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In de laatste decennia van de vorige eeuw is de kennis met betrekking tot de medische 

behandeling van kanker sterk toegenomen. Chemotherapie en hormonale therapie werden 

geïntroduceerd en voor verschillende vormen van kanker werden screeningprogramma’s 

opgezet om kanker in een vroeg stadium te kunnen ontdekken. Eén van de gevolgen van 

deze vooruitgang op het medische gebied is dat vrouwen met borstkanker een grotere 

overlevingskans hebben, vooral als de borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt. Dit 

betekent echter ook, dat zij langer geconfronteerd worden met de nadelige gevolgen zoals 

een aangetast lichaam als gevolg van de borstoperatie of zelfs borstamputatie, vermoeidheid 

als gevolg van chemotherapie, en psychosociale gevolgen zoals angst, depressie, seksuele 

problemen en sociale problemen.

Om deze psychosociale gevolgen te minimaliseren, zijn over de hele wereld patiëntspeci-

fieke interventieprogramma’s ontwikkeld. Bij aanvang van deze studie, in 1995, toonde de 

meerderheid van deze onderzoeken aan dat psychosociale begeleiding emotionele stress 

verminderde en het omgaan met de psychosociale gevolgen van kanker verbeterde. Resul-

taten lieten zien dat psychosociale interventies een aanvulling vormden op de medische 

behandeling van kanker.

Onduidelijk bleef echter welke elementen uit de interventies verantwoordelijk waren voor de 

verbeteringen. Om dit na te gaan is het huidige onderzoek opgezet, waarin twee soorten van 

begeleiding met elkaar werden vergeleken:

1. groepstherapie gebaseerd op experiëntiële-existentiële uitgangspunten

2. sociale steungroep.

Beide interventies duurde 12 weken en werden aangeboden aan vrouwen die een diagnose 

borstkanker hadden gekregen en hier 3 weken tot 4 maanden geleden aan geopereerd wa-

ren. Allen hadden een goede prognose, wat wil zeggen dat er geen uitzaaiingen op afstand 

waren gevonden.

Er was sprake van een gerandomiseerd onderzoek, waarin de vrouwen dus niet de keus 

hadden aan welke vorm van begeleiding zij deelnamen. Daarnaast startte de helft van de 

begeleiding meteen na toewijzing aan één van beide interventies (dus groepstherapie of so-

ciale steungroep), terwijl de andere helft van de interventies pas 3 maanden na de toewijzing 

startte (wachtlijstgroep). Ook dit gedeelte was gerandomiseerd.

De hypothese was dat de deelnemende vrouwen een verbetering op het psychosociale 

gebied zouden laten zien, maar dat deze verbetering beduidend groter zou zijn bij de groep 

vrouwen die deelgenomen hadden aan de groepstherapie. Daarnaast was de gedachte dat de 

vrouwen die meteen met de begeleiding gestart waren direct na afloop een verbetering op 

psychosociaal gebied zouden laten zien, terwijl de vrouwen die op dat moment nog moesten 

starten met hun begeleiding geen vooruitgang of zelfs een achteruitgang op psychosociaal 

gebied zouden rapporteren. Dit proefschrift beschrijft de resultaten van dit onderzoek.
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Het aanbieden van psychosociale begeleiding kort na de diagnose borstkanker en de daar-

opvolgende operatie is gebaseerd op de aanname dat vrouwen op dat moment de meeste 

psychosociale problemen ervaren. Dat deze veronderstelling gerechtvaardigd is, blijkt uit de 

resultaten van verschillende onderzoeken die aangeven dat tot 56% van vrouwen met een 

diagnose borstkanker aangeven emotionele problemen te hebben. Bij de meeste vrouwen 

worden deze problemen veel minder of verdwijnen ze. Toch heeft na 1 jaar ongeveer 1/3 van 

de vrouwen nog psychosociale problemen. 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven in hoeverre de deelneemsters aan dit onderzoek psy-

chosociale problemen hadden en of er een relatie is tussen de verschillende soorten psy-

chosociale problemen aan de ene kant (emotionele stress, vitaliteit, seksueel functioneren, 

lichaamsbeeld, recreatieve activiteiten en sociale interacties) en medische en demografische 

gegevens, sociale steun en de manier van omgaan met problemen aan de andere kant.

Uit dit onderzoek bleek dat de vrouwen die aan deze studie deelnamen weinig psychosoci-

ale problemen hadden. Ze waren vergelijkbaar met vrouwen die geen borstkanker hadden. 

