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1.  

Beleving bij mensen die gekozen hebben voor palliatieve chemotherapie 

Situering 

Het geven van palliatieve chemotherapie wordt door sommigen in vraag gesteld 

(Thé, 1999). Vanuit belangstelling van wat er leeft bij deze patiëntengroep 

besloten wij een antwoord te zoeken op verscheidene vragen: Is er een onterecht 

optimisme bij deze patiëntengroep? Waarom en waardoor blijven deze mensen 

hoop houden? Hoe houden zij zich staande? Wie of wat helpt hen daarbij? Wat 

maakt het hen moeilijk? Wetenschappelijk kan het onderzoek een bijdrage 

leveren aan de theorie, die de aanhoudende hoop, die deze patiënten koesteren, 

wil verklaren. Op maatschappelijk vlak draagt het onderzoek ertoe bij dat we de 

leefwereld van deze patiënten beter verstaan als we weten hoe deze patiënten 

zich voelen, hoe zij hun situatie beleven. 

Methode 

We voerden een kwalitatief onderzoek uit, gebruikmakend van de methode van 

de Grounded Theorie. De steekproef bestond uit 15 respondenten waarvan 13 

vrouwen en 2 mannen. De leeftijd van de respondenten varieert van 35 tot en met 

68 jaar. De voorwaarde om tot de steekproef te behoren was dat respondenten 

voordien een waarheidsmededeling hadden gekregen. De respondenten werden 

gerekruteerd via de behandelende oncoloog. De onderzoeker overliep met de 

oncoloog de respondenten die in aanmerking kwamen voor de studie. De 

oncoloog besloot wie in aanmerking kwam op basis van de fysische en 

psychische draagkracht van de respondenten. 

De medewerking en informed consent van de respondenten werd gevraagd door 

middel van een mondelinge en schriftelijke benadering. Er waren geen patiënten 

die weigerden. De studie werd uitgevoerd op een oncologische hospitalisatie – 

afdeling en op een daghospitalisatie oncologie die zich situeren in een privaat 

ziekenhuis. De dataverzameling werd bekomen na  analyse van de 15 diepte-

interviews. 

Resultaten 

Naar beleving t.a.v. de palliatieve chemotherapie geven respondenten aan geen 

keuze te hebben, omdat het alternatief niet interessant is. Nadat zij hun keuze 

gemaakt hebben, leven zij voortdurend in ambivalentie. Ze leven tussen twee 
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werelden. Respondenten geven aan dat het een zware opgave is. Men geraakt 

uit negatieve gedachtewereld door positief te denken, inspanningen te leveren in 

de zin van meewerken en vertrouwen. Kwaliteit van leven wordt als grens 

aangegeven, maar ook hierin verleggen zij steeds hun grenzen om uit de 

negatieve gedachtewereld te geraken. 

Ze koesteren hoop om hun situatie draaglijker te maken. Een positieve houding 

moet zorgen dat men boven water blijft, maar is ook nodig voor de omgeving. De 

chemotherapie speelt hierin een belangrijke rol. De therapie vormt een scherm, 

waarachter de dood verstopt kan blijven. Het actieve ingrijpen, voorkomt passief 

op de dood te wachten. 

Conclusie 

We zien dat de respondenten, met de informatie die ze heden ten dage krijgen 

van de behandelende arts, niet aarzelen om een beslissing te nemen. Hun motto 

is ‘we gaan ervoor’. 

Auteur(s) 

Rensen, S.;  Grypdonck, M. (2002).  Universiteit Gent,  België 

2.  

Parental catastrophic thoughts are associated with parental distress during 

child’s lumbar and bone marrow punctures 

Situering 

Children with leukemia recurrently have to undergo lumbar and bone marrow 

punctures, often described as more painful than cancer itself. Although the way 

parents respond to painful procedures influences their child’s experience, little 

attention has been paid to parental cognitive-emotional experience of these 

procedures. Guided by an affective-motivational perspective upon pain, this study 

investigated whether parental catastrophic cognitions about child’s pain are 

associated with parental distress and how these, in turn, translate into parental 

behaviors. 

Methode 

Participants were 41 parents (26 mothers, 15 fathers) of children with acute 

leukemia (18 girls, 23 boys, Mage=6.60) undergoing a lumbar or bone marrow 

puncture. Parents completed several questions both before (i.e., Pain 

Catastrophizing Scale for Parents) and after the puncture (i.e., self-report on their 
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emotions and behavior). The interaction between parents and child before and 

after the puncture was videotaped, in order to code actual parental behavior using 

an adaptation of the CAMPIS-R. 

Resultaten 

Hierarchical linear regression analyses showed that parents with a high level of 

catastrophic thoughts about their child’s pain experienced more feelings of 

distress during the puncture of their child. Parental catastrophic thoughts were, 

however, unrelated to parental self-reported behavior towards their child. Coding 

of the interactions between child and parent is ongoing. 

Conclusie 

Findings of the present study suggest the importance of taking into account 

characteristics of the parents (such as parental catastrophizing about child’s pain) 

when explaining parental emotional responses to their child’s pain. Coding of 

parent-child interactions will shed light on how parental catastrophizing and 

related distress translate into actual caregiving behaviors. From an affective-

motivational account, we expect that behavior aimed at reducing pain will be more 

prominent in high catastrophizing parents. 

Auteur(s) 

Caes Line, Vervoort Tine, & Goubert Liesbet 

Ghent University, Department of Experimental-Clinical and Health Psychology 

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, Belgium 

3. 

Verschillen in perceptie van emotionele en gedragsproblemen bij jongeren 

van ouders met kanker 

Situering 

Onderzoek naar de impact van ouderlijke kanker op het functioneren van 

kinderen staat in zijn kinderschoenen. We hebben een bescheiden studie opgezet 

rond emotionele en gedragsproblemen bij jongeren waarvan de moeder recent 

gediagnosticeerd werd met borstkanker en curatief werd behandeld.  Het accent 

lag op het traceren van individuele verschillen in rapportage tussen de jongeren in 

vergelijking met een gerandomiseerde populatienormgroep, evenals het in kaart 

brengen van gelijkenissen en verschillen tussen de verschillende informanten 

(moeder, vader, jongere en leerkracht). 
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Methode 

Negentien gezinnen namen deel aan het monocentrisch onderzoek, met in totaal 

28 jongeren (6-18 jaar) als onderwerp van bevraging.  In totaal werkten 79 

informanten mee. We bereikten 19 moeders met borstkanker, 18 jongeren, 12 

vaders en 13 pedagogische figuren. Het functioneren van de jongeren werd 

kwantitatief gemeten aan de hand van gestandaardiseerde en genormeerde 

vragenlijsten: Child Behavior Checklist (ingevuld door patiënte en vader), Youth 

Self Report (ingevuld door de jongere zelf) en Teacher Report Form (ingevuld 

door leerkracht). 

Resultaten 

Deze jongeren hebben meer kans hebben op het vertonen van internaliserende 

en externaliserende problemen in vergelijking met een populatienormgroep, zoals 

weergegeven via de rapportages van moeder en de jongeren zelf.  Verder 

rapporteren zowel vaders en leerkrachten minder internaliserende problemen, 

maar dan wel meer externaliserende problemen, beiden telkens in vergelijking 

met de rapportages volgens moeder en de jongeren zelf.  Jongeren zelf 

rapporteren schijnbaar meer problemen dan ouders.  Het valt op dat moeders 

thuis meer psychopathologische problemen observeren bij hun kinderen, in 

tegenstelling tot de vaders en de observaties van de jongeren in de klas door de 

leerkracht. 

Conclusie 

Omwille van de beperkte steekproefgrootte dienen deze resultaten met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.  Toch is het duidelijk dat jongeren als 

reactie op de diagnose en de nabehandeling van de zieke ouder over het 

algemeen geen verhoogde emotionele en gedragsproblemen vertonen. De 

jongeren zelf daarentegen rapporteren dan wel meer problemen dan hun ouders, 

voornamelijk indien zij andere stressvolle gezinsgerelateerde gebeurtenissen in 

het verleden hebben meegemaakt. 

Auteur(s) 

Mels Saskia 

Borstkliniek AZ Sint-Lucas Gent 

Groenebriel 1 - 9000 Gent 
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4.  

Welke hulp willen vrouwen met borstkanker: Een onderzoek naar de 

deelname en de waarde van de verschillende vormen van psychosociale 

begeleiding voor patiënten met borstkanker. 

Situering 

Het wordt vaak algemeen aangenomen dat patiënten met kanker lijden aan 

psychosociale problemen. Nochtans is de literatuur hier niet eenduidig over. Er is 

eveneens geen sluitend bewijs voor de effectiviteit van psychosociale zorg bij 

kanker. Tegelijk worden er veel middelen geïnvesteerd in uiteenlopende 

zorgprogramma’s. De redenen waarom patiënten al dan niet deelnemen, blijven 

grotendeels onopgehelderd. Het doel van deze studie is te achterhalen welke 

psychosociale zorg vrouwen met borstkanker willen. 

Methode 

Eerst werd een literatuurstudie gedaan naar de participatiegraad en de 

determinanten van participatie. Vervolgens werd een observationele studie 

uitgevoerd. Participatie, demografische en ziektevariabelen werden geregistreerd 

voor 191 patiënten. Tegelijk vond er een kwalitatief onderzoek plaats  met diepte-

interviews met 46 vrouwen met borstkanker. Datasaturatie werd bereikt. Als 

laatste werden de resultaten van het kwalitatief onderzoek in een vragenlijst 

gegoten om het bereik van de resultaten na te gaan. Deze werd ingevuld door 

170 vrouwen met borstkanker. 

Resultaten 

Er zijn weinig determinanten voor participatie. De observatiestudie toont een 

verschil in participatie en determinanten tussen de borstverpleegkundigen en 

andere psychosociale zorgverleners. Het kwalitatief onderzoek toont dat 

patiënten een positieve attitude aannemen die ze zolang mogelijk willen 

aanhouden. Ze willen dat hun zorgverleners deze attitude ondersteunen. Dat 

vinden ze bij de borstverpleegkundige. Het idee dat een psycholoog negatieve 

emoties zou oprakelen, doet hen aarzelen. Deze resultaten worden grotendeels 

bevestigd door de resultaten van de vragenlijst. 

Conclusie 

Omdat het moeilijk blijft om determinanten van participatie te identificeren en 

omwille van de positieve attitude van de patiënten, blijft screening naar de nood 

aan psychosociale zorg moeilijk. De centrale zorgverlener is dus een belangrijke 
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schakel. Hiervoor moet er een relatie van vertrouwen zijn. Deze ontstaat door een 

attitude van moed geven en ‘er  zijn’. De psychosociale zorg zit tussen de lijnen 

van de fysieke zorg. Omwille van de laagdrempeligheid zijn 

borstverpleegkundigen goede centrale hulpverleners. 

Auteur(s) 

Ronse Janneke, Verplegingswetenschap UGent 

Professor M. Grypdonck, Verplegingswetenschap UGent 

5.  

Vroegtijdige Zorgplanning bij de Ernstig Zieke Oudere Patiënt: 

Aanbevelingen Gebaseerd op Interviews met Patiënten en Familieleden. 

Situering 

Vroegtijdige zorgplanning (VZP), het communicatieproces waarbij patiënten 

samen met zorgverstrekkers doelen voor toekomstige zorg vastleggen, wordt 

sterk aangemoedigd als een manier om de kwaliteit van levenseinde zorg te 

verbeteren. Oudere patiënten worden bij VZP echter weinig betrokken. Bovendien 

is weinig gekend over hoe oudere patiënten en hun omgeving zelf staan ten 

opzichte van VZP. Deze studie wil op basis van interviews met oudere zieke 

patiënten en hun familie, aanbevelingen geven voor kwaliteitsvolle VZP. 

Methode 

De aanbevelingen gericht aan zorgverstrekkers van oudere patiënten zijn 

gebaseerd op een kwalitatief onderzoek waarbij 38 ernstig zieke patiënten 

(waaronder 21 kankerpatiënten) en 21 familieleden geïnterviewd werden. De 

analyse van de interviews gebeurde volgens de principes van de grounded 

theory. De aanbevelingen werden in 3 focusgroepen voorgelegd aan 24 

praktijkexperts. De expertmeningen werden meegenomen als aanvullingen en 

verfijningen op de aanbevelingen. 

Resultaten 

Kwaliteitsvolle VZP vereist dat zorgverstrekkers vooraf nagaan of patiënten 

kunnen nadenken over hun overlijden. Momenten zoals het stoppen van een 

behandeling, kunnen hierin cruciaal zijn. Patiënten die dit niet/nooit (zullen) 

kunnen dient men hierin te respecteren. 

Aandacht is ook vereist voor factoren die VZP stimuleren zoals het hebben van 

slechte ervaringen met overlijden. Hierop zicht krijgen kan een belangrijke sleutel 
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zijn in VZP. 

Bij planning mag men de familie niet uit het oog te verliezen 

Conclusie 

Deze studie wil de aandacht vestigen op bepaalde factoren van belang in de VZP 

van de zieke oudere patiënt, zoals het hebben van slechte ervaringen met 

overlijden of het kunnen denken aan de naderende dood, die tot nu toe in de 

literatuur rond VZP onderbelicht zijn gebleven. Als zorgverstrekkers deze 

aandachtspunten in het achterhoofd houden, kan dit een substantiële verbetering 

zijn van de zorg aan het levenseinde voor oudere zieke patiënten. 

Auteur(s) 

Sigrid Van Camp, dienst geriatrie UZ Gent 

Ineke van Eechoud, dienst geriatrie UZ Gent 

Dr. Ruth Piers, dienst geriatrie UZ Gent 

Prof. Dr. Mieke Grypdonck, verplegingswetenschap, vakgroep maatschappelijke 

gezondheidkunde, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, UGent 

Prof. Dr. Myriam Deveugele, vakgroep huisartsgeneeskunde en 

eerstelijnsgezondheidszorg, faculteit geneeskunde en 

gezondheidswetenschappen, UGent 

Dr. Natacha Verbeke, dienst Medische Oncologie UZ Gent 

Karen Versluys, dienst geriatrie UZ Gent 

Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate, dienst geriatrie, UZ Gent 

6. 

De confrontatie met kanker: ervaringen van familieleden en vrienden van 

oncologische patiënten. 

Situering 

Uit onderzoek blijkt dat oncologische patiënten al enkele maanden na de 

diagnose in een sociaal armer netwerk verkeren dan vóór de ziekte(Kisinger et al. 

2009; Selman et al. 2009). Patiënten ervaren dit als negatief voor de kwaliteit van 

leven (Gorisek et al. 2009; Minozo et al. 2009). Het perspectief van familieleden 

en vooral van vrienden van kankerpatiënten is weinig tot niet bestudeerd. Het is 

niet duidelijk waarom contacten verminderen in frequentie en intensiteit, of 

waarom relaties soms meer uitgesproken of intenser worden. 
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Methode 

Er werd een kwalitatief onderzoek gevoerd, volgens de principes van de 

grounded theory methode. In de 1ste  fase van het onderzoek werden  

familieleden en vrienden van oncologische patiënten geïnterviewd. In de 2de fase 

werd gefocust op (jonge) vrienden van (jonge) patiënten. In totaal werden 28 

semi-gestructureerde interviews afgenomen. De gebruikte interviewguides 

werden opgesteld aan de hand van een literatuurstudie en aangepast volgens de 

analyseresultaten. De studie werd goedgekeurd door de ethische commissie van 

het deelnemende ziekenhuis. 

