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Samenvatting
In de palliatieve fase van kanker zijn symptoomcontrole en een zo hoog moge-

lijke kwaliteit van leven de belangrijkste doelen om na te streven. Met de studies 

beschreven in dit proefschrift hebben we ernaar gestreefd meer kennis te vergaren 

over het vóórkomen en de ernst van symptomen en de kwaliteit van leven bij pati-

enten in deze fase van de ziekte. 

Een mogelijkheid om meer zicht te krijgen op symptomen van patiënten met kanker 

in palliatieve fase is ze een symptoomdagboek, oftewel een symptoom-monitoring 

instrument, te laten invullen. Het gebruik van een dergelijk dagboek is al eerder 

toegepast en onderzocht, maar dan alleen met het item pijn. Wij beschrijven in dit 

proefschrift een onderzoek waarin we het effect hebben getest van het gebruik van 

een symptoomdagboek als interventie, waarbij het aantal symptomen is uitgebreid 

naar tien, namelijk pijn, misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, hoesten, kort-

ademigheid, gebrek aan eetlust, slapeloosheid en moeheid. We hebben hiervoor een 

nieuw instrument ontwikkeld – de Symptoom Monitor – om de patiënt de mogelijk-

heid te geven diens eigen symptomen te monitoren. Tevens is het instrument 

ontwikkeld ter ondersteuning van de communicatie over de aanwezige symptomen 

tijdens het contact tussen patiënt en dokter (huisarts of specialist). Een bijkomend 

doel van het onderzoek was inzicht te krijgen middels dit instrument in het vóór-

komen en de ernst van deze symptomen in de palliatieve fase van kanker en of dit 

instrument een positief effect zou kunnen hebben op de kwaliteit van leven van 

patiënten in deze fase van kanker. 

Om de Symptoom Monitor te kunnen gebruiken als interventie in een studie, is 

het instrument eerst getest op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Om dit goed te 

kunnen testen hebben we twee pilotstudies uitgevoerd en aansluitend een derde 

prospectieve studie. De resultaten hiervan zijn beschreven in hoofdstuk 2 van dit 

proefschrift. De eerste pilot is uitgevoerd bij patiënten met kanker in de palliatieve 

fase en bij hun partner of andere mantelzorger. In deze studie werd hen gevraagd 

een voorlopige versie van de Symptoom Monitor in te vullen. We hebben in deze 

pilot onderzocht hoe de consistentie op het numeriek scoring-systeem was tussen 

de rapportage van patiënten vergeleken met die van de partner of mantelzorger. 

Deze consistentie bleek uit de analyse voldoende te zijn, waardoor het mogelijk was 

bij patiënten die niet zelf in staat zouden zijn het instrument in te vullen, een beroep 

te kunnen doen op diens mantelzorger. In pilot 2 werden patiënten van 75 jaar en 

ouder met chronische ziekten, waarbij veelal sprake is van co-morbiditeit, gevraagd 
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het instrument in de thuissituatie in te vullen. Er werd vooral gekeken of de ouderen 

in staat waren de vragenlijst (zelfstandig) in te vullen en of ze de items gemakkelijk 

begrepen. De resultaten van deze studie lieten zien dat de ouderen in staat waren de 

vragenlijst in te vullen, ook wanneer de vragenlijsten per post werden opgestuurd 

zodat zij deze zonder hulp van de onderzoekers invulden. Voor de 3e studie werden 

patiënten met kanker in de palliatieve fase door hun huisarts of medisch specialist 

uitgenodigd deel te nemen. In deze studie werd vooral gekeken of de symptomen die 

in de vragenlijst voorkomen ook het meest prevalent zijn onder patiënten in de pal-

liatieve fase van kanker en of de wijze van scoren op een numerieke schaal niet voor 

grote problemen zorgde. Uit bovenstaande studies is gebleken dat de Symptoom 

Monitor voldoende betrouwbaarheid en bruikbaarheid had en dat deze kan worden 

gebruikt als interventie in een studie. 