Daarnaast werd gevonden dat vlak na de diagnose en operatie met name het op een ziek-

tespecifieke manier omgaan met de diagnose borstkanker en de gevolgen ervan gerelateerd 

was aan eventueel psychosociale problemen. Hoe men over het algemeen omgaat met 

problemen was minder relevant.

Vrouwen die aangaven op een optimistische manier met hun ziekte om te gaan, rapporteer-

den minder emotionele stress, meer vitaliteit, een beter lichaamsbeeld, participeerden meer 

in recreatieve activiteiten en werden minder belemmerd in hun sociale interacties. Vrouwen 

die met hun ziekte omgingen door er heel erg op gericht te zijn, gaven juist meer emotionele 

stress aan en hadden een negatiever lichaamsbeeld. Vrouwen die de gedachte aan hun ziekte 

onderdrukte, ervoeren meer emotionele stress en minder vitaliteit.

Daarnaast bleek dat oudere vrouwen en vrouwen die een borstbesparende operatie hadden 

ondergaan vaker op een optimistischer manier met hun ziekte omgingen. De laatste groep 

vrouwen had ook een positiever lichaamsbeeld dan vrouwen met een borstamputatie.

In dit deel van het onderzoek kon de positieve rol van sociale steun, die in ander onderzoek 

vaak gevonden wordt, niet bevestigd worden.

De volgende stap in het onderzoek was de groep vrouwen die meteen na de randomisatie 

met de begeleiding begonnen waren te vergelijken met de vrouwen die 3 maanden op de 

wachtlijst stonden en bijna zouden beginnen met hun begeleiding. De resultaten van deze 

vergelijking zijn beschreven in hoofdstuk 3. Op het moment dat de vrouwen aangaven deel 

te willen nemen aan dit onderzoek en zij nog niet wisten in welke groep ze zouden komen 

en wanneer de groep zou starten, is er geen verschil tussen de vrouwen die meteen met de 

begeleiding zijn begonnen en de vrouwen die op de wachtlijst terecht kwamen. Dit gold 
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voor medische en demografische gegevens, psychosociale problemen, sociale steun en de 

manier van omgaan met problemen.

Aan het eind van dit deel van het onderzoek bleek er opnieuw geen verschil te zijn tussen 

de vrouwen die de begeleiding juist hadden afgerond en de vrouwen die op de wachtlijst 

stonden en bijna zouden starten met de begeleiding als het ging om psychosociale proble-

men en het omgaan met problemen. Wel bleken de vrouwen die deelgenomen hadden aan 

de sociale steungroep meer steun van onbekenden te ervaren in vergelijking met vrouwen 

die aan de therapiegroep hadden deelgenomen en de vrouwen die nog aan de begeleiding 

moesten beginnen.

Een ander resultaat was dat de vrouwen die deel hadden genomen aan de begeleiding niet 

veranderd waren op psychosociaal gebied na deelname aan de begeleiding. De conclusie van 

dit deel van het onderzoek is dat vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker, maar zonder 

psychosociale problemen, geen baat hebben bij een kortdurende begeleiding op de korte 

termijn in vergelijking met vrouwen die (nog) geen begeleiding hebben ontvangen.

In hoofdstuk 4 wordt het effect van snel starten of pas na 3 maanden wachtlijst starten met 

de begeleiding beschreven. De helft van de vrouwen die hadden toegezegd mee te willen 

werken aan dit onderzoek, werd voor 3 maanden op een wachtlijst geplaatst. De vergelijking 

tussen de deelneemsters die meteen na het starten van het onderzoek en de deelneemsters 

die 3 maanden op een wachtlijst stonden is gedaan voor aanvang van de begeleiding, meteen 

nadat de begeleiding afgelopen was en een half jaar nadat de begeleiding afgerond was.

De belangrijkste uitkomst van dit deel van het onderzoek was dat de vrouwen die eerst 

3 maanden op de wachtlijst stonden, zes maanden nadat de begeleiding afgelopen was, 

meer emotionele stress rapporteerden dan de vrouwen die meteen gestart waren met de 

begeleiding. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat vrouwen bij wie borstkanker 

gediagnosticeerd is en die hiervoor geopereerd zijn, zo snel mogelijk na deze operatie psy-

chosociale begeleiding zouden moeten krijgen.