Resultaten 

De (open) houding van de patiënt tav de vrienden blijkt een cruciale rol te spelen 

in het behouden  van contact met de patiënt. Kanker verandert de relatie en de 

communicatie met de patiënt. Het is niet duidelijk hoe de patiënt de ziekte beleeft 

en hoe de participant met de eigen emoties en die van de patiënt kan omgaan. 

Het belang van de patiënt is prioritair in de relatie en er wordt gefocust op 

ontspanningsactiviteiten. Mannelijke participanten brengen de ziekte als 

gespreksonderwerp niet aan. 

Conclusie 

Patiënten hebben zelf een aandeel in het behouden van contact met vrienden. 

Mogelijke interventies kunnen hierop gericht worden. In vergelijking met dichte 

familieleden, heeft kanker minder impact op het dagdagelijkse leven en de 

draagkracht van de vrienden.  Hoewel vrienden behoefte hebben aan informatie 

over de patiënt, vinden ze het niet gepast om professionele hulpverleners te 

contacteren. Ze vertrouwen op de informatie die de patiënt hen geeft. 

Auteur(s) 

Crevits Eveline 

Verhaeghe Sofie 

Katho, campus Roeselare, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare 

7. 

 Lichamelijk, emotioneel en sociaal functioneren van borstkanker patiënten: 

1,5 jaar follow-up met de Distress Thermometer 

Situering 

De Nederlandse versie van de Distress Thermometer (NCCN) werd gebruikt om 
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het emotioneel, lichamelijk, sociaal en praktisch functioneren van onze 

borstkanker patiënten te evalueren op verschillende tijdstippen gedurende 1,5 

jaar na hun diagnose. Er werd tevens gepeild naar de behoefte aan bijkomende 

ondersteuning door één van onze disciplines tijdens deze periode. 

Methode 

De Welbevindenmeter  is een vertaald en  gevalideerd screeningsinstrument, 

welk wereldwijd groeit in populariteit, voor de screening van psychosociale 

problematiek bij kankerpatiënten. Het is een zelfvragenlijst die naar het algemeen 

niveau van distress peilt (score van 0 tot 10). Aan de 212 borstkankerpatiënten 

werd tevens gevraagd om de aanwezigheid van 30 probleemgebieden te 

evalueren (ja, neen, soms). Ten slotte wordt gevraagd hun nood aan bijkomende 

ondersteuning kenbaar te maken. Hiervoor kunnen ze kiezen uit een lijst van 

multidisciplinaire hulpverleners. Dezelfde lijst wordt aangeboden tijdens 3 

controleraadplegingen bij de gynaecoloog: 6 weken (n=212) , 10 maanden 

(n=102)en 1,5 jaar (n=35) na diagnose. 

Resultaten 

Bij een eerste meting (6 weken) ervaart 47% van de patiënten een significant 

verhoogde (>4/10) distress. Op 10 maanden is dit 36% en na 1,5 jaar 29 %. Bij de 

probleemgebieden valt vooral  de toename en de hoge aanwezigheid van 

pijnklachten, duizeligheid, concentratieproblemen en vooral vermoeidheid op, 

vooral in het laatste half jaar. Wat betreft emotionele klachten: vooral toename in 

prikkelbaarheid. Eén vierde is en blijft angstig, de helft maakt zich uitgesproken 

zorgen.20 % ervaart toenemende problemen ivm steun van de omgeving. Vraag 

naar bijkomende ondersteuning is eerder beperkt (T1: 10%, T2:7% en T3: 5%). 

Er wordt vooral steun gevraagd van huisarts, psycholoog en specialist. Nood aan 

begeleiding van huisarts wordt frequenter aangehaald naarmate tijd vordert. 

Conclusie 

Deze en andere resultaten tonen aan dat er naast afname van een aantal 

klachten, eveneens een stijging is van een aantal lichamelijke en emotionele 

klachten na een jaar tot anderhalf jaar. Daarnaast valt op dat er naast het feit dat 

er significante probleemgebieden (blijven) bestaan, de behoefte aan aangeboden 

bijkomende ondersteuning eerder beperkt blijft. Behoefte aan ondersteuning van 

huisarts en specialist neemt sterk toe naarmate tijd vordert. Hiervoor kunnen 
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verschillende verklaringen gegeven worden. Deze resultaten laten toe om over 

belangrijke aspecten in het ambulante zorgtraject te reflecteren. 

Auteur(s) 

Markovitz Sabine, Klinisch psycholoog, Borstcentrum Ziekenhuis Oost-Limburg. 

8. 

Development of evidence-informed guidelines for a breast cancer nursing 

consult 

Situering 

Breast care nurses (BCN) are an important partner in the multidisciplinary team of 

breast cancer patients. Their support, knowledge, commitment and availability 

may accompany and route women through their disease and treatment. The aim 

of this study was to develop evidence-informed guidelines for BCN, taking into 

account the patients’ experiences and perspectives, to offer supportive care in a 

nursing consultation. 

Methode 

 A literature review was conducted to identify evidence concerning needs and 

effective interventions. In addition, a qualitative study based on the principles of 

the grounded theory was used. Both patients and BCN were interviewed to 

identify needs, care provided and the evaluation of such care. Both individual 

interviews (with 30 patients) and focus group interviews (4 focus group interviews 

with BCN and 10 focus group interviews with breast cancer patients) were used. 

Data-analysis was supported by Nvivo8. Researcher triangulation was used to 

increase the validity of the analysis. 

Resultaten 

BCN provide care mainly during diagnosis and around the surgery. The BCN is 

not regularly available during adjuvant therapy, and care is mostly provided only 

on the patient’s request. However, patients strongly appreciate a supply-driven 

support. BCN have to be all-round. They assist women to cope with breast cancer 

and guide them to find the way to ‘normal life’. They are not only in charge of 

direct patient care, but they also take responsibility in structural and 

organizational developments. Some of the BCN lack the necessary competences 

in this area. BCN hold a rather solo-position and cooperation with the other 

members of the multidisciplinary team sometimes seems to be hard. 
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The analysis of the focus group interviews and the in-depth interviews with 

women who have used the BCN consultations’, stresses the importance of the 

BCN as one of the most prominent actors in psychosocial care. Their warm 

personality, holistic approach and sincere interest make them very accessible for 

patients. The BCN know the needs of the individual patient and can attune 

support to the patient’s specific care demands. The BCN must be available not 

only at the critical points during the disease trajectory, but also at those moments 

where the patients feel “good care” is not provided by the other professionals. 

Conclusie 

The study of the patients’ experiences and perspectives and their confrontation 

with the BCN’ practices and viewpoint allowed to develop evidence-informed 

guidelines that can be used flexibly by BCN to set up a nursing consultation or to 

optimize an existing one. These guidelines enable a response to the current 

shortcomings, offer opportunities to the organization of a consult and strive for 

continuity in the care for breast cancer patients on a long term base. 

Auteur(s) 

Michiel Daem (1) Elsie Decoene (2) Caroline Verscheuren (2) Janneke Ronse (1) 

Maria Grypdonck (1) Sofie Verhaeghe (1) 

1: Ghent University 

2: University Hospital Ghent 

9. 

Ontwikkeling en validering van een vragenlijst voor de evaluatie van het 

verpleegkundig spreekuur in de borstkliniek 

Situering 

Verpleegkundige spreekuren zijn een nieuwe ontwikkeling in de zorg voor 

borstkankerpatiënten in België. Het zijn ontmoetingen waarin steun wordt 

gegeven door de borstverpleegkundige aan de specifieke zorgnoden van 

borstkankerpatiënten. Het is een noodzaak om de ervaringen en opvattingen over 

deze nieuwe zorgontwikkeling te evalueren. De studie heeft tot doel om een 

evidence informed evaluatie-instrument te ontwikkelen. 

Methode 

Een criteriaset werd opgesteld op grond van resultaten uit kwalitatieve interviews, 

klinische ervaring en een literatuurreview. Formulering en helderheid van de 
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items werden beoordeeld door borstkankerpatiënten. Inhoudsvaliditeit ervan werd 

beoordeeld door borstverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. 

Psychometrische karakteristieken (interne consistentie, stabiliteit en criterium-

gerelateerde validiteit) en belangrijkheid van de items werden beoordeeld na 

verspreiding van de vragenlijst onder een steekproef van borstkankerpatiënten 

(n=104). 

Resultaten 

Een vragenlijst met 81 items werd ontwikkeld. De  beoordeling van 8 

borstkankerpatiënten leidde tot aanpassingen in de formulering en het 

verwijderen van 3 items. De inhoudsvaliditeit werd onderzocht voor 78 items. 

Relevantie werd beoordeeld door 15 borstverpleegkundigen, gevolgd door twee 

paneldiscussies om consensus over 32 items te bekomen.  Zeven items werden 

geschrapt, acht items werden geherformuleerd en vier items werden toegevoegd. 

Vier items werden geschrapt wegens sterke vergelijkbaarheid. Over de indeling 

van de items onder thema’s werd hoge consensus bereikt tussen acht 

verpleegkundig specialisten. Interne consistentie (Cronbach’s alpha) van de 

negen thema’s ligt tussen 0.77 en 0.98. Intraclass correlatiecoëfficiënten voor de 

thema’s schommelen tussen 0.41 en 0.94. Zes van de negen thema’s 

correleerden significant met het criterium- item 20. 

Conclusie  

Sterke inhoudsvaliditeit en interne consistentie werd bekomen. Weinig 

betrouwbare items werden geschrapt uit de criteriaset. Een korte vragenlijst met 

25 items werd op grond van alle data geselecteerd. Vervolgonderzoek in 

meerdere borstcentra zal het valideringsproces verder zetten. 

Auteur(s) 

Michiel Daem (1) Marie Bernaert (1) Elsie Decoene (2) Janneke Ronse (1) Maria 

Grypdonck (1) Sofie Verhaeghe (1)  

1: Universiteit Gent 

2: UZ Gent 

10. 

De terugkeer naar het werk na een borstkankerbehandeling 

Situering: Aangezien borstkanker vaak voorkomt in de arbeidzame leeftijd en 

vrouwen in toenemende mate genezen van kanker, moet er in veel gevallen 
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gewerkt worden aan arbeidsre-integratie. Terugkeer naar het werk is zowel vanuit 

individueel als vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk. Vanuit de ervaringen 

van vrouwelijke werknemers met borstkanker trachten we kennis en inzicht te 

verwerven in de beleving van arbeidsongeschiktheid en terugkeer naar werk. 

Daarnaast proberen we te begrijpen hoe de sociale omgeving hun ervaringen 

beïnvloedt. 

Methode 

Het betreft een kwalitatief onderzoek volgens de Grounded Theory naar de 

ervaringen van beroepsactieve vrouwen met borstkanker met betrekking tot hun 

arbeidsongeschiktheid en terugkeer naar werk. De onderzoekspopulatie bestaat 

uit beroepsactieve vrouwen met borstkanker, geopereerd in 2006, in de leeftijd 

van 35 – 55 jaar uit de provincie Limburg (B).  

Resultaten 

Er is geen gelijkaardig verhaal: de ervaringen zijn divers. Drie typen van 

ervaringen met arbeidsongeschiktheid werden gevonden: breuk, episode en 

betekenisvolle periode. Tevens werden zowel positieve zowel als negatieve 

ervaringen van werkhervatting gevonden. Voorafgaand aan de werkhervatting 

vindt een mentaal voorbereidingsproces plaats. De verschillen tussen de re-

integratie ervaringen kunnen begrepen worden vanuit persoonlijke, medische en 

omgevingsfactoren. De rol van de werkomgeving is cruciaal. 

Conclusie 

Hoewel de ervaringen met het ziekteverzuim wegens borstkanker sterk 

verschilden, waren de vrouwen over het algemeen sterk gemotiveerd om hun 

werk te hervatten na borstkanker. Ze probeerden zich al tijdens het verzuim in te 

leven in de situatie op het werk. Eenmaal teruggekeerd, kan blijken dat het werk 

te zwaar is. Gebrek aan begrip en begeleiding kunnen de hervatting verder 

bemoeilijken. Bij een meer positief scenario voelden zij zich gesteund door hun 

werkomgeving. De werkomgeving moet een antwoord zien te vinden op de 

kwetsbare positie van werknemers die genezen zijn van borstkanker. 

Auteur(s) 

Drs. Corine Tiedtke, onderzoeker (Afdeling Arbeids-, Milieu- en 

Verzekeringsgeneeskunde, KULeuven); Prof. Dr. Peter Donceel, 

onderzoeksleider (Afdeling Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde, 
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KULeuven); Dr. Angelique de Rijk (Universiteit Maastricht); Prof. Dr. Bernadette 

Dierckx de Casterlé (Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, 

KULeuven); Prof. Dr. Marie-Rose Christiaens (Multidisciplinaire borstcentrum UZ 

Gasthuisberg, KULeuven). 

11. 

Adolescenten en jongvolwassenen met kanker – Een inzicht in hun 

ervaringen en noden op basis van een literatuurstudie 

Situering 

Adolescentie en jongvolwassenheid (AYA) worden gekenmerkt door continue 

veranderingen op fysiek, sociaal, cognitief en emotioneel vlak. Recent is 

wereldwijd een besef gegroeid dat de diagnose van kanker en bijhorende 

behandeling unieke uitdagingen meebrengen tijdens deze leeftijd. Ondanks dit 

inzicht en de groeiende incidentie van kanker bij AYAs hinkt onze kennis over de 

noden en het welzijn van deze groep ver achter op andere leeftijdsgroepen. Via 

een literatuurstudie beogen we hun ervaringen en noden in kaart te brengen. 

Methode 

Relevante artikels werden in de PubMed opgezocht gebruik makend van een 

variëteit van zoektermen, zoals “adolescent”, “young adult”, “AYA”, and “cancer”. 

Artikels die gerelateerd waren aan diegene die via deze search werden gevonden 

werden eveneens verzameld, net als recente onderzoeksrapporten van 

internationale groepen, zoals o.a. on Trac@Peter Mac Victorian Adolescent & 

Young Adult Cancer Service, Livestrong Young Adult Allience. 

Resultaten 

De resultaten van de literatuurstudie zullen gepresenteerd worden aan de hand 

van de volgende vragen: (1) wat is de impact van kanker op de AYA?; (2) wat zijn 

de ervaringen van AYAs? en (3) wat zijn de noden van de AYAs? 

Conclusie 

AYAs met kanker vormen een uitdaging voor de hulpverlener omwille van de 

impact van kanker en zijn behandeling op de AYA ontwikkelingstaken en 

omgekeerd. Het verbeteren van de uitkomsten voor deze groep kan bereikt 

worden indien de behandeling opgezet wordt vanuit een ontwikkelingsgericht 

begrip van het leven van de AYA en zijn familie. Met de resultaten van deze 

studie worden richtlijnen en aanbevelingen geformuleerd voor dergelijke zorg. 
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Auteur(s) 

Dr. Let Dillen, Oncologisch Centrum, UZ Gent 

Nathalie Belpame, Oncologisch Centrum, UZ Gent 

Karien Smet, Oncologisch Centrum, UZ Gent 

Elsie Decoene, Verpleegkundig specialist oncologie, UZ Gent 

Marijke Quagebuer, verpleegkundig specialist hematologie, UZ Gent 

Prof. Dr. Sofie Verhaeghe, verpleegwetenschappen, Vakgroep Maatschappelijke 

Gezonsheidskunde, UGent 

12. 

