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De wederzijdse impact van 

Kanker en het Gezin

Lieven Migerode

Opleider relatie en gezinstherapie 

UPCUZLeuven

CHi 19 december 2013

“Onderzoek van Neimeyer (1999) duidt er op dat rond een overlijden gemiddeld 128 personen geraakt worden. 

Er is geen reden om aan te nemen dat dit rond de kankerdiagnose anders zou zijn.” (Migerode, 2006)

• Doel:

– Een mogelijk model voorstellen om klinisch te handelen. Zoveel mogelijk 

gebaseerd  op en ondersteund door onderzoek.

• Krachtlijnen:

– het individu bestaat niet, eenzaamheid bestaat wel.

– Mensen zijn geen stenen, leven is in interactie staan.

– Kanker als een ongenode gast in het gezin.

• Dan kunnen we nadenken over de invloed van kanker (en op kanker)

• Dan kunnen we het leven naast kanker beter blijven zien.

– Ziekte en dood horen bij het leven zoals gezondheid en geboorte.

– Mensen maken betekenissen om zich te oriënteren in het leven.

• Het  toetreden van een ongenode gast vraagt om vele nieuwe betekenissen.
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• Het samenspel tussen drie 

dimensies

– Het type ziekteproces

• Begin: acuut, gradueel

• Verloop: progressief, constant, met 

opstoten

• Afloop: niet fataal, fataal, verkort leven, 

• Verlies mogelijkheden: hoeveel, welke?

– Het gezinsfunctioneren

– Het samenspel van de tijdsfasen van 

beiden
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Het type van ziekte

Gezinsfunctioneren

Samenspel doorheen 
de TIJD.

Een psychosociaal model

• Het samenspel tussen drie 

dimensies

– Het type ziekteproces

– Het gezinsfunctioneren:

• Organisatiepatronen

• Communicatiestijl

• Transgenerationele patronen

• Overtuigingen

– Het samenspel van de tijdsfasen van 

beiden
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Een psychosociaal model

• Het samenspel tussen drie 

dimensies

– Het type ziekteproces

– Het gezinsfunctioneren

– Het samenspel van de tijdsfasen van 

beiden

• Naar binnen gericht of naar buiten gericht.
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“De opeenstapeling van psychosociale eisen kan het aanpassingsvermogen van een gezin 

overschrijden (net zoals tumorgroei het aanpassingsvermogen van het lichaam kan 

overschrijden” J.S. Rolland.

– Er zijn vele types van kanker met vele verlopen en 

vele verschillende effecten

– Ik zal verder het  verhaal ordenen op de dimensie 

van het verloop van de ziekte.

– Alle kankers impliceren nog steeds de angst op 

een fatale afloop

– De kans op overleven stijgt 

– Dus dienen we een fase van remissie toe te 

voegen aan het model.
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Diagnose

• Op gezinsniveau: crisis, hypervigilantie, betekenis 
zoeken in de onrust.

• Tip: Indien mogelijk geef informatie aan 
meerdere gezinsleden tegelijk. Daarmee is de 
ontstane verwarring tenminste duidelijk.

• Tip: besef dat je maar één van de 
betekenismakers bent.

• Onderzoek: Marwitt (2002) 
– De meerderheid van de patiënten verkiest het slechte 

nieuws te horen in aanwezigheid van een geliefde

– Tip: zie openheid als een flou begrip
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Iets over de kinderen

• De invloed van de ouderlijke ziekte op de kinderen 
loopt via:
– de directe invloed van de symptomen met inbegrip van de 

psychologische symptomen (Rolland)

– De veranderde opvoedingsstijl

– De ouderlijke spanning

• Een samenhangende  gezinssfeer met open 
communicatie en weinig conflict lijkt beschermend te 
zijn voor de kinderen.

• Onderzoek: En er zijn ook positieve invloeden mogelijk 
(Noll, 1999).

• Tip: vergeet de siblings niet als een kind ziek is.
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behandeling
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• Vaak lang en pijnlijk en onvoorspelbaar.

• Voor het gezin: geduld, hoop, goed zijn met 
probleemoplossing, meegaan op het ritme van de 
behandeling, dubbele rollen (patiënt/moeder)

• Tip: Hou je blik breed.

• Tip: Echt respect verzacht te pijn. (disrespect vergroot 
te de pijn)

• Onderzoek: Dr Northouse (2000): “de aanpassing van 
de gezinsleden aan de ziekte verklaart een groter deel 
van de variantie van de aanpassing van de pt dan de 
kenmerken van de ziekte of de demografische 
variabelen op zich.”

remissie

• De kanker is uit het lichaam verdwenen, de ongenode
gast woont nog wel in het gezin.

• Onderzoek: 
– Stress na kanker kan tot vijf jaar na diagnose gemeten

worden (Shields 2004).

– 1/3 kinderen heeft na succesvolle genezing van 
hersentumor last van late effecten van ziekte en 
behandeling (Aukema, 2012)

– Effectieve ouderlijke coping beschermd kinderen tegen de 
gevolgen van kanker na de behandeling (Wilkes, 2003)

• Tip: Hou de vinger aan de pols bij de familie.
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Palliatief en terminaal, overlijden en 

nadien.
• Hoop krijgt een nieuwe inhoud

• De ziekte eist veel en regelt de dag

• Het toelaten van de medische wereld in je intimiteit neemt
nog toe.

• Onderzoek: Spreken over het levenseinde is voor een grote
meerderheid niet stresserend (88%) en voor een belangrijk
aantal helpend (40%) (Emanuel, 2004)

• Tip: betrek het gezin bij de comfortbehandeling.

• Tip: lever ook voorzichtig de woorden om over het
levenseinde te kunnen spreken.

• Tip: maak opvang nadien beschikbaar doch dring deze niet 
op.
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Besluit

• Zie de mens in zijn verbanden

• Besef dat je als hulpverlener/arts zelf deel uitmaakt van dat 
verband.

• Luister naar betekenissen

• De meeste gezinnen redden zich ok en ondersteunen aldus de zorg.

• Reden tot zorg: lage cohesie, moeilijke communicatie, grote angst 
voor ziekten, onderling conflict, rigide rollen…

• Het gezin als partner in de zorg

– Ziekte en de bijhorende stressoren beïnvloeden het gezinsleven

– Het gezinsleven beïnvloedt de deelname aan therapie en dus het 
verloop van de ziekte

– Het gaat dus steeds om de fit tussen de sterkten en kwetsbaarheden 
van een gezin en de eisen vanwege de ziekte doorheen de tijd.
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