In dit deel van het onderzoek is ook gekeken of er een verschil op psychosociaal gebied was 

vlak nadat de begeleiding was afgerond en een half jaar daarna ten opzichte van voor de 

begeleiding. Net als in hoofdstuk 3, werd ook nu vlak nadat de begeleiding afgelopen was 

geen verschil op psychosociaal gebied gevonden ten opzichte van vlak voor de begeleiding. 

Zes maanden nadat de begeleiding was afgerond, werd er echter wel een verandering gerap-

porteerd: vrouwen gaven aan een verbeterd lichaamsbeeld te hebben en ook meer deel te 

nemen aan recreatieve activiteiten. Daarnaast was er een neiging tot een positieve verande-

ring in de mate van emotionele stress en werden er minder sociale interacties ervaren. Deze 

veranderingen konden echter niet toegeschreven worden aan deelname aan één van beide 

vormen van begeleiding, maar waren het gevolg van het verstrijken van de tijd.
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Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om de effecten van de sociale steungroepen 

te vergelijken met de effecten van experiëntiële-existentiële groepstherapie. Dit wordt in 

hoofdstuk 5 beschreven. De hypothese was dat de deelneemsters aan beide vormen van 

begeleiding een verbetering op het psychosociaal gebied zouden rapporteren, waarbij de 

verbetering van de vrouwen die deelgenomen hadden aan de groepstherapie beduidend 

groter zou zijn dan de verbetering door deelname aan de sociale steungroep. De beide 

groepen zijn vergeleken voor aanvang van de begeleiding, meteen nadat de begeleiding 

was afgerond en 12 maanden daarna.

Zoals in voorgaande hoofdstukken werd er ook nu geen verschil gevonden tussen de beide 

vormen van begeleiding, op geen van de tijdstippen waarop vergeleken werd. En ook nu 

werd er over het algemeen, los van de begeleiding waar men aan deelgenomen had, geen 

verbetering op enig psychosociaal gebied gevonden vlak nadat de begeleiding afgelopen 

was. Wel werd er 12 maanden nadat de begeleiding afgerond was een verbetering van het 

lichaamsbeeld en een vermeerdering van deelname aan recreatieve activiteiten gerappor-

teerd. Het in hoofdstuk vier gevonden verschil op 6 maanden, bleek ook na 12 maanden 

nog aanwezig te zijn. Echter, ook nu kon de verandering alleen toegeschreven worden aan 

het verstrijken van de tijd en niet aan deelname aan een van beide vormen van begeleiding.

In hoofdstuk 6 wordt de rol van het op een ziektespecifieke manier van omgaan met het 

hebben (gehad) van borstkanker onderzocht. Er werd alleen ingegaan op de ziektespecifieke 

manier van omgaan, omdat eerder al (hoofdstuk 2) was gebleken dat deze manier van om-

gaan met de ziekte van grotere invloed is op het psychosociaal welbevinden dan hoe men 

over het algemeen met problemen omgaat.

Allereerst is de stabiliteit van zowel psychosociaal welbevinden als het omgaan met proble-

men op een ziektespecifieke manier onderzocht. Het bleek dat beiden redelijk stabiel waren 

door de tijd heen: het psychosociaal welbevinden dat de deelneemsters aan het begin aan-

gaven te hebben, was aan het eind van de studie (15 tot 18 maanden later) niet veranderd. 

Dit gold ook voor de manier van omgaan met de ziekte.

Verder werd gevonden dat vrouwen die een optimistische houding hadden als manier van 

omgaan met hun ziekte een positiever sociaal welbevinden ervoeren. Vrouwen die echter 

een ziekte gerichte manier van omgaan met problemen aangaven, rapporteerden een 

minder psychosociaal welbevinden. Tenslotte gaven vrouwen die de gedachte aan hun 

ziekte onderdrukten aan dat zij bij de start van de studie minder vitaliteit ervoeren. Met het 

verlopen van de tijd, bleek deze relatie niet meer te bestaan

De algemene conclusie van dit onderzoek is dat deelname aan een sociale steungroep of 

een experiëntiële-existentiële groepstherapie niet effectief is voor de vermindering van 

psychosociale problemen bij vrouwen met een diagnose borstkanker die daarvoor kort 

geleden geopereerd zijn en een goede prognose hebben. De twee vormen van begeleiding 
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lieten tevens geen verandering in het omgaan met problemen zien en ook werd er over het 

algemeen niet meer sociale steun ervaren door deelname aan één van beide groepen. Het 

enige resultaat was dat het lichaamsbeeld van de deelnemende vrouwen over het algemeen 

verbeterde en dat zij aan het eind van de studie aangaven meer aan recreatieve activiteiten 

deel te nemen ten opzichte van het begin van de studie. Deze positieve veranderingen 

waren echter niet het effect van deelname aan één van beide groepsbegeleidingen, maar 

waarschijnlijk het resultaat van het verstrijken van de tijd.