When adults start “Ignoring the elephant in the room” – Inzichten vanuit 

literatuur en onderzoek over hoe kinderen kanker bij een ouder ervaren 

Situering 

Een vierde tot een derde van de kankerpatiënten heeft kinderen onder de leeftijd 

van 18 jaar. De diagnose en behandeling van kanker brengt voor deze patiënten 

en hun gezin specifieke en unieke uitdagingen met zich mee. Kanker grijpt met 

andere woorden in op gans het gezin. Echter, ondanks de erkenning dat kanker 

een gezinszaak is, blijft de impact en beleving van kinderen en jongeren rond 

parentale kanker een weinig gekend terrein. 

Methode 

Het huidige project beoogt inzicht te verwerven in de complexiteiten van het 

psychosociaal functioneren van kinderen (8-18 jaar) van kankerpatiënten, 

enerzijds aan de hand van een literatuurstudie (stand van zaken (inter)nationale 

literatuur) en anderzijds aan de hand van een kwalitatief belevingsonderzoek 

(stem van de kinderen). Het belevingsonderzoek peilt aan de hand van semi-

gestructureerde interviews bij kinderen (8-18 jaar) naar hun particuliere en 

gedeelde ervaring rond het ziek-zijn van hun ouder. 

Resultaten 

De resultaten van de literatuurstudie zullen gepresenteerd worden aan de hand 

van volgende vragen: (1) wat is de impact van kanker van een ouder op de 

kinderen?; (2) wat zijn de ervaringen van de kinderen?; (3) wat zijn de noden van 

de kinderen? Deze gegevens zullen aangevuld worden met de data van de 

kwalitatieve interviews. 
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Conclusie 

Hoewel kanker bij een ouder een grote impact heeft op het ganse gezin, en dus 

ook op de kinderen, blijkt het topic nog vaak stilgezwegen als kinderen en 

jongeren in de nabijheid zijn – of “when adults start ignoring the elephant in the 

room”. Via de literatuurstudie en de verhalen van de kinderen en jongeren 

formuleren we aanbevelingen voor praktijk en toekomstig onderzoek, opdat “we 

stop ignoring the elephant in the room”. 

Auteur(s) 

Dr. Let Dillen, Oncologisch Centrum, UZ Gent 

Stephanie Peene, Oncologisch Centrum, UZ Gent 

Wim Schrauwen, Medische Oncologie, UZ Gent 

Prof. Dr. Johnny Fontaine, Vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en 

Organisatiepsychologie, UGent 

Prof. Dr. Rudy Van den Broecke, Coördinator Borstkliniek, UZ Gent 

13. 

'Hen uit de branding willen redden maar zelf kapseizen' : Een onderzoek 

naar secundaire traumatisering bij psycho-sociale hulpverleners in de 

oncologische sector in Vlaanderen. 

Situering 

Na een samenwerkingsakkoord, tussen KATHO en het Cédric-Hèle instituut 

kwam er een mogelijkheid om een onderzoek te bewerkstelligen. Het CHi voerde 

reeds onderzoek naar de emotionele belasting bij hulpverleners in de 

oncologische sector. Het voorgaande onderzoek specificeerde zich voornamelijk 

naar de diagnose ‘burn-out’. Wij beoogden in dit onderzoek echter, het fenomeen 

secundaire traumatisering te toetsen bij psychosociale hulpverleners in de 

oncologische zorg. Figley, Pearlman, Saakvitne, De Ridder, Donk en Luyten zijn 

belangrijke auteurs in kader van dit onderwerp. Sinds het begin van de jaren ’90 

kaarten ze de mogelijke specifiek negatieve gevolgen van het werken met 

cliënten die een traumatische ervaringen doormaken aan. In deze studie gaan we 

er ook vanuit dat hulpverleners in de oncologische sector risico kunnen lopen op 

dit fenomeen. Er werden veel termen ingevoerd om de verschillende aspecten 

van secundaire traumatisering (ST) aan te duiden. Vaak zien we de drie 

kenmerken van de posttraumatische stressstoornis terug komen. Er zijn duidelijk 

gelijkenissen tussen deze aandoeningen. Allen hebben ze echter dezelfde visie 

op dit proces: het behoort tot de risico’s van dit werk en de verantwoordelijkheid 
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ligt dus niet louter bij de individuele hulpverlener. De preventieve en curatieve 

maatregelen hebben dan ook zowel betrekking op de individuele hulpverlener als 

op de organisatie. 

Methode 

We hanteerden tijdens het onderzoek ‘de compassion satisfaction and fatigue 

vragenlijst’ (CSF-test) van Figley (1995). Deze hebben we echter beperkt tot de 

schaal die meet naar het risico op secundaire traumatisering en lieten we item 16 

wegvallen, wegens irrelevant. Daarnaast werd er ook gepeild naar 

anamnestische gegevens en voegden we ook een VAS-schaal toe die bevroeg 

naar de jobtevredenheid. De vragenlijst werd online verstuurd naar psychosociale 

hulpverleners die werkzaam zijn op één van de Vlaamse oncologieafdelingen. 

Door de bevraging van de psychosociale hulpverleners inzake secundaire 

traumatisering wilden we een beeld krijgen van de prevalentie van dit fenomeen 

binnen de oncologische sector in Vlaanderen. Daarbij maakten we ook werk van 

het berekenen van andere hypothesen zoals verschillen in leeftijd, geslacht, 

anciënniteitsjaren,… 

Resultaten 

Van de 383 verstuurde newsletters zijn er 10  bij het verzenden, verloren gegaan.  

Bij de psychologische geschoolden openden slechts 131 mensen het bericht. De 

123 sociaal/maatschappelijk geschoolden deden dat allemaal. Dit brengt ons tot 

een totaal van 254. In totaal bestaat ons respondentengroep uit 104 

respondenten, wat wil zeggen dat zo ‘n 40% is van het aantal geopende mails is 

beantwoord. In de verwerking van onze resultaten, kwamen we tot beperkte 

conclusies. Uit de acht hypothesen die we voorop stelden, konden we slechts bij 

twee hypothesen significantie en/of correlaties vinden. De cijfers dienen echter 

wel met enige voorzichtigheid worden bekeken en te worden gekaderd binnen de 

opzet van het onderzoek en dus ook de proefgroep. Binnen onze proefgroep 

zagen we een correlatie tussen oudere hulpverleners of hulpverleners met een 

hoger anciënniteit en het risico op het secundair traumatisch stress syndroom 

(STSS). Dit zou kunnen betekenen dat oudere hulpverleners en mensen die 

reeds geruime tijd in de oncologische sector werken sneller STSS ontwikkelen of 

althans klachten van secundair traumatische stress vertonen. Daarnaast stelden 

we ook vast dat er een correlatie bestond tussen de score op de STSS-schaal en 

de score op de VAS. Daaruit zouden we kunnen we verwachten dat voor onze 

proefgroep gold dat respondenten die hoger scoorden op ST-klachten, zich 
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minder tevreden voelen in hun huidige job. Hetzelfde gold dus ook in de 

omgekeerde richting. Verder verdiepend onderzoek omtrent deze thematiek is 

sterk aangewezen. Diepgaandere resultaten kunnen meer duidelijkheid bieden en 

de hele sector ten goede komen. 

Auteur(s) 

Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen, departement IPSOC door Elien 

Acke (studente Bachelor in de Toegepaste Psychologie)  

14. 

Onderzoek naar de perceptie van de zorgverleners op de werking van het 

support team van het UZ Brussel 

Situering 

Een ‘support team’ is in vele ziekenhuizen een combinatie van een palliatief team 

en een psychosociaal support team. Dit geldt ook voor het UZ Brussel. 

Deze teams staan in voor het bevorderen van levenskwaliteit van patiënten met 

een ernstige, potentieel levensbedreigende aandoening door aandacht te hebben 

voor integrale zorg. Zowel literatuuronderzoek als observaties in de praktijk geven 

aanwijzingen over het bestaan van tal van knelpunten in de werking van support 

teams. 

Methode 

Via beschrijvend onderzoek willen we de werking van het support team binnen 

het UZ Brussel evalueren vanuit het perspectief van zorgverleners om mogelijke 

knelpunten in kaart te brengen. We gebruiken de ‘Vragenlijst naar de werking van 

het support team van het UZ Brussel’. 

Er participeren 334 zorgverleners. Er worden (sociaal-, hoofd,-)verpleegkundigen, 

geneesheren (in opleiding) en andere zorgverleners bevraagd. Diensten die 

deelnemen zijn de dagkliniek oncologie, steriele eenheid, verpleegeenheid 

hemato-oncologie, de dienst radiotherapie en andere verpleegeenheden. 

Resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat het support team voldoende bekend, bereikbaar en 

beschikbaar is, maar zelden tijdig ingeschakeld wordt. Uit de rapportering van de 

zorgverleners komt naar voor dat de supportieve zorg meestal opgenomen wordt 

door de eigen dienst. De diensten die dagelijks ernstige, potentieel 
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levensbedreigende aandoeningen behandelen, schakelen hierbij het support 

team vaker in ter ondersteuning van de zorg. 

Conclusie 

We kunnen besluiten dat er nood is aan verduidelijking en profilering van de 

werking en functie van het support team op ziekenhuisniveau. Dit om het belang 

van (tijdig) betrekken van het support team in het zorgtraject aan te moedigen en 

de werking van het support team te optimaliseren. Via het organiseren van 

vorming en opleiding het belang van supportieve en palliatieve zorg blijven 

benadrukken en de palliatieve zorgcultuur binnen ziekenhuizen verder 

verspreiden. 

Auteur(s) 

Van de Velde V., MA; Baillon C., MA; Distelmans W., MD PhD; Bauwens S., MA 

Dienst Supportieve en Palliatieve Zorg 

UZ Brussel 

15. 

Identity and Normal Life as the Focus of Adolescents and Young Adults 

with Cancer - the Basis for the Development of Patient Centered Care 

Situering 

The results presented in this abstract are part of a larger Belgian study about the 

perception of Adolescents and Young Adults (AYAs) with cancer during and after 

their diagnosis and treatment. This research focuses on the psychosocial 

experiences of AYAs confronted with cancer. The purpose of the study is 

understanding how AYAs experience cancer, diagnosis, hospitalization, treatment 

and survivorship to open a debate on how their unique needs and experiences 

can be implemented. 

Methode 

This qualitative study was based on the principles of grounded theory. 26 semi-

structured interviews with AYAs between 15 and 25 years of age diagnosed with 

cancer were held to collect the data. Sampling was based on situational diversity 

(e.g. gender, age, social context, education, time since diagnosis). The interviews 

were transcribed and coded (NVivo 7) and constant comparison was used to 

analyze the data. Data-collection and –analyses took place in a cyclic process 
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Resultaten 

Analyses revealed that cancer is often seen as something temporarily passing the 

life-path of the AYA, something that has to be overcome. Two major themes 

came to the fore: identity and normal life. The coping-strategies used by AYAs are 

focused on preserving identity and guarding normal life, during treatment, in 

follow-up and in survivorship. Furthermore, AYAs go through a process in which 

several stages can be defined. Findings suggest that AYAs prefer care, tailored to 

their needs. 

Conclusie 

This study increases the understanding of the perception of AYAs with cancer. 

The data revealed that cancer seems to have different meaning for AYAs then for 

adults. This demonstrates the need for specific patient centered care for AYAs. 

The results can inspire caregivers to develop psychosocial pathways in 

accordance to the preferences and wishes of the AYA. 

Auteur(s) 

Nathalie Belpame, Msc, Oncology Center (OC), Ghent University Hospital, 

Belgium 

Stien Vandierendonck, Msc, OC, Ghent University Hospital, Belgium 

Marijke Quaghebeur, Msc, RN, OC, Ghent University Hospital, Belgium 

Elsie Decoene, Msc, RN, OC, Ghent University Hospital, Belgium 

Prof.dr. Sofie Verhaeghe, Phd, Msc, RN, Ghent University, Belgium 

16. 

Breast cancer survivors’ and intimate partners’ post-treatment needs for 

information and support and its associated sociodemographic, medical, 

physical and psychosocial characteristics. 

Situering 

Breast cancer survivors and their intimate partners continue to experience 

distress and information needs post-treatment. The period shortly after 

completion of primary breast cancer treatment, when transitioning into 

survivorship, is characterized by particular struggle. Identification of the needs for 

information and support of breast cancer survivors and their intimate partners 

during the transition phase and the characteristics indicative of survivors’ and 

partners’ care needs could enhance post-treatment care provision. 
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Methode 

A cross-sectional study was conducted among Flemish breast cancer survivors (n 

= 465) and their intimate partners (n = 84). Survivors who ended primary 

treatment less than 6 months previously were eligible for participation. 

Questionnaires were completed regarding participants’ care needs, how these 

needs were met and regarding participants' sociodemographic, medical, physical 

and psychosocial characteristics (e.g. anxiety, depression, self-esteem, illness 

representations, social support, coping strategies). 

Resultaten 

Survivors were most in need about their physical and psychosocial functioning 

and self and body image. Partners’ main needs concerned the physical and 

psychological functioning of the survivor and how to support her. Survivors’ and 

partners’ care needs were generally unmet. Whereas younger age and lower 

income were associated with survivors’ care needs, no differences in needs were 

found according to partners’ sociodemographic characteristics. Several 

psychosocial characteristics were identified that were associated with care needs. 

Conclusie 

Results of this research project allow for optimal tailoring of future post-treatment 

interventions to the needs for information and support of breast cancer survivors 

and their intimate partners. Moreover, subgroups of survivors and partners are 

characterized that are more prone to report care needs post-treatment and, 

consequently, require particular attention of clinicians. 

Auteur(s) 

Evelyn Pauwels, Universiteit Gent 

Ilse De Bourdeaudhuij, Universiteit Gent 

Caroline Charlier, Universiteit Gent, Open Universiteit Nederland 

Lilian Lechner, Open Universiteit Nederland 

Elke Van Hoof, Vrije Universiteit Brussel, Kankercentrum 

17. 

De ervaringen van borstkankerpatiënten met hun zorgtraject en de 

borstverpleegkundige 

Situering 

Dankzij de steun van KOTK werd een draaiboek ontwikkeld voor de 
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implementatie en organisatie van een verpleegkundig spreekuur in de 

borstkliniek. Het draaiboek is een hulpmiddel voor het multidisciplinair team om 

de interventie 'verpleegkundig spreekuur' te implementeren of om de huidige 

(samen)werking te optimaliseren. Het draaiboek omvat volgende elementen: een 

literatuurstudie, best practices en twee kwalitatieve studies waarbij zowel het 

perspectief van de borstkankerpatiënte  als het perspectief van de 

borstverpleegkundige onderzocht werden. 

