het subjectieve karakter van het gevoel een last te dragen, die varieert tussen de
verschillende subjecten. Het is dus belangrijk om de definitie van het concept last te verfijnen.
Enkel een adequaat gedefinieerd concept kan immers de uit te voeren evaluaties en de aan te
nemen klinische houdingen bepalen.
Een patiënt verzorgen kan beschouwd worden als een stressfactor. Een stressfactor kan stress
genereren die ofwel gepercipieerd kan worden als een positief element (verhoging van de
zelfachting, gevoel iets bereikt te hebben, relationele tevredenheid, ...) ofwel als een negatief
element (functioneringsproblemen, vermoeidheid, ongerustheid, ...) afhankelijk van het
individu en zijn of haar weerstandsvermogen en aanpassingsstrategieën. Een patiënt
verzorgen vormt met andere woorden een belasting voor de naaste. Deze belasting kan dus
positief gepercipieerd worden, en dus niet als een last aangevoeld worden, of negatief
gepercipieerd worden en wel aangevoeld worden als een last.
Het lijkt dus zeer belangrijk om een evaluatie te maken van de niveaus van belasting (een
term die gemakkelijk vervangen wordt door "stress" in de interactie met de naasten) van de
naasten zodat het benodigde type interventie nauwkeuriger bepaald kan worden. Tabel 4 stelt
de evaluatie van de belasting van een naaste voor als corresponderend aan een globale
evaluatie die zowel medische informatie over de patiënt als sociale, professionele en
psychologische informatie over de naaste omvat. !