Niet alleen de prevalentie en ernst maar ook het meest hinderlijke symptoom is 

als extra item in de Symptoom Monitor toegevoegd. We waren op zoek naar een 

antwoord op de vraag of het toegevoegde waarde heeft om naast het gebruikelijke 

navragen van prevalentie en ernst van symptomen, ook het laten benoemen welk 

symptoom als meest ‘hinderlijke’ wordt ervaren, zinvol is. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden hebben we een studie uitgevoerd, beschreven in hoofdstuk 3, waarin 

we de scores die patiënten gaven voor het meeste ernstige symptoom vergeleken met 

de score die zij gaven voor het meest hinderlijke symptoom. In deze analyse hebben 

we van de 152 vergelijkingen die we konden maken een aantal van 102 overeen-

komstige scores gevonden (een gelijke score, waardoor de verschilscore 0 was). 

Toch vonden we voor 15% van de vergelijkingen een verschil van score 1 (een verschil 

in score van 1 punt op de schaal van 0-10) en bij 18% een verschilscore van 2 of meer 

op de numerieke schaal op het meest ernstige symptoom en het meest hinderlijke 

symptoom. De conclusie was dan ook dat omdat bij meer dan 30%,  bijna eenderde 

van de vergelijkingen, de score met 1 of meer verschilde het toevoegde waarde heeft 

om het meest hinderlijke symptoom aan patiënten uit te vragen. Meer aandacht voor 

het meest hinderlijke symptoom door artsen (huisartsen of medisch specialisten) bij 

patiënten in de palliatieve fase van kanker is gewenst.

De Symptoom Monitor is uiteindelijk vormgegeven als een handzaam dagboekje 

waarin 10 lichamelijke symptomen door de patiënt gescoord kunnen worden op 

het vóórkomen en op een numerieke schaal van 0 (geen last) tot 10 (ondraaglijke 

last) om de ernst en hinderlijkheid van de symptomen te kunnen aangeven. Het 
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 instrument is een aanvulling op de inmiddels ruime beschikbaarheid van instru-

menten die symptoomlast in de palliatieve zorg als onderwerp hebben.

Na het ontwikkelen van de Symptoom Monitor is het nut en effect van het gebruik 

van dit instrument als interventie in een gerandomiseerde studie getest. In dit 

onderzoek participeerden 146 patiënten. Alle patiënten hadden in het verleden de 

diagnose kanker (borstkanker, gastro-intestinale kanker of longkanker) gekregen. 

De huisartsen of specialisten beoordeelden of de patiënten in de palliatieve fase van 

kanker (levensverwachting van minder dan een jaar) waren en of ze aan de criteria 

voor deelname in het onderzoek voldeden. Wanneer een patiënt aangaf mee te 

willen doen aan het onderzoek nam één van de mensen van het onderzoeksteam 

contact met hem/haar op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens 

het huisbezoek werd de werkwijze in het onderzoek uitgelegd en werd(en) de eerste 

vragenlijst(en) ingevuld door de patiënt, zowel de Symptoom Monitor als een uitge-

breide vragenlijst waarmee onder andere kwaliteit van leven gemeten werd. Na het 

huisbezoek werden de vragenlijsten via de post verstuurd en geretourneerd door de 

participerende patiënten.

Hoofdstuk 4 beschrijft de gerandomiseerde studie waarin de Symptoom Monitor 

gebruikt wordt als interventie. Het doel van deze studie was te onderzoeken of de 

prevalentie en de ernst van de symptomen van patiënten uit de interventiegroep, 

door gebruik te maken van de Symptoom Monitor als monitoring- en communi-

catie-instrument, konden worden beïnvloed. Het instrument zou aan de patiënt een 

beter begrip van het eigen symptoombeeld moeten opleveren en zij werden hiermee 

in de mogelijkheid gesteld hun symptomen beter te rapporteren. 