Methode 

In deze laatste studie werden de ervaringen van borstkankerpatiënten met hun 

zorgtraject bestudeerd en specifiek de betekenis van de relatie met de 

borstverpleegkundige. Om de beleving van hun ziekte en zorg aan bod te laten 

komen werd er gekozen voor een kwalitatief descriptief onderzoek dmv 

focusgroepinterviews. In het totaal werkten vier ziekenhuizen mee en werden er 

tien focusgroepinterviews afgenomen met een totaal van 43 patiënten. De 

onderzoekerstriangulatie bewaakte het verloop van het interviewen, coderen en 

analyseren. 

Resultaten 

De borstverpleegkundige neemt verschillende rollen op zich; een gids, een coach, 

de advocaat van en een vriendin. De borstverpleegkundige is de rode draad en is 

belangrijk op verschillende  momenten tijdens en na de behandeling. Naast de 

spontane contacten met de borstverpleegkundige verlangen de patiënten een 

meer systematisch aanbod. Weten dat ze er is en dat ze zonder gegronde reden 

kunnen langsgaan of haar kunnen bellen, stelt de patiënten gerust. Tenslotte 

merken we op dat bepaalde aspecten van de zorg perfect overdraagbaar zijn 

naar andere teamleden, zolang deze zorg kadert in eenzelfde menselijke zorg. 

Conclusie 

De voordelen van een verpleegkundig spreekuur zijn divers. Patiënten voelen 

zich begrepen en gesteund door de borstverpleegkundige om de ziekte aan te 

gaan. Zij is een bondgenoot en beschikt over een grote expertise die ze kan 

delen met de patiënten. Continuïteit in de zorg wordt verhoogd en de totale 

aanpak van de borstverpleegkundige laat toe dat alle aspecten van de ziekte 

aandacht krijgen. Tenslotte helpt de borstverpleegkundige de multidisciplinaire 

samenwerking te versterken en speelt ze een drempelverlagende rol in de 

doorverwijzing naar psychosociale medewerkers. 
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Auteur(s) 
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19. 

Opvolgingsprotocol voor kinderen en jongeren met een hersentumor 

Situering 

Na leukemie, is de hersentumor, de meest voorkomende vorm van kanker bij 

kinderen.  Het  ontstaan en ontwikkelen van symptomen levert een divers beeld 

op en is ondermeer afhankelijk van het type, grootte en lokalisatie van de 

hersentumor, maar ook de leeftijd van het kind en de ondergane behandelingen 

(hersenchirurgie, chemotherapie en radiotherapie) spelen hierin een belangrijke 

rol.  Door  de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve behandelmethodes 

overleven ongeveer 2/3 van de kinderen en jongeren met een hersentumor deze 

ziekte.  Op basis van literatuuronderzoek en eigen ervaringen blijkt dat lange 

termijn overlevers frequent geconfronteerd worden met neurologische en 

cognitieve problemen. De resultaten van een retrospectieve studie op onze 

afdeling bevestigen het bestaan van cognitieve problemen. 

Methode 

Het opzet van dit project is een systematische neuropsychologische en 

psychosociale opvolging van kinderen en jongeren met een hersentumor. Een 

eerste doelstelling is zo snel mogelijk een grondige basismeting te verkrijgen van 

het neuropsychologisch functioneren van het kind. Op basis van een 

literatuuronderzoek en overleg met andere buitenlandse centra werd een 

onderzoeksbatterij samengesteld. Deze omvat, aangepast aan de verschillende 

leeftijden, een intelligentietest, tests die peilen naar (visuo)motoriek, aandacht, 

geheugen en executief functioneren. Naast deze onderzoeken bij het kind is er 

ook een bevraging van ouders en leerkrachten via een aantal vragenlijsten die 

peilen naar zowel cognitief als psychosociaal functioneren. Een tweede 

doelstelling is om het cognitief en psychosociaal functioneren longitudinaal op te 

volgen. Vooreerst is er een 6-maandelijkse multidisciplinaire follow-up voorzien. 

Naast de medische opvolging is er ook een systematische bevraging van het 

schools, cognitief en psychosociaal functioneren via interview en vragenlijsten. Er 

is een tweejaarlijkse uitgebreide neuropsychologische evaluatie gepland. 
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Resultaten/Conclusie 

Er zal een kort overzicht geboden worden van de resultaten verkregen van onze 

retrospectieve studie. Daarnaast zal de onderzoeksbatterij voorgesteld worden. 

Dit project loopt ruim 1 jaar en uitgebreide resultaten kunnen nog niet gegeven 

worden, maar op basis van casuïstiek kunnen we nu al de meerwaarde van dit 

project illustreren. 

Auteur(s) 

Jurgen Lemiere1, Trui Vercruysse1, Monique Haers1, Karen Vandenabeele1, 

Ann Uyttebroeck1, Marleen Renard1, Lieven Lagae2, Stefaan Van Gool1 

1 Kinderhemato-oncologie, 2 Kinderneurologie, UZLeuven, Herestraat 49, 3000 

Leuven 

20. 

Beleving van familieleden van oudere mensen met kanker die behandeld 

worden met chemotherapie en/of radiotherapie 

Situering 

Kennis over de impact van kanker bij familieleden van oudere mensen met 

kanker is schaars. Kennis beperkt zich doorgaans tot de mantelzorg van 

familieleden zonder stil te staan bij de beleving van familieleden. Deze kennis is 

echter belangrijk om de patiënt en diens familie te kunnen ondersteunen in het 

omgaan met de ziekte en behandeling. De huidige studie hanteert een 

contextuele benadering om inzicht te verwerven in de beleving van familieleden 

tijdens de oncologische behandeling. 

Methode 

Semi-gestructureerde interviews werden afgenomen bij 19 familieleden van 

oudere mensen (70-86 jaar) met kanker. Alle patiënten, gerekruteerd binnen een 

universitair ziekenhuis, ondergingen een ambulante oncologische behandeling. 

De interviews werden getranscribeerd en geanalyseerd aan de hand van de 

constante comparatieve methode en andere aspecten van de Grounded Theory. 

Een uitgebreide mate van onderzoekstriangulatie werd gehanteerd. 

Resultaten 

Familieleden voelen een ‘appel’ of persoonlijke verantwoordelijkheid om zorg te 

dragen. Zorg dragen is een verderzetting van het bestaand zorgpatroon en heeft 

een continu, niet-aflatend karakter. Oncologische behandelingen en 
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nevenwerkingen vereisen bijkomende zorggebieden (medicatieregime, monitoring 

nevenwerkingen). Stresserend is machteloosheid door passief gadeslaan van pijn 

en emotionele problemen van de patiënt. Zorgende familieleden ervaren 

moeilijkheden in eigen noden benoemen en aandacht vragen van zorgverleners. 

Weten dat professionele hulp mogelijk is wanneer ze die behoeven, is 

geruststellend. 

Conclusie 

Familieleden leven en lijden mee met de patiënt. Daarnaast worden familieleden 

ook geappelleerd om zorg te dragen. Deze zorg is ‘onnoembaar’, continu 

aanwezig en een verderzetting van een reeds bestaand zorgpatroon. Aanhouden 

van het levensloopperspectief met aandacht voor de relatiegeschiedenis met de 

patiënt is belangrijk. Gezien familieleden het inroepen van professionele 

hulpverlening voor zichzelf niet op de voorgrond plaatsen, is  proactieve, 

laagdrempelige en geïndividualiseerde zorg noodzakelijk. 

Auteur(s) 

Tina Vandecasteele a, Karen Versluys a, Evy Vandenberghe a, Ruth Piers a,Elsie 

Decoene b , Myriam Deveugele c , Mieke Grypdonck d, Nele Van Den Noortgate 

a. 

a. Departement Geriatrie, Universitair ziekenhuis Gent, Gent, België 

b. Departement Medische oncologie, Universitair ziekenhuis Gent, Gent, België 

c. Departement Huisartsengeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, 

Universiteit Gent, Gent, België 

d.  Departement Verplegingswetenschappen, Universiteit Gent, Gent, België 

Het onderzoek werd ondersteund door het Nationaal Kankerplan 

21. 

Beleving van oudere mensen met kanker die behandeld worden met 

chemotherapie en/of radiotherapie 

Situering 

Er is beperkte kennis beschikbaar over de beleving van oudere mensen met 

kanker en hun familieleden tijdens een oncologische behandeling; de invloed van 

specifieke geriatrische factoren op de consequenties van de oncologische 

behandeling en de nood aan ondersteuning tijdens een ambulante oncologische 

behandeling. 
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Methode 

Semi-gestructureerde interviews werden afgenomen bij 31 oudere mensen (70-86 

jaar) met kanker. Alle patiënten, gerekruteerd binnen een universitair ziekenhuis, 

ondergingen een ambulante oncologische behandeling. De interviews werden 

getranscribeerd en geanalyseerd aan de hand van de constante comparatieve 

methode en andere aspecten van de Grounded Theory. Een uitgebreide mate 

van onderzoekstriangulatie werd gehanteerd. 

Resultaten 

Bij confrontatie met kanker doorlopen patiënten een complex proces. Een 

opdracht is hoop zoeken en vinden. De meeste patiënten handhaven een positief 

verhaal. Door leeftijd en comorbiditeiten worden nevenwerkingen gekaderd of 

werd geanticipeerd op een ernstige aandoening. Dit positief verhaal wordt 

uitgedaagd bij teleurstellende bloedresultaten of confrontatie met zwakkere 

lotgenoten. Een minderheid van patiënten worstelt met het vinden van hoop. 

Hoop wordt ondermijnd door verschillende elementen: nevenwerkingen, 

aanzienlijke zorgafhankelijkheid, uitzichtloze prognose of verlies van partner. 

Conclusie 

Wanneer mensen geconfronteerd worden met kanker is het een belangrijke 

opgave om te zoeken naar hoop. Verschillende factoren spelen mee in het al dan 

niet vinden van hoop: copingstrategie, betekenis van oudere leeftijd, 

nevenwerkingen, relaties met naasten, zorgafhankelijkheid, enz. Deze zijn 

aanknopingspunten voor geïndividualiseerde verpleegkundige zorg en laten toe 

te begrijpen wat voor de patiënt vooropstaat. Een contextuele benadering is nodig 

om de patiënt in zijn omgeving en gehele levensloop (met significante naasten) te 

zien. 

Auteur(s) 

Evy Vandenberghe a, Karen Versluys a, Tina Vandecasteele a, Ruth Piers a,Elsie 
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c. Departement Huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit 

Gent, Gent, België 

d. Departement Verplegingswetenschappen, Universiteit Gent, Gent, België 
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Dit onderzoek werd ondersteund door het Nationaal Kankerplan 

22. 

Geef je leven weer kleur! 

Situering 

Met Steun van de Vlaamse Liga tegen Kanker onderzoeken we de meerwaarde 

van een online psychosociale ondersteuning in de preventie van depressie. We 

verrichten onderzoek naar  zowel de korte als lange termijn effecten van een 

innovatief evidence-based cursusaanbod waarbij kankerpatiënten en hun naasten 

sombere en futloze gevoelens zelfstandig leren aanpakken via een 

internetcursus. Kan er op deze manier systematischere psychosociale hulp 

geboden worden en kan hiermee bovendien zelfs een depressie bij deze 

risicogroep voorkomen worden? 

Methode 

Kwantitatief en  kwalitatief onderzoek bij kankerpatiënten en hun naasten moet 

antwoord bieden op deze onderzoeksvragen. In het kwantitatief onderzoek zullen 

we in de experimentele conditie op drie momenten bij een groep patiënten 

(N=120) en een groep naasten (N=50) die de cursus volgen, een zelf-rapportering 

afnemen, alsook bij een gerandomiseerde wachtlijstcontrole groep die de cursus 

niet onmiddellijk volgt (controle groep, N=120). Kwalitatief onderzoek bij 

deelnemers en hulpverleners zal specifiekere informatie omtrent de meerwaarde 

ervan bij kankerpatiënten opleveren. 

Resultaten 

Met de analyses van onder andere CES-D, HADS en BDI drie maanden na het 

krijgen van de diagnose, drie maand later en vervolgens zes maand later zullen 

we de mate van effectiviteit van het programma onderzoeken. Vragen die peilen 

naar de subjectieve beleving van het programma zullen hierop ook een antwoord 

bieden. Tot slot zullen demografische gegevens en gegevens van de aard van de 

ziekte en behandeling eventuele individuele verschillen moeten aantonen. 

Conclusie 

 / 
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Auteur(s) 
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23. 

Cognitieve disfunctie in volwassen patiënten met ‘de novo’ acute leukemie 

Situering 

Een significant percentage patiënten met kanker ontwikkelen cognitieve 

disfuncties, tijdens of na het beëindigen van de agressieve behandeling. 

Cognitieve disfuncties zijn meestal mild en subtiel, maar kunnen voorkomen in 

verschillende cognitieve domeinen. In AML/MDS patiënten werden reeds vóór de 

start van de behandeling cognitieve disfuncties beschreven. 

Methode 

Het beschrijven van baseline cognitieve functies, korte-termijn cognitieve evolutie 

in patiënten met ‘de novo’ acute leukemie tijdens de inductie-fase van de 

behandeling, en het vergelijken van onze data met voorafgaand onderzoek. 

Resultaten 

Twintig volwassen patiënten werden geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was 43 

jaar, 50% was man, 80% had AML, en de gemiddelde opleiding was 12 jaar. 

Deze patiënten hadden normale cognitieve functies, vooral op vlak van aandacht 

en executieve functies, uitgezonderd milde deficieten voor verbaal leervermogen, 

en zéker voor fijne hand- en vingerbehendigheid. Deze functies waren 

heterogeen bij baseline, en variërend qua ernst. Bij follow-up waren aandacht, 

executieve functies, motoriek, en verbaal leervermogen significant verbeterd 

(p<0.02). 

Conclusie 

Volwassen patiënten met ‘de novo’ acute leukemie vertonen een normaal 

cognitief functioneren bij baseline, met uitzondering van het verbaal leervermogen 

en de fijne hand- en vingerbehendigheid. Veranderingen in cognitieve deficieten 

op vlak van aandacht, executieve functies, en verbaal leervermogen bleken 

vergelijkbaar met het voorgaand gerapporteerd onderzoek. Onze data toonden 

verminderde fijne hand- en vingerbehendigheid en bovendien, verbeterden 

cognitieve functies echter bij follow-up. 
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Auteur(s) 
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(1) Dienst Hematologie, (2) Dienst Psychiatrie, UZ Gent, Gent, België 

24. 

Psychosocial oncology - The European Perspective: Crossing borders and 

building bridges 

Situering 

Clinical practice and research in psychosocial oncology are developing areas. 

This presentation provides an overview of the specific situation in Europe with 

differences and similarities between European countries. The “European” state of 

the art in psycho-oncology will be discussed. Communication and cooperation in 

Europe are challenges for professionals in comprehensive cancer care, patient 

advocacy groups and health policy makers, literally crossing borders and cultures, 

and building new bridges. 

Methode 

Literature search and fieldwork (enquiries at national and European level) yields a 

broad range of issues and (unanswered) questions. 

Resultaten 

Topics to be discussed include: clinical practice, development and implementation 

of guidelines in the field of psychosocial oncology, legal issues (integration in 

national health care plans, reimbursement, certification of professional training), 

research priorities and research funding (on national and EU level). Cross-border 

and multidisciplinary dialogue is necessary to enhance the quality of 

comprehensive cancer care in Europe. 