Tabel& 4.! Aspecten! die! geëvalueerd! moeten! worden! bij! de! naaste! en! modelvragen! (aangepast! uit!
Adelman!et#al.#[58])!
&
&
Aspect&
Modelvragen&
Medische&toestand&van&de&patiënt&
Levensverwachting?!Medische!situatie?!
&
Praktische!vereisten!in!verband!met!de!aanpak?!
Profiel&van&de&naaste&
• !
• Relatie!met!de!patiënt!
• Welke!band!is!er!tussen!de!patiënt!en!zijn/haar!
!
naaste?!Sinds!hoelang?!
• SocioBeconomisch!profiel!
• Opleidingsniveau?!!SocioBprofessionele!status?!
!
• Leven!ze!samen?!
• Levensomstandigheden!
!
!
!
!
• !
Evaluatie&van&de&patiënt&door&de&naaste&
• Heeft!de!patiënt!cognitieve!problemen?!Hebben!
• Cognitieve!status!
die!een!impact!op!de!aanpak?!
!
• Behoeften!van!de!patiënt?!Doelstelling(en)!van!
• Behoeften!
de!aanpak?!Mate!van!zelfstandigheid!van!de!
!
patiënt?!
!
!
Waarden&van&de&naaste&
!
• Persoonlijke!waarden!
• Akkoord!om!mantelzorger!te!zijn?!Akkoord!van!
!
de!patiënt!om!hulp!te!ontvangen!van!de!naaste?!
• Culturele!waarden!
• Worden!er!culturele!waarden!toegekend!aan!de!
!
aanpak?!
!
!
Gezondheid&en&aanpassing&van&de&naaste!
!
• Zelfbeoordeling!
• Gezondheidstoestand!van!de!naaste?!
• Impact!van!de!aanpak!
• Ervaren!sociale,!fysieke!en!psychologische!
!
gevolgen!van!de!aanpak?!
• Psychologische!symptomen!
• Ongerustheid?!Depressie?!
• Aanpassingsstrategie!
• Strategieën!en!gedragingen!om!de!stress!
!
verbonden!aan!de!aanpak!te!verminderen?!
• Levenskwaliteit!
• Beoordeling!door!de!naaste!van!diens!
!
levenskwaliteit?!
!
• !
Bekwaamheden& en& zelfredzaamheid& van& de& !
naaste&
!
• Bekwaamheden!
• Gepaste!competenties!van!de!naaste!om!te!
!
voldoen!aan!de!behoeften!van!de!patiënt?!
• Zelfredzaamheid!
• Gepercipieerde!efficiëntie!van!de!naaste!als!
!
mantelzorger?!
!
!
Middelen&en&ondersteuning&van&de&naaste&
!
• Kennis!
• Begrip!van!de!ziekte,!de!behandeling!en!hun!
!
gevolgen!door!de!naaste?!
• Financiële!middelen!
• Financiële!moeilijkheden?!Gepaste!financiële!
!
ondersteuning?!
• Sociale!middelen!
• Op!de!hoogte!van!beschikbare!hulpB!en!
!
steundiensten!voor!patiënten!en!naasten?!
• IntraB/extrafamiliale!steun!
• Hulp!van!anderen!bij!de!aanpak?!
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Enkel na een volledige evaluatie van de last verbonden met de zorg voor de patiënt kan de
behandelaar de manier waarop de naaste deze last percipieert correct beoordelen. Op basis
van dit literatuuroverzicht lijkt het erop dat de belasting kan voorkomen in verschillende
niveaus van intensiteit, gaande van een belasting die niet gepercipieerd wordt als een last tot
belasting die aangevoeld wordt als een zware last, zoals getoond in figuur 4.
In deze figuur volgt elk niveau een logica die gebaseerd is op drie elementen: perceptie,
impact en duur. Perceptie verwijst naar het belangrijkste kenmerk van het begrip belasting.
Belasting is een ervaring die essentieel subjectief is en kan variëren tussen verschillende
personen. Geconfronteerd met een identieke situatie kan een individu zijn of haar rol als
mantelzorger percipiëren als een positieve belasting terwijl een ander individu deze rol als een
last kan beschouwen. Met andere woorden: alle gevoelens en de af- of aanwezigheid van
functioneringsproblemen te wijten aan het verlenen van zorg moeten gerapporteerd worden
zoals ze gepercipieerd worden door de naaste. Impact verwijst naar de potentiële impact van
het perceptieniveau van de belasting op de naaste. Een belasting die een zware impact heeft
op de naaste (extreem negatieve gevoelens zoals een verlies van zelfbewustzijn, uitputting,
functioneringsproblemen zoals desorganisatie van het sociale of professionele leven) wordt
beschouwd als een zeer zware last. Een belasting die een matige impact heeft op de naaste
(negatieve gevoelens zoals het gevoel overbelast te zijn of ongerustheid) wordt beschouwd als
een zware last. Tijdsduur verwijst naar de mate waarin de impact van de rol van mantelzorger
op de functionering van de naaste aanhoudt in de tijd. Een belasting wordt beschouwd als een
zeer zware last als de naaste functioneringsproblemen meldt (desorganisatie van het sociale of
professionele leven) die langer dan een maand aanhouden.
Voor elk niveau van belasting kunnen er aangepaste interventies ontwikkeld worden. Naasten
die hun belasting niet zien als een last kunnen baat hebben bij psycho-educatieve gesprekken
die focussen op het aanbrengen van informatie over de ondersteuning van de patiënt. Naasten
die hun belasting zien als een zeer zware last kunnen daarentegen baat hebben bij
ondersteunende psychotherapie van lange duur, bij groeps-, paar-, gezinsinterventies of een
evaluatie voor een farmacologische aanpak.
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5.4. De interventies beter aanpassen aan de behoeften van de naasten
De volgende aanbeveling betreft de aanpassing van interventies aan de behoeften van de
naasten. In de onderzoeken die in dit overzicht beschouwd worden lijken de auteurs niet altijd
gedetailleerde beschrijvingen te geven van de doelstellingen, de inhoud, de duur, de
intensiteit, het doelpubliek (enkel de naaste, het koppel, de gezinsentourage, ...) en de
verwachte effecten van hun interventies. Zo geven de auteurs voor de interventies gericht op
preventie weinig informatie over de inhoud ervan, maar wel veel gegevens over de duur en de
doelstellingen. Voor de interventies gericht op de aanpak geeft de literatuur dan weer weinig
informatie over de duur en de potentiële effecten ervan, maar wel veel meer gegevens over de
inhoud. Het is dus noodzakelijk dat de auteurs in de toekomst hun interventies nauwkeurig
beschrijven.
Op basis van een meer gedetailleerde omschrijving van de doelstellingen, inhoud, duur en
intensiteit van de interventies zullen behandelaars hun interventies in de klinische praktijk
beter kunnen aanpassen aan de behoeften van de naasten. Deze aanpassing is belangrijk
omdat de behoeften van de naasten variëren afhankelijk van het type kanker, de
behandelingsfase en de vooruitzichten voor de ziekte. Daarom geven we in tabel 5 enkele
aanbevelingen voor het aanpassen van de interventies aan de behoeften van de naasten. Zo
moeten de doelstellingen en de inhoud van de interventies uitgelegd worden aan de naasten en
kunnen ze gewijzigd worden om te voldoen aan hun behoeften. Omdat noch de duur noch de
intensiteit van de interventies alleen de efficiëntie ervan beïnvloeden, kan ook hierin
gevarieerd worden om ze aan te passen aan de behoeften van de naasten Frequente evaluaties
van het effect van de interventie dringen zich om dezelfde reden op. Wanneer een interventie
naar haar einde loopt, zijn opvolgingsgesprekken bijvoorbeeld nuttig om het effect en
eventuele nieuwe behoeften van de naasten opnieuw te beoordelen en een nieuwe interventie
voor te stellen.
!

