University of Groningen

Sociale ondersteuning en kwaliteit van leven bij patienten met kanker.
de Ruiter, J.H

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1995
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
de Ruiter, J. H. (1995). Sociale ondersteuning en kwaliteit van leven bij patienten met kanker. [,
Rijksuniversiteit Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverneamendment.
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 09-01-2023

-99'
In het oog
n door middel
reden(Fawzy,
5ij de wijze van
. hier gepresen-

Samenvatting
In dit proefschriftwordt een onderzoekbeschrevenwaarin de relatie centraalstaattussenstress.
socialesteunen kwaliteit van leven bij een patiëntengroep,
mensendie kanker hebben,en bij een
controlegroepbestaandeuit 'gezonde'mensen.Het onderzoekis in zijn geheeluitgevoerdvan
januari 1990tot augustus1994.
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ln hoofdstuk-1worden beknopten in algemenetermende uitgangspunten
van deze studieverwoord. Het basismodel
voor dezestudieis de'stress- socialesteun- kwaliteitvan leven'-driehoek. De volgendealgemenevraagstellingenstaancentraalin dit onderzoek:
-

-

Is er bij kankerpaÍiënlen,kort nadat de diagnose is gesteld en in vergelijking met mensendie
geen kanker hebben,sprake van een lagere kwaliteit van leven?
Is er bij kankerpatíënten,korí nadal de diagnose ís gesleld en in vergelijking mel
mensendie geen kanker hebben,sprake van neer sociale steun?
In welke mate hangt sociale steun samenmet de kwaliteit van leven van kankerpotíënten en in hoeverre verschilt dezesamenhartgtussensociale steun en kwalileit van
leven met die samenhongin een conlrolegroep?
In hoeverre heeft het beloop van de ziekte fficl op de kwaliteit van hel leven von
kankerpatiënten'?
In hoeverre heeft het beloop van de ziekte invloed op de sociale steun die konkerpaíiënten krijgen van nensen uít hun ongeving?
Ilaí is heÍ effect van heí beloop van de ziekÍe op de samenhanglussensociale steun en
kr+,aliteítvan leven?