Conclusie 

European cross-cultural cooperation in psychosocial oncology needs a strong 

network of professionals, patient advocacy groups and policy makers. Exchange 

of best practices can improve clinical outcomes. Future development of 

collaborations at the European level (transnational and translational research) will 

be discussed. 

Bridges in the field of psycho-oncology in Europe may need to be built between 

different professional backgrounds, between patients’ needs/preferences and the 

realities of cost-effectiveness/organizational structures of public health care. 
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Auteur(s) 

Dr. Michaela Sieh 

Reliable Cancer Therapies 

25. 

De levenskwaliteit van gezonde broers en zussen van een chronisch ziek 

kind, vergeleken met leeftijdsgenoten en bekomen via zelfrapportage. 

Situering 

Brussen van ernstig en chronisch zieke kinderen lopen risico op het ontwikkelen 

van psychologische problemen. In wetenschappelijk onderzoek naar de 

levenskwaliteit van deze groep komen naast negatieve effecten ook positieve 

effecten naar voren. In de meeste verschenen studies ontbreken 

controlegroepen. Er is geen onderzoek bekend waarbij brussen van kinderen met 

verschillende ziektebeelden onderling vergeleken werden. 

Methode 

Een experimentele groep gezonde brussen van mucoviscidosepatiënten (n=38), 

hartpatiënten (n=21), diabetespatiënten (n=35), kankerpatiënten (n=37) werd 

vergeleken met een controlegroep gezonde brussen van gezonde kinderen, 

gematched naar leeftijd en geslacht (leeftijdsbereik: 10-18, gemiddelde leeftijd 

13.4, 68 jongens, 63 meisjes). Alle kinderen vulden de Child Health Questionnaire 

in (CHQ-CF87), die verschillende domeinen van levenskwaliteit bevraagt. De 

experimentele groep vulde ook de Sibling Perception Questionnaire (SPQ) in, die 

de impact van de ziekte op hun dagelijkse leven nagaat. 

Resultaten 

Oudere kinderen en meisjes scoren lager op enkele domeinen van 

levenskwaliteit. De experimentele groep scoorde beter dan de controlegroep op 

de meeste domeinen van levenskwaliteit. Zij hadden significant minder 

lichamelijke klachten. Bij de experimentele groep bleek een negatieve correlatie 

tussen negatieve impact van de ziekte en levenskwaliteit. Brussen van 

kankerpatiëntjes gaven een hogere negatieve impact aan. Samen met de 

brussen van hartpatiëntjes scoren zij op enkele domeinen lager dan de rest van 

de experimentele groep. 

Conclusie 

Gezonde brussen van patiënten hebben een goede levenskwaliteit en blijken 
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lichamelijke klachten te kunnen relativeren. Meisjes en oudere kinderen lopen 

meer risico op het ontwikkelen van klachten. Dagdagelijkse zorgen en 

behandelingen noodzakelijk bij kinderen met mucoviscidose en diabetes zorgen 

niet voor een lagere levenskwaliteit bij hun gezonde brussen. Het feit geen 

controle te hebben op resultaat van behandeling en verloop van de ziekte 

beïnvloedt mogelijks de levenskwaliteit van de gezonde brussen van kanker- en 

hartpatiëntjes. 

Auteur(s) 

Trui Vercruysse, kinderhemato-oncologie UZLeuven 

Trudy Havermans, mucoviscidose UZLeuven 

Evelien Goethals, kinderdiabetes UZLeuven 

Ilse De Croock, kindercardiologie UZLeuven 

26. 

Results from a Pilot Study to examine Perseverative Cognitions and 

Personality and their effect on Subjective Cognitive Functioning 

Situering 

The primary purpose of this study is to focus on perseverative cognitions and their 

influence on cognitive performance. Persistent cognitive changes after diagnosis 

and treatment in breast cancer patients can have a vast impact on survivors’ 

ability to regain functioning in society. Cognitive difficulties have also been 

reported in other groups of patients, for example in patients with major depression 

or PTSD. Williams (1996) suggests that a ruminative self-focus effects attention 

and concentration. 

Methode 

A total of 198 breast cancer patients between 1.5 and 5 years after chemotherapy 

were invited to participate in a cross-sectional descriptive study. Participants are 

women with stage I-III breast carcinoma treated with chemotherapy followed by 

radiotherapy/hormone therapy at the Breast Clinic of the University Hospital 

Ghent, Belgium. Ninety completed self-report questionnaires on cognitive 

complaints, perseverative cognitions, negative emotions and personality. 

Personality traits like openness and neuroticism are considered to be important 

determinants of repetitive thought. 
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Resultaten 

Subjective cognitive complaints are strongly correlated with anxiety, depression, 

worrying and rumination, and with the neurotic and conscientious scale of NEO. 

Participants had high scores on anxiety, depression and worrying, even years 

after treatment. 

Conclusie 

Results of this study suggest that worrying remains very high and the strongest 

predictor of cognitive complaints. Conscientiousness appeared as a protective 

personality trait. 

Auteur(s) 

Schrauwen W., Dillen L., Denys H., Van den Broecke, Cocquyt V. 

University Hospital Ghent, Belgium 

27. 

Cognitive Impairment and Affect Regulation during and after Curative 

Treatment for Breast Cancer 

Situering 

Stressful life events are normally followed by cognitive intrusions and working 

through, in search for adaptation. Worry and rumination are characteristic of 

repetitive thought that increases negative affect and interfere with cognitive 

functioning and problem-solving. Personality is likely to be an important 

determinant of the type of repetitive thought in which individuals typically engage. 

More worrying/rumination should predict higher self-reported cognitive problems, 

more maladaptive repetitive thought should also predict performance on general 

neuropsychological performance. 

Methode 

Women with stage I-III breast carcinoma scheduled to be treated with 

chemotherapy followed by radiotherapy or radiotherapy only, were recruited 

following surgery but before the start of chemotherapy/radiotherapy.  A control 

group of healthy women performed the same tests. 

Self-report measures for cognitive complaints, perseverative cognitions and 

negative emotions, along with a short neuropsychological battery of 

neuropsychological tests for cognitive dysfunction. Changes in cognitive 

performance of chemotherapy recipients are compared with changes in a group 
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of women only receiving radiotherapy and a healthy control group at baseline, 

after the end of adjuvant therapy and 1 year later. 

Resultaten 

Preceding the start of adjuvant therapy, breast cancer patient performed 

significantly less than a healthy control group, especially on mental flexibility and 

verbal fluency. In an analysis of cognitive performance after treatment, not a 

single measure of our neuropsychological battery revealed deterioration. There 

was a tendency of improvement on some cognitive measures. Subjective 

cognitive complaints are strongly correlated with anxiety, depression, worrying 

and rumination, and with  neurotic and conscientious personality traits, but not 

with neuropsychological test performance. 

Conclusie 

... 

Auteur(s) 

Schrauwen W., Dillen L., Denys H., Van den Broecke, Cocquyt V. 

University Hospital Ghent, Belgium 

28. 

Intimiteit en Seksuele Gezondheid, een Zorgprogramma voor 

Kankerpatiënten 

Situering 

Het doel van dit project is het installeren van een multidisciplinair zorgprogramma 

rond intimiteit en seksuele gezondheid voor kankerpatiënten en hun partner. 

Om dit te realiseren bestudeerden we eerst de problematiek, de ervaringen en 

verwachtingen rond intimiteit en seksualiteit van borstkankerpatiënten in het OLV 

ziekenhuis. Een studie werd uitgevoerd met als doel 1) de effecten van ziekte en 

behandeling op het seksueel functioneren te inventariseren; 2) gerichte opvang 

voor patiënten en hun partner te voorzien. 

Methode 

139 borstkankerpatiënten in follow-up fase (3 maanden tot 5 jaar na behandeling) 

werden bevraagd. 65 vrouwen hebben deelgenomen aan de studie. Volgende 

vragenlijsten zijn gebruikt: Distress-barometer; HADS; Vragenlijst Borstkanker, 

Intimiteit en Seksuele Gezondheid; FSFI; en SSFS voor de vrouw. 74 vrouwen 
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weigerden deelname omdat ze niet langer seksueel actief zijn of vinden dit 

onderwerp te persoonlijk. 

Resultaten 

44% van de deelnemers hebben een verlaagd seksueel verlangen, waarvan 22% 

eronder lijdt. Ook worden pijnproblemen (42.6%) opwindingsproblemen (37%) en 

orgasmeproblemen (25.9%) vermeld. Vrouwen die depressieve klachten 

rapporteren, ondervinden significant meer seksuele disfuncties. 

55% van de vrouwen ervaren seksualiteit en intimiteit anders. 47.7% wenst 

professionele hulp bij hun veranderd seksueel functioneren. 73.8% van de 

deelnemers geloven dat meer aandacht moet gaan naar de perceptie van 

patiënten en hun partner op seksualiteit en intimiteit. 

Conclusie 

Deze studie toont aan dat borstkanker en de behandeling ervan een duidelijk 

effect heeft op intimiteit en seksualiteit. De meerderheid van de vrouwen wil 

praten (in dalende volgorde) met hun gynaecoloog, oncoloog, seksuoloog en 

psycholoog. Ze verwachten ook informatiefolders, spontane gesprekken over dit 

onderwerp met gezondheidswerkers in het ziekenhuis en 

informatiebijeenkomsten met lotgenoten. 

Een zorgprogramma is ontwikkeld en  wordt ziekenhuisbreed geïmplementeerd 

zodat alle kankerpatiënten van dit aanbod kunnen genieten. 

Auteur(s) 

T. Van Keymeulen 1, Dr. A. Roelstraete 1, Dr. J. Van den Haute 1, C. Vanhecke 

(student) 2, A. De Grauwe 1, L. Houbracken 1, A. De Clercq 1, L. Bonduelle 1, 

Prof. P. Enzlin 2 

1 OLV ziekenhuis, Aalst 

2 student Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen, Universiteit 

Leuven 

29. 

Physical activity and supportive care needs for physical activity among 

breast cancer survivors with different psychosocial profiles: A cluster-

analytical approach 

Situering 

The way women deal with their transition from breast cancer patient to survivor is 
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associated with many treatment related and psychosocial factors, which can 

influence re-integration and supportive care needs. This study was undertaken to 

identify clusters of treatment-related and psychosocial factors among breast 

cancer survivors in which physical activity (total and during daily activities) and 

supportive care needs for physical activity can be placed. 

Methode 

Breast cancer survivors (n=440) (three weeks to six months post-treatment) 

completed self-reports on (1) physical and psychological symptoms, psychosocial 

factors (illness representations, social support and coping), (2) total physical 

activity and physical activity during household and gardening activities, transport, 

sport and work and (3) supportive care needs for physical activity as expressed 

by the patient. 

Resultaten 

Four clusters were identified: (1) a low distress-active approach group; (2) a low 

distress-resigned approach group; (3) a high distress-active approach group and 

(4) a high distress-emotional approach group. Survivors in the low distress groups 

reported more physical activity compared to those in the high distress-emotional 

approach group. However, women with low distress and an active approach 

reported equal supportive care needs for physical activity compared to women 

with high distress and an emotional approach. Women across the clusters also 

differ in their process of re-integration with lowest percentage of working women 

in the high distress-emotional approach group. 

Conclusie 

Breast cancer survivors differ in their adjustment to cancer, physical activity levels 

and supportive care needs for physical activity. However, supportive care needs 

for physical activity are unrelated to perceived distress and actual physical activity 

levels. Our results emphasize the importance of screening for care needs and 

provide a framework to support the referral of breast cancer survivors to tailored 

interventions. As a response, we developed a home based computer-tailored 

walking intervention to improve physical activity and re-integration after breast 

cancer. 

Auteur(s) 

Caroline Charlier1,2, Evelyn Pauwels1, Lilian Lechner2, PhD, Heleen Spittaels1, 
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PhD, Jan Bourgois1,PhD, Ilse De Bourdeaudhuij1, PhD, Elke Van Hoof3,4, PhD 

1  Department of Movement and Sport Sciences, Faculty of Medicine and Health 

sciences, Ghent University, Ghent, Belgium 

2  Health Psychology, Faculty of Psychology, Open University of the Netherlands, 

The Netherlands 

3  Experimental and Applied Psychology, Faculty of Psychological and 

Educational Sciences, Vrije Universiteit Brussel, Belgium 

4  Head of the Belgian Cancer Centre, Scientific Institute of Public Health, 

Belgium. 

 

30. 

Evaluatie van een online beslissingshulp in het beslissingsproces van 

nieuw gediagnosticeerde patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker: 

eerste resultaten 

Situering 

Voor patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker bestaan verschillende 

behandelingsopties waaronder radicale prostatectomie, externe radiotherapie en 

brachytherapie. Gezien de relatief trage ontwikkeling van prostaatkanker is bij 

een geselecteerde patiëntengroep zorgvuldig opvolgen een volwaardig 

alternatief. Specialisten zijn van mening dat voor sommige patiënten meerdere 

behandelingsopties evenwaardig zijn omdat ze dezelfde overlevingskansen 

bieden. Aangezien elke optie neveneffecten met zich meebrengt, is het van 

belang patiënten actief te betrekken in het beslissingsproces. Hiertoe kan men 

beroep doen op een beslissingshulp. 

Methode 

De online beslissingshulp voor patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker bevat 

informatie over de prostaat, prostaatkanker, de verschillende behandelingsopties 

en de kans op neveneffecten. Verder begeleidt de beslissingshulp patiënten 

doorheen de verschillende stappen van het beslissingsproces. 

Nieuwe gediagnosticeerde patiënten, hun partners en specialisten werden 

bevraagd over de kwaliteit van de informatie in de beslissingshulp en de impact 

van de beslissingshulp op de consultatie, op het beslissingsproces en de 

behandelingskeuze. 
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Resultaten 

De informatie in de beslissingshulp wordt zowel door de patiënt als door de 

partner als helpend beschouwd en de hoeveelheid informatie is voldoende. 

Patiënten en specialisten ervaren een positieve impact van de beslissingshulp op 

de consultatie. Patiënten zien de beslissingshulp als een perfecte tool om deel te 

nemen aan het beslissingsproces en om een behandelingskeuze te maken in 

samenspraak met de familie en de arts. Verder blijkt een grote spreiding in de 

gekozen behandelingsopties. 

Conclusie 

De studie toont aan dat de beslissingshulp een positieve impact heeft op de 

consultatie en op de interactie tussen arts en patiënt. Deze manier van werken, 

waarbij patiënten meer actief betrokken worden in het beslissingsproces, zou 

verder uitgebreid moeten worden in de dagelijkse medische praktijk. 

Deze studie kwam tot stand dankzij de steun van de Vlaamse Kankerliga. 

Auteur(s) 

J. Schrijvers (1), K. Haustermans (2), Ch. Van Audenhove (1) 

(1) LUCAS, Katholieke Universiteit Leuven, België 

(2) Departement Radiotherapie-Oncologie, Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, 

Leuven, België 

31. 

Perspectives of family members on planning end-of-life care in the older 

patient 

Situering 

Advance Care Planning (ACP) is the process by which patients together with their 

physician and loved ones establish preferences for future care. Although family 

members are considered to  play an important role in decision-making at the end 

of life, only a few studies have explored the perspectives of family-members. 

This study aimed to get insight into the views and attitudes of family members 

concerning ACP of older persons near the end of their lives. 