Tabel& 5.! Aanpassing! van! de! interventies! aan! de! behoeften! van! de! naasten! aanbevelingen! voor! de!
behandelaars!(aangepast!uit!McGrew!K.![89])!
&

Doelstellingen&
•
•
•

De!doelstellingen!op!korte,!middellange!en!lange!termijn!moeten!bepaald!worden!
De!doelstellingen!op!middellange!termijn!kunnen!de!hoofddoelstellingen!van!een!interventie!zijn!
De!doelstellingen!op!lange!termijn!kunnen!niet!de!enige!doelstellingen!van!een!interventie!zijn!

!

Inhoud&

•

De! inhoud! die! gepast! is! voor! de! meerderheid! en! die! nooit! aangepast! wordt,! moet! geformaliseerd!
worden!in!een!handleiding!
De! inhoud! kan! veranderd! worden! om! rekening! te! houden! met! eventuele! nieuwe! behoeften! van! de!
naasten!
De!inhoud!moet!geregeld!uitgelegd!worden!aan!de!naasten!!

•
•
•
•

Intensiteit!en!duur!van!een!interventie!zijn!twee!verschillende!begrippen!
De!intensiteit!van!een!interventie!verwijst!naar!een!inhoud!met!meerdere!benaderingen!
De!duur!van!een!interventie!geeft!geen!aanwijzing!over!de!efficiëntie!ervan!
De!duur!van!een!interventie!staat!rechtstreeks!in!verband!met!de!doelstellingen!ervan!

•
•

De!interventie!kan!ondersteunend!zijn!onafhankelijk!van!de!inhoud!of!duur!
Opvolgingsgesprekken!kunnen!nuttig!zijn!om!het!effect!opnieuw!te!beoordelen!

•
•

!
Intensiteit/duur&

!
Overige&

!!
!
!
!

5.5. De naasten meer motiveren om zich te laten bijstaan

Het lijkt belangrijk dat de behandelaars de naasten motiveren om zich te laten bijstaan, zowel
om de distress te verminderen als om te voorkomen dat ze optreedt. De term "motiveren"
verwijst naar een proces met meerdere stappen: (1) informatie over het bestaan van een
interventie, (2) herhaalde uitnodigingen om gebruik te maken van de interventie en (3)
evaluatie en herbeoordeling van de obstakels die het gebruik ervan verhinderen. De
behandelaars moeten dus duidelijk met de naasten communiceren indien zij oordelen dat die
laatste baat zouden hebben bij een interventie. De behandelaars moeten ook beschikbaar
blijven voor diegenen die de voorgestelde interventie zouden weigeren. Tabel 6 geeft
modelvragen die de naaste kunnen aanzetten om gebruik te maken van een interventie. De
tabel toont hoe de gezondheid, het aanpassingsvermogen, de hulpbronnen en de ondersteuning
van de naaste aangewend kunnen worden om de kwestie van steun voor de naaste,
onafhankelijk van de patiënt, aan te snijden. Deze motivering heeft als doel om de plaats van
de naaste aan de zijde van de patiënt naar waarde te schatten en diens eigen steunnetwerk
evenals het door hem of haar gepercipieerde niveau van gemak of ongemak voortvloeiend uit
de zorg voor de patiënt te evalueren om de naaste er uiteindelijk toe te brengen om zich te
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laten bijstaan of om hem of haar een ondersteunende interventie voor te stellen. Deze
voorbeelden tonen dat een van de manieren om de naaste te motiveren om zich te laten
bijstaan is om diens rol als hulpverlener op te waarderen en op het voorplan te zetten. De
behandelaars moeten de naasten laten beseffen dat de rol van hulpverlener ook stressfactoren
met zich meebrengt die de distress kunnen verergeren en zo de functies verbonden aan deze
rol kunnen verstoren. De behandelaars kunnen dit steunproces ook opwaarderen door te
vermelden dat hulp voor de naasten onrechtstreeks ook hulp voor de patiënt is.
Tabel& 6.& Modelvragen! om! de! naaste! te! motiveren! om! interventies! te! gebruiken! (aangepast! uit!
Adelman!et#al.![58])!
Gezondheid&en&aanpassing&van&de&naaste&
•
•