Het gevonden resultaat is teleurstellend als uitgegaan wordt van de kennis die in 1995 voor-

handen was. Als dit onderzoek echter vergeleken wordt met onderzoek dat in de afgelopen 

5 jaar gepubliceerd is, waarin vegelijkbare vormen van interventies vergeleken worden, 

blijkt dat de resultaten overeen komen. Bovendien is er vanaf 2002 kritischer ingegaan op 

het interventie onderzoek en de conclusie van sommige onderzoekers luidt dat de gerap-

porteerde onderzoeken een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid geven. Toch betekent 

dit niet dat vrouwen met een borstkanker diagnose geen begeleiding nodig zouden hebben. 

De vrouwen die aan dit onderzoek meewerkten, waardeerden de begeleiding wel degelijk. 

De deelneemsters aan de sociale steungroep gaven een gemiddeld cijfer van 8,0 en de 

deelneemsters aan de psychotherapiegroep van 7,9. Daarnaast gaven zij aan de kwaliteit van 

de begeleiding goed tot zeer goed te vinden, indien nodig nog een keer aan een dergelijke 

zelfde soort begeleiding deel te willen nemen en deze begeleiding aan andere vrouwen in 

dezelfde situatie aan te raden.

Op basis van het resultaat van dit onderzoek lijkt het niet nodig alle vrouwen die gediagnos-

ticeerd worden met borstkanker standaard psychosociale begeleiding aan te bieden. Voor 

de meeste vrouwen is het voldoende dat zij weten dat er een mogelijkheid is begeleiding te 

krijgen, waar deze begeleiding te krijgen is en vooral dat deze begeleiding laagdrempelig 

is. Dit betekent echter niet dat er geen taak meer is voor het ziekenhuis waar de diagnose 

gesteld wordt. Binnen het ziekenhuis zouden alle vrouwen gescreend moeten worden op 

de aanwezigheid van en het risico voor het ontwikkelen van psychosociale problemen. 

Deze groep vrouwen zou op een meer actieve wijze psychosociale begeleiding aangeboden 

moeten krijgen.

Bij vergelijking van twee verschillende vormen van interventies, is het noodzakelijk dat deze 

interventies daadwerkelijk van elkaar verschillen. In de appendix wordt de methode om het 

verschil tussen de sociale steungroepen en de therapiegroepen van elkaar te onderscheiden 

beschreven. Daarnaast wordt beschreven of de uitgevoerde interventies ook daadwerkelijk 

van elkaar verschilden.

Van alle groepen (zes therapiegroepen en vijf sociale steungroepen) zijn in de tweede, zesde 

en elfde bijeenkomst video-opnames gemaakt. Uit deze video-opnames zijn per groep en 

per opgenomen bijeenkomst twee fragmenten gekozen die ad random op een videoband 

gezet werden. De fragmenten die gekozen werden, moesten aan een aantal voorwaarden 
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voldoen: ze mochten geen meditatie of relaxatie oefening bevatten en er moest interactie 

tussen tenminste twee personen zijn, waaronder de groepsleider of de therapeut. Het eerste 

fragment dat 20 minuten na aanvang van de bijeenkomst en na de pauze aan deze voor-

waarde voldeed, werd gekozen.

De fragmenten werden beoordeeld door een drietal psychologiestudenten die geen binding 

met het onderzoek hadden en ook niet wisten om welke vormen van begeleiding het ging. 

De beoordeling van de fragmenten ging aan de hand van een aantal vragen. Experts hadden 

de gebruikte vragen beoordeeld op betrouwbaarheid, importantie en toepasbaarheid.

Het resultaat van het beoordelen van de videofragmenten was de interventies (sociale steun-

groepen en therapiegroepen) voldoende van elkaar verschilden om met elkaar vergeleken 

te kunnen worden. Een andere conclusie was dat de beschreven methode voldoet om het 

verschil tussen twee soorten interventies aan te tonen.