Methode 

Semi-structured interviews were conducted with 21 family members of elderly 

patients with a limited life expectancy, including 15 family members of patients 
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with metastatic cancer and 6 family members of frail elderly patients. The data 

was analyzed using the constant comparative method as proposed by grounded 

theory. 

Resultaten 

The analysis revealed that family members play different roles in the ACP 

process, depending on: 1) how much responsibility the family member wanted to 

take and 2) to what extent the family member felt the patient expected him to play 

a part. Most family members thought of initiating conversations about death and 

dying as burdensome. Furthermore, the role family members play in the ACP is 

embedded in the existing relationship patterns. 

Conclusie 

This study provides insight into the different roles family members play in the end-

of-life care planning of elderly patients with a short life expectancy. As a health 

care provider it is important to: 1) connect to the specific role a family member 

plays in the ACP of the patient, 2) take into account that family members can 

experience an active role in ACP as burdensome, and 3) take the existing 

relationship patterns into account. 

 

Auteur(s) 

Ineke van Eechoud, Department of Public Health, Nursing Science, Ghent 

University 

Ruth Piers, Department of Geriatrics Ghent University Hospital 

Sigrid Van Camp, Department of Geriatrics Ghent University Hospital 

Mieke Grypdonck, Em. Department of Public Health, Nursing Science, Ghent 

University 

Myriam Deveugele, Department of General Practice and Primary Health Care, 

Ghent University 

Natacha Verbeke, Department of Medical Oncology Ghent University Hospital 

Sofie Verhaeghe, Department of Public Health, Nursing Science, Ghent 

University 

Nele Van Den Noortgate, Department of Geriatrics Ghent University Hospital 
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32. 

Psychosociale noden van mannen met prostaatkanker en hun partner: een 

literatuurstudie 

Situering 

In de westerse wereld is prostaatkanker één van de meest voorkomende 

kankersoorten bij mannen. Een diagnose van prostaatkanker leidt bij de patiënt 

en zijn naastbestaanden vaak tot ernstige psychosociale problemen (Shaha, 

2008; Riechers, 2004)). In ons onderzoek willen we deze psychosociale noden in 

kaart brengen evenals de vormen van ondersteuning die er tegenover staan. 

Methode 

Een studie van de internationale onderzoeksliteratuur werd uitgevoerd naar de 

noden van mannen met prostaatkanker en hun partner en de vormen van 

psychosociale ondersteuning hiervoor. In PubMed, Embase, Sience Direct & Web 

of Science werd een search uitgevoerd met een resultaat van 151 bruikbare 

artikelen (10% van het totaal aantal gevonden artikelen). Op basis van deze 

resultaten zochten we naar een eenduidige rubricering van de psychosociale 

noden. De vormen van psychosociale ondersteuning werden geanalyseerd aan 

de hand van de indeling van Meyer en Mark (1995). 

Resultaten 

De analyse leidde tot 7 rubrieken waarin we de psychosociale noden van mannen 

met prostaatkanker en hun partners kunnen onderbrengen. Deze zijn: de 

emotionele noden (bv. angst), de informatienoden (bv. tekort aan kennis over de 

behandeling), de sociale noden (bv. rolveranderingen), de existentiële noden (bv. 

de waarom-ik vraag), de lichamelijke noden (bv. incontinentieproblemen), de 

noden op het vlak van de zorgverstrekking (bv. onvoldoende ondersteuning bij 

praktische maatregelen, zoals bij de incontinentie) en de functionele noden (bv. 

financiële problemen). Vier types van ondersteuning kunnen op basis van de 

literatuurstudie onderscheiden worden: gedragstherapie, informatie- en 

educatieprogramma’s, sociale steun en psychotherapeutische counseling. 

De mate waarin de noden aanwezig zijn en de kwaliteit van de hulp of 

begeleiding die ertegenover staat, zijn bepalend voor het welbevinden van 

personen met prostaatkanker en hun partners. Ondanks de vele studies over de 

onvervulde noden blijkt de professionele psychosociale ondersteuning aan de 

prostaatkankerpatiënt en de partner minder onderzocht. 
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Conclusie 

Het blijkt essentieel de noden in de zorgpraktijk al dan niet met behulp van 

geschikte meetinstrumenten vooreerst bij prostaatkankerpatiënten en hun partner 

te detecteren. Aansluitend kan een juiste afstemming van de psychosociale 

ondersteuning plaatsvinden. In navolging op de literatuurstudie vindt er in 

Vlaanderen een empirisch onderzoek plaats waarbij we nagaan in welke mate de 

noden bij patiënten en mantelzorgers in Vlaanderen aanwezig zijn en hoe deze 

doelgroepen ondersteund worden. 

Deze studie kwam tot stand dankzij de steun van de Vlaamse KankerLiga. 

Auteur(s) 

D. Bijlhout (1), A.  DeSmet (2), Ch. Van Audenhove (3) 

LUCAS, Katholieke Universiteit Leuven, België 

33. 

Differences in (psychosocial) referral behavior of oncologists in a ‘Practice 

as usual’ condition versus a ‘Systematic Screening of Distress’ condition in 

Ambulant Cancer Care. 

Situering 

After development and validation of the ‘Distress Barometer' (DB) (a short 

screening instrument for distress), and a positive evaluation of the feasibility and 

acceptability of the instrument by doctors and patients, this implementation study 

aims to examine whether a systematic screening with the DB tool influences 

psychosocial referral behavior of oncologists in every day practice. 

Methode 

Ambulant cancer patients coming for a consultation or a day treatment have been 

allocated to 'the clinic as usual condition' or 'the systematic screening by Distress 

Barometer condition'. In the ‘practice as usual condition’, oncologists themselves 

estimated the distress rate of their patients, in the experimental condition patients 

indicated their own distress rate on the Distress Barometer. In the two conditions, 

all concrete (psychosocial) referrals, linked with the distress level and the 

compliance with this referral were noted. 

Resultaten 

Detection rates of distress in the two conditions as well as differences in referral 
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behavior to psychosocial and other supportive care are compared. 

This study gives further indications not only about how to improve the detection 

rates of distress but also how to facilitate referrals and psychosocial care. The 

study tries to put together a picture of the thresholds of effective referrals: what is 

the influence of the discrepancy between patients’ distress rate and the 

estimation of distress by their oncologists? What is the impact of the 

systematically use of a screening instrument? Which other thresholds are playing 

a role in referrals? 

Conclusie 

This study puts into perspective the importance of ‘the’ optimal screening 

instrument, and indicates the importance of clear understandings  and indications 

about referral strategies between first line oncology staff and supportive staff in 

function of optimal psychosocial care for cancer patients. 

This study underlines the necessity not only to help oncology staff on detection of 

distress but also to help to develop guidelines in order to counter referral 

difficulties and compliance of cancer patients in distress. 

Auteur(s) 

Bauwens S. MA (1,2), Baillon C. MA (1,2), Distelmans W.(1) MD PhD, Theuns P. 

MA PhD (3) 

1. Universitair Ziekenhuis Brussel, Oncology Centre, Department Supportive and 

Palliative Care, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussels, Belgium 

2. Universitair Ziekenhuis Brussel, Department of Clinical Psychology, 

Laarbeeklaan 101, 1090 Brussels, Belgium 

3. Free University of Brussels, Faculty of Psychology, Pleinlaan 2, 1050 Elsene, 

Belgium 

34. 

Het Oncologisch Psychosociaal Support Team, een Belangrijk Onderdeel 

van Integrale Oncologische Zorg in het OLV Ziekenhuis 

Situering 

Binnen het zorgprogramma oncologie streeft het OLV Ziekenhuis naar integrale 

oncologische zorg, waarin psychosociale oncologie een belangrijke volwaardige 

plaats verdient. Onze doelstelling is continue, actieve begeleiding organiseren die 

de oncologische patiënten en hun naaste(n) helpt om zo optimaal mogelijk te 

functioneren op lichamelijk, sociaal en psychologisch vlak tijdens de ziekte en de 
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periode daarna. Deze psychosociale oncologische zorg willen we op een 

uniforme wijze implementeren, zowel pathologie als Campus overschrijdend. 

Methode 

Het Oncologisch Psychosociaal Support Team (OPST) is geïnstalleerd. Als 

overlegorgaan wordt het OPST aangestuurd door de Stuurgroep Oncologie en 

gecoördineerd door een medisch en een psychosociaal coördinator. De 

veldwerkers van het team zijn de verpleegkundig specialisten, sociaal 

verpleegkundigen en klinisch psychologen. Onze visie, doelstellingen, opdrachten 

en werkafspraken zijn vastgelegd in het OPST-beleidsplan. De concrete 

uitwerking hiervan is terug te vinden in het OPST-actieplan. 

Resultaten 

Aan de hand van zorgpaden wordt de pathologie-specifieke psychosociale zorg 

gestroomlijnd. Naast de medische en verpleegkundige zorgen, zijn 

scharniermomenten vastgelegd waar patiënten en hun naaste(n) de 

verpleegkundig specialist, sociaal verpleegkundige en  indien nodig de 

psycholoog ontmoeten. Zo garanderen we dat patiënten en hun naaste(n) de 

nodige informatie, opvang, begeleiding en ondersteuning krijgen, aangepast naar 

hun wensen en behoeften. De overkoepelende psychosociale zorg wordt 

afgestemd binnen het OPST. Daar werken we verschillende projecten uit, die 

geïmplementeerd worden in het totale zorgaanbod. 

Conclusie 

Deze procesmatige aanpak van zorg, die gedragen en ondersteund wordt door 

de medische teams, ervaren we als een belangrijke meerwaarde voor de 

multidisciplinaire samenwerking in het OLV Ziekenhuis. Door het aanbod van 

psychosociale zorg structureel te organiseren binnen het OPST, merken we dat 

de juiste persoon op de juiste plaats bij patiënten en hun naaste(n) terecht komt. 

Zo kunnen we efficiënt inspelen op hun wensen, vragen en behoeften. 

Auteur(s) 

Tiny Van Keymeulen, Dr. A. Roelstraete, Kris Vierendeels 

OLV Ziekenhuis, Aalst 
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35. 

Mindfulness in de Borstkliniek: evaluatie van het Mindfulness-Based Stress 

Reductie programma bij borstkanker. 

Situering  

De diagnose van kanker gaat vaak gepaard met angst, depressie, stress en een 

verminderde levenskwaliteit. Om deze reden wordt in een oncologisch 

zorgprogramma een bijkomende psychosociale begeleiding voorzien. In de 

laatste decennia wordt naast de reguliere psychosociale interventies meer en 

meer aandacht besteed aan de toepassing van het Mindfulness-Based Stress 

Reductie programma (MBSR). Met deze studie rapporteren we de eerste 

resultaten van het onderzoek naar de effecten van de 8-weken durende MBSR 

training bij borstkanker. 

Methode 

21 vrouwen met een diagnose van borstkanker werden geïncludeerd in deze 

studie. Voor en na de MBSR training werden volgende vragenlijsten ingevuld: 

Profile of Mood Scales (POMS), Beck Depression Inventory - II (BDI-II), 

Functional Assessment of Cancer Therapies - Breast Cancer (FACT-B), Coping 

with Cancer Questionnaire (CCQ), Perceived Stress Scale (PSS), Freiburg 

Mindfulness Inventory (FMI) en Mindfulness Attention and Awareness Scale 

(MAAS). 

Resultaten 

De groep van borstkankerpatiënten rapporteert na de MBSR training een 

significante afname in depressieve symptomen (t=3.24; p=.004; r =.59), een 

toename in emotioneel welzijn (t=-2.85; p=.010; r=.55), functioneel welzijn (t=-

2.21; p=.039; r=.45), algemene levenskwaliteit (t=-2.60; p=.017; r=.51) en 

levenskwaliteit gerelateerd aan symptomen van borstkanker (t=2.46; p=.023; 

r=.49). Tevens wordt een daling vastgesteld in de mate waarin recente 

levensgebeurtenissen als stressvol worden gepercipieerd (t=3.08; p=006; r=.58) 

en verbeterde copingvaardigheden(t=-3.36; p=.003; r=.63). Voor de dimensies 

van de POMS worden geen significante veranderingen teruggevonden. Wat 

betreft de mindfulness schalen wordt enkel een significante stijging in de FMI 

vastgesteld (t=-4.77; p=.000; r=.74). 

Conclusie 

Tussen pre- en postmetingen worden duidelijke verbeteringen in depressieve 
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gevoelens en ervaren stress vastgesteld. Het MBSR programma blijkt diverse 

aspecten van welzijn en levenskwaliteit evenals copingvaardigheden ten opzichte 

van de ziekte positief te beïnvloeden. Het onderzoek wordt verder uitgebreid met 

inclusie van een controlegroep. 

Auteur(s) 

Ineke Van Mulders1,2, Aisha Cortoos1, Magda Boels2, Christel Fontaine2, Jan 

Lamote2, Chris Schotte1 

1 Dept. Klinische Psychologie, Universitair Ziekenhuis Brussel, Brussel 

2 Borstkliniek, Universitair Ziekenhuis Brussel, Brussel 

36. 

Effect of Mindfulness-based cognitive therapy on Chronic cancer-related 

fatigue: face-to-face and online treatment 

Situering 

Chronic fatigue after cancer may persist for many years after treatment and has a 

considerable impact on a patient’s life because of its interference with daily 

activities. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) given face-to-face in 

groups has shown to significantly reduce chronic fatigue in cancer survivors. 

However, there is a considerable number of severely fatigued cancer survivors 

who do not have access to these interventions. Delivering interventions through 

the internet makes interventions available for patients who do not have the time or 

the energy to travel.  

Methode 

The efficacy of an online-MBCT in reducing chronic fatigue in cancer survivors will 

be evaluated. The main outcome measure is fatigue severity assessed with the 

Checklist Individual Strength (CIS).  

Resultaten 

The curative online group was found to be younger, had a paid job more often 

and used sleep medication less often. Fatigue at post-assessment was 

significantly lower in the intervention group, compared to the waiting-list group, 

controlling for pre-treatment level of fatigue.  

Conclusie 

This pilot study gives an indication that individual online-MBCT may be effective 
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in reducing fatigue CCRF in patients, though there was relatively more drop-out 

than in the face-to-face treatment. A randomized controlled trial comparing online-

MBCT with another online-intervention will be started next year. 

Auteur(s) 

Dr. Marije Van der Lee, Helen Dowling Instituut, Utrecht 

37.  

Longitudinal assessment of chemotherapy-induced structural changes in 

cerebral white matter and its correlation with impaired cognitive functioning 

in breast cancer patients 

Situering  

Impaired cognitive functioning has been recognized as a potential adverse effect 

of adjuvant systemic treatment in breast cancer patients. A subgroup of patients 

(10-40%) experiences mild cognitive deficits in domains mainly involving memory, 

attention, psychomotor speed and executive functioning. To uncover the neural 

substrate of cognitive impairment related to adjuvant chemotherapy, we studied 

cerebral white matter (WM) integrity before and after chemotherapy using 

magnetic resonance diffusion tensor imaging (DTI) in combination with detailed 

cognitive assessment. 