•
•
•
•
•

Om! de! best! mogelijke! aanpak! van! de! patiënt! te! verzekeren,! is! het! nodig! dat! ik! u! wat! beter! leer!
kennen.!Ik!zou!graag!weten!hoe!u!zich!op!dit!moment!voelt?!
Wij! weten! dat! naasten! soms! hun! eigen! gezondheid! verwaarlozen.! Hoelang! is! het! geleden! dat! u! uw!
behandelende!arts!nog!heeft!gezien?!Heeft!u!een!eigen!behandelende!arts?!Is!hij!of!zij!op!de!hoogte!
van!uw!situatie?!Heeft!hij!u!al!zaken!aangeraden?!
Hoe!zou!u!uw!moraal!op!dit!moment!omschrijven?!
Wij!weten!dat!de!rol!van!naaste!veel!stress!kan!genereren.!Hoe!gaat!u!daarmee!om?!
Hoe!zou!u!uw!levenskwaliteit!op!dit!moment!omschrijven?!
Raakt!u!nog!wel!eens!buiten?!Wat!doet!u!om!u!te!ontspannen?!
Zorgen! voor! een! naaste! vraagt! veel! energie.! Voelt! u! zich! op! dit! moment! veel! vermoeider! dan!
gewoonlijk?!Wat!doet!u!daar!gewoonlijk!aan?!En!wat!doet!u!daar!nu!aan?!

!
Middelen&en&ondersteuning&van&de&naaste&
•
•
•
•
•
•

Veel!naasten!willen!geen!belasting!zijn!voor!anderen,!en!al!helemaal!niet!voor!hun!kinderen.!Gebeurt!
het!wel!eens!dat!u!echt!hulp!nodig!heeft,!maar!er!niemand!mee!wil!lastig!vallen?!
Wie!geeft!u!steun?!Helpt!die!steun!u?!
Zorgen!voor!een!patiënt!is!moeilijk!werk!en!de!beste!manier!om!dit!te!doen!is!om!gebruik!te!maken!
van!alle!beschikbare!hulp.!Gebruikt!u!die!hulp?!Heeft!u!bijkomende!hulp!nodig?!
Als!u!iets!zou!overkomen,!kan!een!ander!dan!uw!rol!als!hulpverlener!van!de!patiënt!overnemen?!
Wij! werken! samen! met! een! dienst! die! gespecialiseerd! is! in! het! helpen! van! naasten! van! patiënten.!
Wilt!u!de!contactgegevens!van!deze!dienst!hebben?!
Ik!hoor!dat!u!weigert!om!hulp!te!aanvaarden.!Wat!zijn!de!nadelen!van!het!feit!u!te!laten!helpen?!Wat!
zouden!de!voordelen!ervan!kunnen!zijn?!

!
!