ln hoofdstuk2 worden de begrippenstressor,socialesteunen kwaliteit van leven gedetinieerd.Er
wordt vanuit gegaandat de stressor,kankeren de behandelingervan,zal leidentot een grotere
behoefteaan ondersteuning.Deze behoefteaan ondersteuningis af te leiden uit ondersteunende
interactiesen de tevredenheiddaarmee.Het is de verwachtingdat patiëntenrnet kanker een grotere
behoefteaan ondersteuninghebbenen dat zij ook meer ondersteuningkrijgen dan de 'gezonde'
mensenin de controlegroep.Verondersteldwordt dat binnende patiëntengroep
ernstigzieke
patiënteneen groterebehoefteaan steunhebbendan patiëntenmet wie het relatief beter gaat.
'kwaliteit
Uit de literatuurblijkt dat het begrip
van leven'eencomplexbegripis. In de onderhavige
studie is de keuze gemaaktom kwaliteit van levente operationaliseren
als de mate waarin f,sieke
en psychischeklachtenoptreden.Patiëntenmet kankerzullen, als gevolg van de ziekte en de
behandelingvan de ziekte,meer klachtenhebbendan mensendie geenkanker hebben,zo luidt de
verwachting.Verder wordt verwachtdat naarmatede ziektetoestand
ernstigeris, de fysieke en
psychischeklachtenzullen toenemen.
Tenslottewordt een relatiegelegdtussensocialesteunen klachten.ln het algemeengeldt dat een
ervarengebrek aan ondersteuning(discrepanties)
samenhangtmet meer klachten.Er wordt veronderstelddat bij patiëntende discrepanties
in ondersteuning
tot meer fosiekeen psychischeklachten
zullen leiden dan bij de controlegroep.De patiëntenverkerenin een rneerstressvollesituatieen
daardoorzullen discrepanties
een groter effect hebbenop het klachtenniveau.Bij patiëntenbij wie
sprakeis van een ernstigerziekteomstandigheid,
zal dezesamenhangsterkerzijn dan bij de patiënten met wie het relatief beter gaat.
In hoofdstuk-J is een beschrijvinggegevenvan de onderzoeksopzet,
inclusiefenkeleuitgangspunten
die bij dit onderzoekzijn gehanteerd.
In de eersteplaatszijn patiëntenmet uiteenlopende
typen
kanker gevraagdom deel te nemenaan het onderzoek.Niet het type kanker stond daarbijvoorop,
maar het feit dat de diagnosekanker is gesteld.Ten tweedeis er een controlegroepgeformeerd,
bestaandeuit mensendie geenkankerhebben.Ten derdezijn beideonderzoeksgroepen
driemaalin
éénjaar tijd gevraagdom deel te nemenaan zowel een rnondelingeals een schriftelijkeenquête.De
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eerstemetingvoor patiëntenvond plaats10 tot 16 wekenna diagnose.Het tweedeen derde
meetmomentvolgde zes maandenen twaalf maandenna het eerste.In totaal hebben475 patiënten
en 255 mensenin de controlegroepmeegedaan
aan het onderzoekop het eerstemeetmoment.Aan
alle drie metingenhebbenuiteindelijk403 patiënten(respons85%) en 255 controles(responsgg%)
meegedaan.
Iederepatiëntwas aÍkomstiguit de rcgio van het IntegraalKankercentrumNoordNederland(lKN). Via de kankerregistratie
van dit centrumzijn de patiëntenbenaderd.De controlegroep is op basisvan een steekproefuit een aantalnoordelijkegemeententot standgckomen.De
controlegroepis op basisvan een aantalachtergrondkenmerken
op groepsniveaugematchtmet de
patiëntengroep.
De meetinstrumenten
die in dezestudiezijn gebruiktzijn ontleendaaneerderonderzoek.
Op basis
van de gegevensuit de Kankerregistratie
waren een aantalziekteen behandelinggerelateerde
variabelenbeschikbaar.Naastde prognosevan de ziekte op basisvan een bepaaldekanker-classificatie (TNM), kondengegevensworden verkregenomtrent het aantalverschillendebehaldelingenin
de periodena de diagnoseen over drie typen behandelirrg:
chirurgie,chemotherapieen radiotherapie. De f,sieke en psychischeklachtenwerdenbij alle respondenten
vastgesteldrnet behulp van de
RotterdamSymptomChecklist (RSCL; De Haes,Pruyn& Van Knippenberg,1983;De Haes
1988).Socialesteunis gemetenmet de SocialeSteunLijsr Interacties
(SSL-I) en de SocialeSteun
Lijst- Discrepanties
(SSL-D; Van Sonderen,1993).In dit proefschriftneemthet begrip'behoefte
aan socialesteun' een belangrijkeplaatsin. Deze behoeftekan worden vastgestelddoor dezeaf te
leiden aan de hand van een cornbinatievan ondersteunende
interactiesen de discrepanties(tekorten
aan steun).
ln hoofdstuk/ worden de transversaleanalysesgepresenteerd.
Conform de verwachtingervaren
patiëntenop Tl, de periodekort na de diagnose,
significantmeerfysiekeen psychische
klachten
dan de controlegroep.
Binnende patiêntengroep
kunnengeeneenduidige
verschillenin klachtelniveau worden aangetoondals er wordt gekekennaar de prognoseof de behandelingvan kanker. Er
worden meer fysieke klachtenervarendoor de groep die als eerstebehandelinggeenoperatie
ondergaat.Het gaat hier om een subgroepmet een slechtereprognosedan de overige patiëntendie
wel worden geopereerd.Tevenservarenpatiëntendie chemotherapiekrijgen meer fysieke klachten
ten opzichtevan hen die dat niet krijgen. Voor het overigeworden in fysieke en psychische
klachtener geensignificante
verschillengevondentussende verschillende
behandelvormen.
In het algerneenkan worden vastgestelddat de patiëntengroep
meer ondersteuningervaartdan de
controlegroep,terwijl beide groepenmet die ondersteuning
tcvredenzijn. Hieruit kan worden
afgeleiddat patiënteneen groterebehoefteaan ondersteuning
hebbenin de periodekort na de
diagnose.Dit is overeenkomstig
de verwachting.
Bij de specifiekesubschalen
van socialesteun
blijkt dat de patiëntengroep
ten aanzienvan de emotionelesteunmeerdiscrepanties,