 

Methode 

Thirty-four women with early-stage breast cancer exposed to chemotherapy 

underwent neuropsychological testing and DTI before the start of chemotherapy 

(t1) and 4 months after treatment (t2). Sixteen patients not exposed to 

chemotherapy, and 19 age-matched healthy controls underwent the same 

assessment at matched intervals. In all groups, we used paired-T-tests to study 

changes in neuropsychological test scores and whole-brain voxel-based-paired-T-

tests to study changes in WM fractional anisotropy (FA, a DTI-measure reflecting 

WM tissue organization. Changes of neuropsychological test scores were 

correlated with the mean change of FA for regions that survived the paired-T-test 

in chemotherapy-treated patients. 

 

Resultaten 

In contrast to controls, the chemotherapy-treated group performed significantly 

worse on attention tests, psychomotor speed and memory at t2 compared to t1 

(p<0.05). In the chemotherapy-treated patient group, we found significant 
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decreases of FA in frontal, parietal and occipital WM after treatment (pFWE 

<0.05), whereas for both control groups FA-values were the same between t1 and 

t2. Furthermore, performance changes in attention and verbal memory correlated 

with mean regional FA changes in chemotherapy-treated patients (p<0.05). 

 

Conclusie 

We report evidence of longitudinal changes in cognitive functioning and cerebral 

WM integrity after chemotherapy as well as an association between both. 

 

Auteur(s) 

S. Deprez 1, F. Amant 2,  A. Smeets 2, R. Peeters 1, M-R. Christiaens 2 , J. 

Verhoeven1, A. Leemans 3 , W. Van hecke1,  J. Vandenberghe 4 , M. 

Vandenbulcke 4 ,  S. Sunaert 1 

1 Department of Radiology, University Hospital Gasthuisberg, K.U. Leuven, 

Leuven, Belgium 

2 Multidisciplinary Breast Center, University Hospital Gasthuisberg, K.U. Leuven, 

Belgium 

3 Image Sciences Institute, Department of Radiology, University Medical Center 

Utrecht, The Netherlands 

4 Department of psychiatry, University Hospital Gasthuisberg, K.U. Leuven 

 

ABSTRACTS VANUIT OPLEIDING PSYCHO-ONCOLOGIE 

ONDERZOEK VOOR EINDWERKEN CYCLUS 2010-2012 

38. 

De impact van hoofd- en halstumoren en hun behandeling op de kwaliteit 

van leven en het lichaamsbeeld van de patiënt 

Situering 

De incidentie van hoofd- en halstumoren in België is een van de hoogste in 

Europa. Ten gevolge van de ernst en zichtbaarheid van de ziekte en de soms 

ingrijpende aard van de behandelingen kunnen hoofd- en halstumoren als meer 

emotioneel traumatisch beschouwd worden dan andere types kanker. Vaak zien 

we bij deze patiënten een verstoord lichaamsbeeld en een lage levenskwaliteit. 
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Methode  

In dit longitudinaal onderzoek (pre-post meting) wordt de relatie nagegaan tussen 

de drie kernvariabelen aan de hand van vragenlijsten die peilen naar de kwaliteit 

van leven (QLQ-C30 en QLQ-H&N35), het lichaamsbeeld (Body Image Scale) en 

de ervaren psychologische distress (HADS). De vragenlijsten worden afgenomen 

voor start behandeling en een maand nadien. 

Resultaten 

Aan de hand van correlationeel onderzoek en multipele regressie willen we een 

beter zicht krijgen op de impact van deze tumoren en hun behandeling op de 

ervaren kwaliteit van leven bij de patiënt, op de aard en de omvang van de 

ervaren zorgen rond lichaamsbeeld en psychologische distress. We  kijken ook 

wat de bijdrage is van bepaalde demografische variabelen, persoonvariabelen en 

gezondheidsvariabelen. 

Conclusie 

Gezien de rekrutering van patiënten  nog volop bezig is , is het nog niet mogelijk 

om een conclusie mee te geven op het congres. 

Auteur(s): 

Stephanie Peene, psychologe Oncologisch Centrum UZ Gent. 

39. 

Beslissingen bij het levenseinde in het Universitair Ziekenhuis Brussel. 

Situering 

Het doel van huidig onderzoek is om, telkens er een overlijden in het Universitair 

Ziekenhuis Brussel plaatsvindt, na te gaan welke beslissingen bij het levenseinde 

er genomen worden. Aansluitend worden karakteristieken van patiënt, 

behandelend arts en beslissingsproces mee in rekening gebracht. 

Hiermee hopen we een algemeen beeld over de incidentie van mogelijke 

beslissingen bij het levenseinde binnen een specifieke context, nl UZ Brussel, te 

kunnen geven voor de periode van september 2011 t.e.m. februari 2012. 

Methode 

A.d.h.v de overlijdensakte worden behandelend artsen kort na het overlijden van 

een patiënt gecontacteerd met de vraag om een gestandaardiseerd interview te 

laten afnemen. Inclusiecriteria zijn dat overlijden binnen UZ Brussel plaatsvindt en 
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de patiënt door de arts gekend is. Exclusiecriteria zijn alle overlijdens jonger dan 

één jaar (perinatale sterfte) en artsen die patiënt voor het overlijden niet kende. 

Resultaten / 

Conclusie / 

Auteur(s)  

Eveline Clemmen, Prof. Dr. Distelmans en Sabien Bauwens 

UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel 

40. 

Het beslissingsproces tot een borstreconstructie retrospectief in kaart 

gebracht: Inventarisatie van het proces en de rol van procesfactoren in de 

huidige lichaamsbeleving en levenskwaliteit. 

Situering 

Borstkankerpatiënten nemen steeds vaker het initiatief tot een borstreconstructie. 

Mede dankzij de toegenomen mogelijkheden aan esthetisch kwalitatieve 

reconstructieve ingrepen en de toegankelijkheid van plastische heelkunde, is de 

vraag naar herstel van de borst na een operatieve mastectomie ten gevolge van 

borstkanker, toegenomen. Deze toenemende vraag doet ons stilstaan bij het 

belang van de reconstructie voor het lichamelijk en psychisch welzijn van de 

patiëntes. Vanuit ons onderzoek proberen we voornamelijk een beter zicht te 

krijgen op de psychologische component van een reconstructieve ingreep. 

Enerzijds belichten we het proces van beslissing tot uitvoering van de 

borstreconstructie. Vanuit de ziekenhuispraktijk vertrekken we bij de ervaring van 

patiënten bij dit proces, om zo kwalitatieve handvaten voor de psychosociale zorg 

te kunnen optimaliseren. Een tweede luik van het onderzoek bestaat uit het 

nagaan van verbanden tussen factoren in het beslissingsproces (duur tussen 

mastectomie en reconstructie, verwachte effect van reconstructie, reden van 

reconstructie, tevredenheid met reconstructie, …) en lichaamsbeleving en 

levenskwaliteit na de reconstructie. Kort wordt ook het verband tussen 

lichaamsbeleving en lichaamskwaliteit beschreven. 

Methode 

Vragenlijstenonderzoek bij patiënten die een borstreconstructie ondergingen in 

het AZ Sint-Jan AV, campus Brugge, werd uitgevoerd. Daarbij werden aan 
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patiënten een zelf geconstrueerde vragenlijst, die de factoren van het 

reconstructieproces in kaart brengt, een vragenlijst naar levenskwaliteit (QLQ-

C30  met uitbreiding QLQ-BR ) en een vragenlijst over lichaamsbeleving 

(mogelijks de Lichaamsattitudevragenlijst van Baardman ) bezorgd. De informatie 

werd enerzijds kwalitatief (bij het beantwoorden van onderzoeksvraag 1) en 

anderzijds met behulp van de adequate SPSS-techniek (bij het beantwoorden 

van onderzoeksvraag 2) verwerkt. 

Resultaten 

Nog niet beschikbaar 

Conclusie 

Nog niet beschikbaar 

Auteur(s) 

Eline Devriese, Master in de klinische psychologie. 

AZ Sint-Jan AV, campus Brugge 

41. 

Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen na een intensieve 

kankerbehandeling 

Situering 

In België krijgen per jaar 300 à 350 kinderen te horen dat ze kanker hebben. 

Deze diagnose en de vaak intensieve en langdurige behandeling die hierop volgt, 

gooien het ‘gewone’ leven van het kind en zijn gezin helemaal overhoop.   Dit 

onderzoek spitst zich toe op het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen die 

kanker doorgemaakt hebben.  Hebben zij het op dat vlak (blijvend) moeilijker dan 

hun leeftijds-genoten die geen kanker gehad hebben?  Dient de psycho-sociale 

hulpverlening in de periode nà de intensieve behandeling geïntensifieerd te 

worden of beschikken deze kinderen over de nodige veerkracht om zelf op een 

psychisch gezonde manier hun leeftijdsgebonden ontwikkelingstaken aan te 

gaan? 

Methode 

Het onderzoek wordt vanaf oktober 2011 tot en met eind maart 2012 aangeboden 

aan alle kankerpatiënten van 8 tot 18 jaar die in UZ Leuven behandeld worden. 

Bijkomend criterium is dat zij, door hun ziekte, minstens 3 maand afwezig waren 
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op hun thuisschool en ondertussen sinds minimum 3 en maximum 6 maand terug 

gestart zijn in het reguliere onderwijs. Kinderen uit het buitengewoon onderwijs en 

kinderen die niet-Nederlandstalig onderwijs volgen, worden geëxcludeerd. 

Verschillende vragenlijsten worden afgenomen van de patiënt zelf, de ouders en 

de leerkracht. 

Resultaten 

Het onderzoek start pas in oktober 2011 en wordt uitgevoerd als eindwerk voor 

de Permanente Vorming 'Psycho-Oncologie' (KUL). 

Conclusie 

Het onderzoek start pas in oktober 2011 en wordt uitgevoerd als eindwerk voor 

de Permanente Vorming 'Psycho-Oncologie' (KUL). 

Auteur(s) 

Karen Vandenabeele, Klinisch Psychologe in UZ Leuven, Afdeling Kinderhemato-

Oncologie 

42. 

Informatiebehoeften, angst, depressie, coping en levenskwaliteit bij 

patiënten met hoofd & halskanker en hun partners. 

Situering 

Patiënten met hoofd & halskanker worden soms beschouwd als een moeilijk te 

bereiken populatie voor hulpverlening. Bijkomende moeilijkheden als 

verminkingen in het gelaat, spraak- en eetmoeilijkheden, en sociale gevolgen 

maken een aangepaste psychosociale zorgverlening nochtans aangewezen. In 

Gasthuisberg loopt een longitudinaal empirisch onderzoek om zicht te krijgen op 

noden & behoeften, psychosociaal functioneren, coping en levenskwaliteit bij 

deze patiënten en hun partners. Aan de hand van de resultaten wordt mogelijks 

een psycho-educatief groepsprogramma opgezet. 

Methode 

Inclusiecriteria: patiënten met diagnose hoofd & halskanker en hun eventuele 

partner; zowel nieuwe diagnoses als recidieven. Exclusie: kanker van de 

neus/neusholten en schildklierkanker  

Bij de patiënten worden 5 vragenlijsten afgenomen: behoeftenvragenlijst, HADS, 

EORTC Quality of Life (algemene en specifieke versie) en UCL. Bij de partners 
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worden diezelfde vragenlijsten voorgelegd, behalve de EORTC. De doelgroep 

wordt op 2 tijdstippen bevraagd: enkele weken na de diagnose/recidief en 

ongeveer 6 maanden later. 

Resultaten 

De dataverzameling is nog lopend. 

Conclusie 

Nog geen conclusie. 

Auteur(s) 

Leen Neyens, psychologe, Marleen Decruyenaere, psychologe, Yasmine Antonis, 

psychologe, Prof. Dr. Paul Clement, Algemene Medische Oncologie, Prof. Dr. 

Sandra Nuyts, Radiotherapie, Prof. Dr. Vincent Vander Poorten, NKO, Gelaats- 

en Halschirurgie, Prof. Dr. Joseph Schoenaers, Mond Kaak Aangezichtschirurgie, 

Prof. Dr. Pierre Delaere, NKO, Gelaats- en Halschirurgie, Prof. Dr. Koen 

Demyttenaere, Psychiatrie 

UZ Leuven 

43. 

Zelfzorg bij psychologen in de oncologie 

Situering 

De job van psycholoog binnen een oncologische setting kan veel voldoening 

geven. Mensen ondersteunen en de confrontatie met het essentiële van het 

leven, biedt kansen om zelf intenser met het leven om te gaan. Toch is deze job 

niet evident. Psychologen worden vaak geconfronteerd met psychisch zware 

problematieken. Thema’s als dood, ontreddering en intense gevoelens van 

verdriet en rouw zijn complex en vergen heel wat inspanningen van de 

hulpverlener.Tevens houdt het beroep van hulpverlener een zeker gevaar in voor 

de persoon zelf. Enkele mogelijke gevolgen zijn stress, secondaire traumatisering 

en burn-out. Voor psychologen is het vaak vanzelfsprekend om voor anderen te 

zorgen, maar zorgen zij ook voor zichzelf? 

Dit onderzoek heeft als doel een overzicht te geven van de manier waarop 

psychologen in de oncologie omgaan met zelfzorg en hoe een 

ziekenhuisomgeving dit bevordert of bemoeilijkt. Zelfzorg wordt hier gezien in het 

kader van burn-out preventie en stressreductie.  
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Methode 

Er zal een exploratief kwalitatief onderzoek gedaan worden. Een aantal 

psychologen tewerkgesteld in de oncologie zullen bevraagd worden aan de hand 

van een semi-gestructureerd interview.  

Resultaten/ Conclusie: 

Resultaten en conclusie kunnen nog niet besproken worden aangezien het 

onderzoek nog in een startfase is. 

Auteur 

Eline Seeuws, psychologe Oncologisch Support Team in het AZ Sint-Maarten te 

Duffel  

44. 

Kanker en vermoeidheid, in de startblokken 

Situering 

Juli 2009 startte AZ Sint-Jan met een systematische werking op oncologie door 

psychologen, voor en met kankerpatiënten. De opstart is druk geweest, waardoor 

tot nu toe weinig tijd vrij was om de werking uit te diepen. Steeds meer gingen 

hier vragen op over het thema vermoeidheid, zowel vanuit verpleging als vanuit 

ons brede publiek aan patiënten. Ons werd duidelijk dat er een grote nood was 

aan kwaliteitsvolle en duidelijke informatie voor patiënten. Deze nood is het 

startpunt geworden van een uitbouwproces in een systematische werking rond 

vermoeidheid vanuit de psychologische dienst. 

Methode 

Via grondig literatuuronderzoek werd kennis opgedaan over het onderwerp. Op 

basis hiervan werd een informatiesessie voor patiënten uitgewerkt en een 

informatiebrochure. Deze worden systematisch geëvalueerd en bijgestuurd 

volgens de noden van patiënten. Op basis hiervan wordt de volgende stap 

bepaald in dit opbouwproces van onze werking. Het exacte onderwerp van 

onderzoek, wordt pas bepaald na uitwerking van de brochure. Op basis hiervan, 

en de evaluaties, worden aanbevelingen gedaan voor de verdere werking met 

patiënten rond vermoeidheid. 

Resultaten / 

Conclusie / 
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Auteur(s) 

Lien Decorte 

AZ Sint-Jan te Brugge 

45. 

"Een exploratieve studie naar de implementatie van cognitieve 

gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) bij kankerpatiënten en de effecten 

hiervan op slaap, vermoeidheid en levenskwaliteit." 