5.6. De doelstellingen van een interventie beter communiceren aan de naasten
Om de interventies kwalitatief te verbeteren, moeten de behandelaars de doelstellingen ervan
beter definiëren. De doelstellingen kunnen namelijk zowel met de naaste zelf verband houden
als met diens familiale of extrafamiliale entourage. De doelstellingen moeten dus verbonden
zijn met de behoeften van de naaste en afhankelijk daarvan geformuleerd worden. Door de
doelstellingen van een interventie beter te communiceren kunnen de behandelaars de inhoud
en de duur ervan aanpassen. Nadat de doelstellingen zijn vastgelegd, lijkt het ook belangrijk
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om de communicatie erover te verbeteren. Met die communicatie kunnen het kader van de
interventie en het verbond tussen de behandelaars en de naasten versterkt worden. Een andere
functie ervan is om de naasten de kans te geven al dan niet in te stemmen met de interventie
naarmate de doelstellingen beantwoorden aan hun behoeften of niet. Op basis van de metaanalyses die we in dit overzicht beschouwen kan het nuttig zijn om in deze context enkele
voorbeelden van doelstellingen te geven. Tabel 7 toont aan dat de doelstellingen van
interventies niet enkel mogen focussen op de naasten, maar ook hun familiale en
extrafamiliale entourage moeten betrekken.
Tabel&7.!Voorbeelden!van!doelstellingen!voor!interventies!gericht!op!de!naasten!
&

Doelstellingen&die&focussen&op&de&naaste&&
•
•
•
•
•
•

Het!begrip!van!de!ziekte!en!haar!gevolgen!beoordelen!
De!kennis!over!de!ziekte!en!haar!gevolgen!verbeteren!
De!algemene!communicatieve!competenties!verbeteren!
Adequate!beschermende!houdingen!en!gedragingen!versterken!
De!emotionele!verwerking!van!de!ziekte!en!haar!gevolgen!verbeteren!
Het!logistieke!beheer!van!de!handicaps!verbonden!aan!de!ziekte!verbeteren!
!

Doelstellingen&die&focussen&op&de&familiale&entourage&van&de&naaste&
•
•
•
•
•
•

De!entourage!kennis!bijbrengen!over!de!ziekte!en!haar!gevolgen!!
De!algemene!communicatieve!competenties!van!het!gezin!verbeteren!!
De!beschermende!houdingen!van!het!gezin!versterken!!
Vijandigheid!binnen!het!gezin!voorkomen!
De!coördinatie!binnen!het!gezin!verbeteren!
De!beheersing!van!crisissen!die!voortkomen!uit!de!ziekte!en!haar!gevolgen!verbeteren!!
!

Doelstellingen&die&focussen&op&de&extrafamiliale&entourage&van&de&naaste&

!

•
•
•
•
•

Het!zoeken!van!steun!buiten!het!gezin!aanmoedigen!
Een!extrafamiliaal!ondersteunend!netwerk!opbouwen!
Vijandigheid!buiten!het!gezin!voorkomen!
De!aanpassing!aan!kritiek!van!buiten!het!gezin!verbeteren!
De!herziening!van!de!socioVprofessionele!status!aanmoedigen!

!

5.7. Het effect van interventies beter evalueren en rapporteren
Om interventies die zich richten op naasten te verbeteren, moeten de behandelaars een
duidelijk zicht hebben op de potentiële effecten van hun interventies. Daarom bevelen wij aan
om de evaluatie van de effecten van de interventies te verbeteren. Deze evaluatie moet tijdens,
aan het einde van en na een interventie gebeuren. In de klinische praktijk kan aan de hand van
deze evaluatie van de potentiële effecten de inhoud van een interventie gaandeweg aangepast
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worden afhankelijk van de voordelen gepercipieerd door de naaste. Ze laat ook toe om een
nauwkeurig beeld te krijgen van de dimensies waarop de interventies een impact hebben en
om de geschiktheid van de interventies voor de behoeften van de naasten te contoleren. In het
onderzoek zal deze evaluatie van de potentiële effecten de onderzoekers toelaten om de
effecten van hun interventies te rapporteren in de literatuur zodat andere onderzoekers ze
kunnen reproduceren. De behandelaars kunnen ook de inhoud of de doelstellingen van hun
interventies wijzigen afhankelijk van de effecten die gerapporteerd worden in de literatuur
zodat de link tussen het onderzoek en de klinische praktijk gelegd kan worden.
De onderzoeken in de meta-analyses van dit overzicht maken het mogelijk om een eerste
overzicht te krijgen van de belangrijkste effecten van interventies. Tabel 8 toont voorbeelden
van effecten op korte, middellange en lange termijn van interventies die zich richten op
naasten. Uit de tabel blijkt dat psycho-oncologische interventies effecten kunnen hebben die
variëren in de tijd en niet even lang aanhouden. Zo zal een behandelaar die de medische
kennis of het gevoel van zelfredzaamheid van een naaste wil verbeteren, de effecten van zijn
of haar interventie sneller kunnen evalueren dan een andere behandelaar die positief wil
inwerken op de gezondheid of de levenskwaliteit van een naaste. Met andere woorden: de
evaluatie van de effecten moet gebeuren na tijdsintervallen die voldoende lang zijn om de
gewenste doelstellingen te behalen.
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Tabel&8.!Voorbeelden!van!effecten!van!interventies!gericht!op!de!naasten!(aangepast!uit!McGrew!
K.![89])!
&