tekorten,
ervaartdan de controlegroep.Aangeziende controlegroepook rninderondersteunende
interactiesop
dezesubdimensies
ervaaÍ, kan er met betrekkingtot de behoefteniet rvordengestelddat deze
behoeftebij patiëntenper se hoger ligt. Binnen de groep patiëntenis, in algerneneternrengesproken, geen significantonderscheidop ondersteunendc
interactiesen evenminten aanzienvan het
niveauvan de discrepanties.
De subgroepvan patiëntendie niet is geopereerdmeldt ten opzichte
van lren die wel zijn geopereerdsignificantmeer tekortenin ondersteuning.Dezesubgroepheeft
een grotereondersteuningsbehoefte
dan wat het sociaalnetwerkop dat moment kan bieden,of
andersgezegd:dan dat zij van het sociaalnetwerk(kunnen)vragen.
Bij beide onderzoeksgroepen
is vastgestelddat tekortenin ondersteuningsamengaanmct meer
fysieke en psychischeklachten.Hoe groter het ondersteuningstekort,
hoe meer klachten,zo luidt de
conclusieuit de analyses.Dit is conform de verwachting.Voorts is nagegaanof dit effect bij
patiëntensterkeroptreedtdan bij de controlegroep.Hiervoor wordt in dezedata-setgeen ondersteuning gevonden.Binnen de patiëntengroep
wordt een sterkeresamenhanggevondenbij de groep
patiëntenmet een goedeprognoseten opzichtevan de patiëntendie een onzekereprognosehebben.
Deze bevinding is tegengesteld
aan de eerdereverwachtingdat tekortenin ondersteuningbij hen
met wie het 'slechter' gaat een sterkereffect hcbbenop de hoogtevan de klachten.Kennelijk is de
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ziekte en haar behandelingop Tl zo sterk in de belevingaanwezigdat hierdoor in hoofdzaakhet
niveau van de klachtenwordt bepaald.
Omdat de indeling van de patiëntengroep
op Tl naar prognose,type behandelingen aantalbehandelingenonvoldoendelijkt, is in een later stadiumeen hernieuwdeindeling gemaaktop basisvan
de prognoseop T1 en het feit of er wel of geenbehandelingen
na Tl hebbenplaatsgevonden.
Deze
hemieuwdeindeling is voor de longitudinaleanalysesgebruikt.
ln hooídstuk5 zijn de longitudinaleanalysesgepresenteerd.
Bij de groep patiëntenmet een goede
prognoseen geenverderebehandelingen
na Tl, blijken de fysieke klachtenen psychischeklachten
significantaf te nemen in de loop van de tijd. Bij de controlegroepblijven ze, zoalsmag worden
verwacht,in de loop van de tijd op hetzelfdeniveau.Bij de groep 'onzekere'patiënten(onzekere
prognoseen/ofverdere behandelingen
na Tl) neemtalleenhet niveauvan de fosiekeklachtenaf.
Wat betreft het klachtenniveaugaanin de loop van de tijd de 'goede' patiëntenlijken op de
'onzekere'patiëntengeldt
controlegroep.Voor de
dit niet, hun klachtenniveaublijft significant
hoger dan het klachtenniveauvan de controlegroep.
'onzekere'
'goede' patiënten
patiëntenloopt op T3 ten opzichtevan Tl het aantal
Bij de
en de
interactiessignificantterug. Omdat de discrepanties
niet toenemen,mag worden
ondersteunende
veronderstelddat de behoefteaan ondersteuningin de loop van de tijd bij alle patiëntenafneemt.
'onzekere'patiënterr
dezedaling niet in
Geheeltegen de verwachtingin bhjkt echterdat bij de
'goede' patiënten.
dezelfdemate optreedtals bij de
interactiesover de tijd heenop hetzelfdeniveau,
Bij de controlegroepblijven de ondersteunende
terwijl de discrepantiessignificantafnemen.Het kan zijn dat de confrontatieop Tl met de vragenlijsten heeft geleid tot een groterediscrepantiescore
dan op basisvan de feitelijke situatieverwacht
mag worden; er zijn op Tl meer tekortengenoemddan zich in werkelijkheidvoordeden.Patiënten
ziln zich immers op Tl al enige tijd bewustvan hun ondersteunende
relaties.
De samenhangtussendiscrepanties
en fosiekeen psychischeklachtenblijft sterk voor de 'goede'
patiënten.De verwachtingwas dat dezesamenhangop zou schuivenin de richting van de controlegroep, maar hiervoor is geenondersteuninggevonden.De resultatenvoor de 'onzekere' patiënten
laten daarentegen
veel geringeresamenhangen
zien tussendiscrepanties
en klachtendan bij de
'goede' patiënten;
ook zijn dezesamenhangen
iets geringerten opzichtevan de controlegroep.
Blijkbaar hebbentekorten in ondersteuningbij 'onzekere'patiëntenminder effect op het klachtenniveau en wordt dit klachtenniveaubij hen vooral door de stressorbepaald.
ln hoofdstukó, de slotbescltouwing,
worden de belangrijksteresultatenaan de hand van de hypothesennog eenssamengevaten naderbecommentarieerd.
Ook worden een aantaltheoretischeen
methodologischeopmerkingengemaakten verder uitgewerkt.Kort wordt daarbij ook stilgestaanbij
de praktischeconsequenties
van dezestudie.
De voornaamstebevindingvan dezestudie is dat er door patiëntenmet kanker niet méér tekorten in
socialesteunworden ervarendan door 'gezonde'mensen.De veronderstellingdat patiëntenzich
door hun netwerk onbegrepenvoelenof dat ze ontwekenworden,wordt door deze studieniet
bevestigd.
Dat laat onverlet dat dit onderzoeknog een aantalvragenoproeptdie onbeantwoordzijn gebleven.
Dit betekentmede dat 'socialesteunonderzoek'nog een groot aantaljaren op de onderzoeksagenda
zal blijven staan.Met dezestudie is aan dezeagendaeen aantalpuntentoegevoegd.In het kort zijn
dezepunten:
(l)
Bij socialesteunonderzoekmoetenzowel interactiesals discrepanties
worden nagevraagd.
(2) Naast de feitelijke onderzoeksgroep
(bijvoorbeeldpatiënten)moet een controlegroepworden
gebruikt.
(3) Socialesteunonderzoekmoet in een longitudinaalonderzoeksdesign
worden uitgevoerd.