Situering 

Op basis van deze exploratieve studie wordt verkend of een structureel 

groepsaanbod CGT-i zal worden geïmplementeerd op de dienst oncologie in AZ 

Nikolaas. 

Slaapstoornissen waaronder slapeloosheid (insomnie) vormen een frequent 

probleem onder kankerpatiënten. Schattingen naar prevalentie geven aan dat 30 

tot 50% van nieuw gediagnosticeerde of recent behandelde kankerpatiënten, 

slaapproblemen rapporteren, waarvoor er 19 tot 30% beantwoorden aan de 

diagnostische criteria voor chronische insomnie. Nochtans blijven deze klachten 

te weinig gedetecteerd en behandeld. Een mogelijke reden hiervoor is dat 

insomnie gezien wordt als een normale en tijdelijke reactie op de diagnose kanker 

of de behandeling ervan, zowel door de arts als door de patiënt. Recent werden 

de eerste studies uitgevoerd die de effectiviteit van CGT-i bij kankerpatiënten 

aantonen. Deze resultaten in combinatie met de sterke wetenschappelijk 

onderbouwing van deze begeleiding voor insomnie klachten, heeft ervoor 

gezorgd dat deze behandeling de ‘treatment of choice’ is, naast een 

medicamenteuze behandeling voor insomnie bij kankerpatiënten.  Insomnie heeft 

een significante negatieve impact op de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. 

Dit effect duurt tot lang na het einde van de behandeling. 

Uit studies blijkt dat CGT-i voor kankerpatiënten een positieve invloed heeft op 

kwaliteit van leven, kankergerelateerde vermoeidheid en stemming. Ondanks al 

deze voordelen is het gesubsidieerd aanbod CGT-i, specifiek voor 

kankerpatiënten,  zeer beperkt in Vlaanderen. Om deze lacune te helpen 

opvullen, is een gratis proefproject CGT-i voor kankerpatiënten gestart in AZ 

Nikolaas. Op basis hiervan wordt een exploratieve studie gedaan naar de 

implementatie van cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i) bij 

kankerpatiënten op de dienst oncologie in AZ Nikolaas, en de effecten hiervan op 

slaap, vermoeidheid en kwaliteit van leven. 
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Methode 

Deze exploratieve studie zal gebeuren op basis van een gevalsstudie. Er zullen 

voor-, na- en follow-up metingen van slaap, vermoeidheid en levenskwaliteit 

worden uitgevoerd op basis van een aantal vragenlijsten.  

Het CGT-I programma zal grotendeels overgenomen worden van Morin (1993) 

met een aantal aanpassingen aan de huidige problematiek. De patiënt zal 

gevraagd worden om gedurende de volledige training een slaapdagboek bij te 

houden. De voornaamste componenten van dit programma zijn psycho-educatie 

over slaap en slaapproblemen, gedragsmatige interventies zoals slaaprestrictie 

en stimulus controle, alsook cognitieve training en herstructurering.  

Auteur(s) 

Promotor: Prof. Dr. Christiaan Schotte 

Student: Jan Piers 

46. 

“De opmaak van een nieuw holistisch palliatief zorgpad/ beleid” 

Situering 

Na twee jaar in het palliatieve werkveld gestaan te hebben, hadden wij met ons 

team het gevoel dat we nog meer zouden moeten kunnen doen. Dat we de 

patiënt nog meer centraal moesten stellen in het zorgproces en hem nog meer 

autonomie zouden moeten kunnen geven. Dit werd bevestigd in gesprekken met 

de patiënt waarin vaak naar voor kwam “dat ze het maar allemaal moesten 

ondergaan”, “gewoon probeerden goed te luisteren naar de arts”, “het team wel 

het beste zouden weten wat goed voor hen is”. Persoonlijk vonden wij ook dat we 

te weinig richtlijnen hadden tijdens het begeleiden van onze patiënten. Er kwam 

meer en meer de nood om naast het betrokken zijn, de menselijke kant van de 

zaak te gaan benaderen, ook de wetenschap een duidelijke plaats te gaan geven 

in ons zorgproces. Wij zijn dan ook van start gegaan met een werkgroep 

palliatieve zorg op onze oncologische afdeling waarin wij samen een nieuw 

beleid/ zorgpad proberen te realiseren met evidence based richtlijnen als houvast 

bij de begeleiding van onze palliatieve patienten. We hanteren hierbij een 

holistische invalshoek. 

Methode 

Het opzet van deze thesis bestaat voor een groot deel uit een literatuurstudie 

rond de verschillende thema’s en fasen binnen het palliatieve zorgproces. Vanuit 



Cédric Hèle instituut – Congresboek – 25 november ’11 

             60 

deze wetenschappelijke evidence based achtergrond zal een nieuw beleid 

uitgeschreven worden en toegepast op onze oncologische afdeling. Op deze 

manier kan onderzoek gedaan worden naar de volgende zaken: a) + b) Is er wel 

degelijk een meerwaarde van het nieuwe zorgpad tov het oude zowel naar 

patiëntentevredenheid als naar ervaren Quality Of Life en c) waaraan schrijven 

patiënten deze ervaringen toe? Dit wordt nagegaan door een semi gestructureerd 

interview af te nemen van mensen die begeleid worden op de oncologische 

afdeling zelf en deze resultaten te vergelijken met dezelfde gestructureerde 

interviews afgenomen bij palliatieve oncologische patiënten op andere afdelingen. 

Resultaten 

Mijn hypothesen hierrond zijn dat de nieuwe manier van werken wel degelijk voor 

een hogere ervaren tevredenheid en kwaliteit van leven zal zorgen. Ik verwacht 

dat deze beleving in de eerste plaats zal gekoppeld worden aan een groter 

gevoel van controle over de situatie.  

Conclusie / 

Auteur  

Faran Vosté, AZ St Jan Brugge-Oostende 

47. 

De impact van familiaal functioneren op de mentale veerkracht en kwaliteit 

van leven bij kanker 

Situering  

Kanker is een aandoening die het ganse gezin overkomt. Hoe de verschillende 

leden van het gezin omgaan met het gebeurde, kan een grote steun vormen maar 

eveneens distress met zich meebrengen. Naast ziektekenmerken, individuele 

levenskenmerken zullen gezinskenmerken ook een belangrijke rol spelen. Zijn er 

bepaalde gezinsaspecten die onze alertheid vragen binnen de dagelijkse praktijk? 

Binnen deze scriptie zal de impact van familiaal functioneren in het omgaan met 

kanker worden onderzocht met bijzondere aandacht voor het effect op mentale 

veerkracht en kwaliteit van leven. We verwachten dat familiale aspecten zoals 

cohesie, expressiviteit en conflicthantering van invloed zullen zijn op zijn op 

kwaliteit van leven, stemming en veerkracht.  
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Methode  

Patiënt en familie worden gerekruteerd vanuit AZ Groeninge te Kortrijk. De 

inclusiecriteria zijn volwassen patiënten en hun familie ((g)een levenspartner en 

één of meer kinderen ouder dan 15 jaar die nog thuis wonen) met een diagnose 

van kanker waarbij er geen rekening wordt gehouden met het stadium van de 

ziekte (van diagnose tot palliatieve fase). Alle gezinsleden ontvangen een 

vragenlijstbundel (zelf-rapportage) waarbij er een aantal demografische en 

ziektegerelateerde vragen worden gesteld alsook wordt het familiaal functioneren 

(cohesie, expressiviteit, conflict), de kwaliteit van leven, de veerkracht en 

stemming bevraagd. Indien mogelijk wordt de vragenlijstbundel afgenomen op 

verschillende scharniermomenten tijdens het ziekteproces. De 

scharniermomenten zouden zijn bij diagnose, 3 maand na start behandeling en bij 

herval. 

Resultaten  

Momenteel vindt de dataverzameling en verwerking plaats.  

Conclusie / 

Auteur 

Lieselot Devaere, AZ Groeninge Kortrijk  

48. 

Wat is de psychologische impact van de kennis van het ziekteverloop bij 

een kankerpatiënt na de mededeling  van herval of metastase door de 

behandelende arts? 

Situering 

In vele gevallen (88%, Trajkovic-Dakovic, 2009) vraagt de patiënt in het 

slechtnieuwsgesprek naar zijn ziekteverloop. Wat kan deze persoon verwachten? 

Zo probeert de behandelt arts  indien nog mogelijk, het behandelingstraject te 

schetsen of alternatieven aan te reiken om patiënt geen hoop te ontnemen. Er is 

reeds uit de literatuur gebleken dat ondanks de vrees van sommige artsen, 

gesprekken rond herval of metastasering  niet leiden tot een toename van 

depressie of ongerustheid bij patiënten.(Haggerty et al.,2005) 

Methode 

Om het concept ziekteverloop(prognose )te kunnen afbakenen in het 
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slechtnieuws gesprek, neem ik semi-gestructureerd interview af van 

kankerpatiënten. In dit interview zal er gepolst worden naar de boodschap rond 

het ziekteverloop, hoe deze gebracht is door de arts, beide vanuit het perspectief 

en de herinneringen van de patiënt.Tevens wordt de arts bevraagd rond de 

diagnose zodat er een basismeting van het ziekteverloop is en niet enkel de 

beleving om ruis van coping te vermijden. 

Dit interview zal zo snel mogelijk na het slechtnieuws gesprek afgenomen 

worden.Het semi-gestructureerd interview zal kwalitatief verwerkt worden aan de 

hand van codering. 

Om het psychologisch algemeen welzijn van de patiënt na te gaan, zal ik gebruik 

maken van de Hospitalisatie Angst en Depressie Schaal (HADS), de Schok 

Verwerkingslijst (SVL) een zelf opgestelde vragenlijst rond coping met drie 

schalen die gebaseerd zijn op de schalen van de Utrechtse copinglijst (UCL), 

namelijk ‘sociale steun zoeken, expressie van emotie en actief aanpakken’. De 

vragenlijsten worden reeds meegegeven na het slechtnieuws gesprek samen met 

de uitleg van het onderzoek en mijn contactgegevens door de behandelende arts 

door de proefpersoon thuis te worden ingevuld. In een begeleidende brief aan de 

patiënt zal gevraagd worden om de vragenlijst binnen een bepaalde tijd in te 

vullen en eventueel terug te sturen. Wanneer het semi-gestructureerd interview 

wordt afgenomen, zullen de vragenlijsten opnieuw worden afgenomen. Zo kan ik 

meten of  tijd reeds een variabele is, die zorgt voor een verschil in beleving rond 

de mededeling van ziekteverloop 

Resultaten 

Als resultaat verwacht ik dat afhankelijk van de kennis rond het ziekteverloop van 

herval of metastasering van de patiënt zijn psychosociale welzijn in mate van 

depressie en angst hoger of lager zal zijn naargelang de manier waarop de 

communicatie rond de herval of de metastasering is verlopen en zijn coping 

hieromtrent. 

Conclusie 

nog in onderzoek 

Auteur(s) 

Sara Dehandschutter, psychologe Sint-franciskus ziekenhuis Heusden-Zolder 
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49. 

Kanker en seksualiteit, wij praten erover! 

Situering 

Op basis van onderzoek en praktijkervaring weten we dat praten over seksualiteit 

bij kankerpatiënten niet vanzelfsprekend is.  Zowel patiënten als hulpverleners 

gaan er van uit dat de andere partij het onderwerp ter sprake brengt.  Daarnaast 

geven hulpverleners aan dat ze niet over de nodige kennis en vaardigheden 

beschikken om dit thema ter sprake te brengen. Binnen het UZ Gent werden 

daarom verschillende initiatieven ontwikkeld om hulpverleners en patiënten rond 

dit thema te sensibiliseren en te vormen. 

Methode 

In 2007 werd de multidisciplinaire werkgroep ‘Kanker en seksualiteit’ opgericht 

met als doel een platform te vormen om het thema  seksualiteit bij 

kankerpatiënten onder de aandacht te brengen als onderdeel van de totaalzorg 

voor patiënten en hun naasten.  Op basis van een literatuurstudie en een 

bevraging van de noden bij zowel patiënten en hun naasten als hulpverleners 

werden diverse acties ondernomen. 

Resultaten 

Om de drempel voor patiënten en hun naasten te verlagen, werd een e-mailadres 

aangemaakt waarop patiënten en hun naasten hun bezorgdheden en vragen 

kunnen uiten en werd een sensibiliseringsfolder ontwikkeld en verspreid binnen 

het ziekenhuis. 

Voor hulpverleners werd een sensibiliseringsavond georganiseerd om enerzijds 

dit thema onder de aandacht te brengen en hen anderzijds warm te maken om 

deel te nemen aan een vorming met als doel kennis, vaardigheden en attitudes bij 

te brengen rond praten over seksualiteit bij kankerpatiënten. Deze vorming 

bestaat uit een algemene basismodule en een specialisatiemodule per 

tumorgroep. 

Conclusie 

Als volgende stap  zal de vorming in het kader van het eindwerk voor de opleiding 

Psycho-oncologie geëvalueerd worden op zijn effectiviteit. We gaan na of 

hulpverleners na het volgen van de vorming over meer kennis, vaardigheden en 

attitudes beschikken dan voorheen en hiermee daadwerkelijk aan de slag gaan in 
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de praktijk. Gezien de effectiviteitmetingen nog volop bezig zijn, is het nog niet 

mogelijk om eindresultaten mee te geven op het congres. 

Auteur(s): namen en plaats van tewerkstelling: Barbara Casteels, psychologe 

Oncologisch Centrum UZ Gent. 

Anneleen Raes, psychologe Oncologisch Centrum UZ Gent. 

Mede namens de leden van de werkgroep ‘Kanker en seksualiteit’, Oncologisch 

Centrum UZ Gent. 

50. 

Communicatie binnen het oncologisch team 

Situering 

In ons ziekenhuis proberen we de oncologische patiënten vanuit een holistische 

visie de best mogelijke kwalitatieve zorg te bieden. Hierbij is een multidisciplinaire 

benadering essentieel. De laatste jaren zijn er hiervoor verschillende 

(psychosociale) oncologische disciplines tewerk gesteld in het ziekenhuis. 

Door dit uitbreidende aanbod en de verscheidenheid aan (psychosociale) 

hulpverleners is het vaak een moeilijke opdracht om 

- binnen de verschillende disciplines onderling goed te functioneren, 

- de taken te verdelen (wie benadert de patiënt wanneer in het  ziekteproces?; 

wie neemt welke verantwoordelijkheden op?) 

- gestructureerd overleg te plegen tussen de verschillende hulpverleners en 

afspraken te maken… 

Dit onderzoek gaat over de informatieoverdracht/communicatie tussen de 

verschillende oncologische hulpverleners. 

 

Methode 

 Aan de hand van een samenwerkingsmodel wordt bij de verschillende 

hulpverleners getoetst hoe we een meer coherent en gestructureerd team kunnen 

vormen met een duidelijke informatieoverdracht tussen de verschillende 

disciplines onderling, naar de patiënt… 

Resultaten 

Als resultaat zouden we tot een bepaalde overlegstructuur kunnen komen en zo 

enkele procedures moeten kunnen ontwikkelen om de best mogelijke 

samenwerking binnen het multidisciplinair team na te streven. 
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Conclusie / 

Auteur(s) 

Valérie Muylle 

AZ Glorieux Ronse 