Effecten&op&korte&termijn&(dagen&en&weken)&
•
•
•
•
•

Verbetering!van!de!kennis!
Leren!van!competenties!met!betrekking!tot!de!aanpak!
Verbetering!van!het!gevoel!van!de!eigen!efficiëntie!
Verbetering!van!de!gepercipieerde!intraV/extrafamiliale!steun!
Hulp!bij!introspectie!

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Verlichting!van!de!last!
Verbetering!van!de!praktijk!van!de!aanpak!
Vergroting!van!de!tevredenheid!over!de!rol!van!mantelzorger!
Behoud!en!verbetering!van!de!relationele!tevredenheid!
Behoud!en!verbetering!van!de!competenties!in!verband!met!gezondheid!
Behoud!en!verbetering!van!de!financiële!zekerheid!
Herdefiniëring!van!de!sociale!rollen!
Hulp!bij!de!toegang!tot!andere!ondersteunende!diensten!
Verbetering!van!de!levenskwaliteit!

•
•
•

Gezondheid!van!de!naaste!
Uitstel!van!de!opname!van!de!patiënt!in!een!instelling!
Behoud!van!een!aanpak!verzorgd!door!de!entourage!

!
Effecten&op&middellange&termijn&(weken&en&maanden)&

!
Effecten&op&lange&termijn&(maanden&en&jaren)&

!

!
!

5.8. Conclusies
Dit literatuuroverzicht heeft de auteurs ertoe gebracht om diverse aanbevelingen te formuleren
voor zowel de klinische praktijk als het onderzoek. De aanbevelingen voor een betere
evaluatie van individuele en relationele distress, de last voor de naasten en het effect van de
interventies zijn een noodzaak voor de verdere ontwikkeling van de psycho-oncologie. De
centrale concepten - zoals distress en last - moeten beter gedefinieerd en beter beoordeeld
worden zodat de voor de naasten benodigde interventies nauwkeuriger bepaald kunnen
worden. Het lijkt met andere woorden nodig om de uitwerking van deze concepten zowel
theoretisch als in de praktijk verder te zetten. De aanbevelingen voor een betere aanpassing
van de interventies aan de behoeften van de naasten, voor het motiveren van de naasten om
zich te laten bijstaan en voor de communicatie van de doelstellingen van de interventie aan de
naasten, vormen in de opinie van de auteurs van dit overzicht meerwaarden voor de klinische
praktijk. De ziekte en haar gevolgen genereren tal van stressfactoren die kunnen variëren
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tussen de verschillende naasten. In die context lijkt het nodig om zowel het motivatiewerk als
de inhoud van de interventies aan te passen aan de behoeften van de naasten.!
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6. Conclusies
Uit dit literatuuroverzicht kunnen we meerdere zaken concluderen. Het wordt vandaag
algemeen aanvaard dat de gevolgen van een kankeraandoening talrijk zijn: (1) een
kankeraandoening heeft een potentiële negatieve impact op de patiënten, (2) een
kankeraandoening heeft een potentiële negatieve impact op de naasten en (3) de problemen
van de naasten of de patiënten om zich aan te passen aan deze negatieve impact kunnen een
relationele stressfactor worden en tot relationele distress leiden. Op dit moment bestaan in de
klinische oncologische praktijk talloze types psychologische interventies die zich op de
naasten richten naast elkaar: psychoanalytische therapie, ondersteunende psychotherapie,
korte psychotherapie, ...). Tal van interventies werden al uitgetest in de psycho-oncologie. De
meta-analyses en onderzoeken in dit overzicht rapporteren dat weinig van deze interventies
gereproduceerd werden. De onderzoeken rapporteren een beperkte efficiëntie voor de
interventies. Om precies te zijn, de interventies hebben positieve effecten op zowel de
patiënten, hun naasten, hun gezinnen en kinderen maar slechts in geringe tot matige niveaus.
De meta-analyses in dit overzicht rapporteren globaal een positieve impact van deze
interventies op de distress en de levenskwaliteit van de naasten. Maar ondanks de geringe tot
matige resultaten die ze melden, wijzen ze er toch op dat de psycho-oncologische interventies
gericht op de naasten wel degelijk nut hebben. Het spreekt bovendien voor zich dat
toekomstige onderzoeken het voortbestaan van de effecten in de tijd moeten bestuderen.
Naast deze vaststelling over de efficiëntie toont het literatuuroverzicht aan dat de auteurs
zelden de inhoud van hun interventies in detail beschrijven en de concepten waarop ze die
baseren niet voldoende definiëren. Dit gebrek aan detail maakt het zeer gecompliceerd om
interventies te reproduceren in een onderzoek en om ze toe te passen in de klinische praktijk.
Er moeten dus nog inspanningen geleverd worden, zowel in het onderzoek als in de klinische
praktijk, om de ondersteuning van de naasten te verbeteren. Daarom hebben wij meerdere
aanbevelingen geformuleerd. Een eerste reeks betreft de verbetering van de definitie en de
beoordeling van individuele en relationele distress en van de last verbonden aan de zorg voor
de patiënt. Een tweede reeks betreft een betere aanpassing van de interventies aan de
behoeften van de naasten en het motiveren van de naasten om zich te laten bijstaan. Een
laatste reeks betreft een betere communicatie van de doelstellingen en de inhoud van de
interventie aan de naasten en een betere evaluatie van de effecten van de interventies.
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Aan de conclusies die rechtstreeks op basis van de literatuur geformuleerd worden, voegen de
auteurs van dit overzicht er nog andere aan toe die gebaseerd zijn op hun eigen opinies. Ten
eerste lijkt het erop dat de ondersteuning van de naasten een praktijk is die verre van beheerst
wordt door de psycho-oncologische behandelaars. De vaststelling die zich opdringt is dat er
behoefte is aan een betere opleiding van de behandelaars in de verschillende types interventies
die zich op de naasten richten. Op dit moment worden zeer weinig van de interventies in dit
overzicht ook gedoceerd. Een betere opleiding van de behandelaars vereist een voortdurende
dialoog tussen theorie en klinische praktijk. De inhoud van de interventies moet dus
gedoceerd worden en de interventies die de beste resultaten opleveren moeten aangepast en in
de praktijk gebracht worden. De opleiding moet zowel kennis bijbrengen als een bepaalde
klinische houding aanleren. Ook op het gebied van hun competenties moet de expertise van de
behandelaars verbeteren. De diagnostische competenties maken het mogelijk om de behoeften
van de naasten nauwkeurig te bepalen. Het is dus enkel door theoretische modellen,
overdracht van informatie over de inhoud van de interventies en klinisch toezicht te
bevorderen dat de kwaliteit van de interventies verzekerd en verbeterd kan worden.
Nog altijd naar de mening van de auteurs van dit overzicht zijn de kosten van de oncologische
zorg en de ontwikkeling van de psycho-oncologie een kwestie die de volksgezondheid
aanbelangt. Gezien het aantal en de diversiteit van de problemen die de ziekte creëert voor de
naasten, lijkt hun ondersteuning een noodzaak die systematisch aangeboden moet worden.
Daarnaast heeft de kankeraandoening ook een impact op de financiële situatie van zowel de
patiënten als hun naasten. De kosten voor de behandeling van kanker zijn op zich al
aanzienlijk, dus de psychologische ondersteuning van de naasten zou idealiter geen
bijkomende toeslag moeten vereisen. De auteurs van dit overzicht zijn van mening dat deze
ondersteuning verzekerd moet worden door de openbare financiering van kwaliteitsvolle
interventies uitgevoerd door goed opgeleide behandelaars.!
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