De participerende patiënten (n=146) werden bij het insluiten in de studie 

gerandomiseerd over een interventiegroep en een controlegroep. De interventie-

groep (n=69) vulde elke week de Symptoom Monitor en elke 2 maanden de uitge-

breide  vragenlijst (met vooral items over kwaliteit van leven en symptomen) in en 

de patiënten van de controlegroep alleen de uitgebreide 2-maandelijkse vragen-

lijst. Na twee maanden gebruik te hebben gemaakt van de Symptoom Monitor als 

interventie in de studie is getest wat het effect was op de prevalentie en de ernst van 

symptomen van de patiënten in beide groepen. 

Na twee maanden bleek dat meer patiënten in de controlegroep het vóórkomen 

van symptomen rapporteerden vergeleken met de interventiegroep. Dit was bij 

9 (behalve voor hoesten) van de 10 symptomen het geval. Er werd vooral een lagere 
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prevalentie bij constipatie en braken gemeld door de interventiegroep (respectieve-

lijk een prevalentie verschil van 24% en 18%). 

Ook de ernst van de symptomen liet minder hoge scores in de interventiegroep 

zien vergeleken met patiënten in de controlegroep. Dit was in vier van de 10 symp-

tomen het geval (moeheid, tekort aan eetlust, kortademigheid en misselijkheid). 

Deze verschillen waren echter niet statistisch signifi cant. In deze studie is ook een 

vergelijking gemaakt van de achteruitgang van patiënten in ernst van hun symp-

tomen. Het viel op dat de ernst van 8 van de 10 symptomen, na 2 maanden, minder 

verslechterde bij patiënten uit de interventiegroep dan uit de controlegroep. Terwijl 

in de palliatieve fase er vanuit wordt gegaan dat mensen met kanker een slechter 

symptoompatroon krijgen en een slechtere kwaliteit van leven, lijkt het dat symp-

toom monitoring een mogelijkheid geeft dit proces te beïnvloeden. Patiënten in de 

interventiegroep lijken stabieler gebleven in ernst en prevalentie van symptomen en 

lijken minder achteruitgegaan dan de patiënten in de controlegroep.

In hoofdstuk 5 is de uitkomst beschreven van het gebruik van de Symptoom Monitor 

als interventie op kwaliteit van leven. Deze studie is eveneens uitgevoerd in de eerder 

beschreven gerandomiseerde trial. De vragenlijst die gebruikt werd om kwaliteit 

van leven te meten was de EORTC QLQ C30. Met deze vragenlijst wordt informatie 

verkregen over de kwaliteit van leven verdeeld over 6 domeinen (kwaliteit van leven 

algemeen, fysiek functioneren, cognitief functioneren, emotioneel functioneren, 

rolfunctioneren, sociaal functioneren). Een hogere score in deze vragenlijst bete-

kent een betere kwaliteit van leven van de patiënt. Na 2 maanden bleek er een trend 

zichtbaar dat patiënten in de interventiegroep hogere scores in bijna alle kwaliteit 

van leven-domeinen aangaven, behalve in fysiek functioneren. Vooral de domeinen 

rol- en sociaal functioneren (verschil van 6.7 en 6.9 respectievelijk) hadden een hoge 

verschilscore tussen de interventie- en de controlegroep. Hoewel het ernaar uitziet 

dat patiënten in de interventiegroep beter af zijn, waren de verschillen in kwaliteit 

van leven tussen de interventie- en controlegroep niet statistisch signifi cant. 

Verder hebben we gekeken naar de achteruitgang in de interventie en controle 

groep in de kwaliteit van leven score bij inclusie en na twee maanden. Uit deze ana-

lyse bleek dat er een grotere achteruitgang in kwaliteit van leven zichtbaar was bij de 

patiënten uit de controlegroep vergeleken met de patiënten in de interventiegroep.

 Bovenstaande resultaten laten zien dat patiënten die hun symptomen met 

regelmaat monitoren beter af zijn in termen van symptoomlast en kwaliteit van leven 

vergeleken met patiënten die de Symptoom Monitor niet gebruiken als interventie. 
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Het laatste onderwerp, namelijk einde van leven beslissingen, hebben we onder-

zocht en beschreven in hoofdstuk 6. In deze studie is bij de huisarts nagevraagd 

welke en hoe vaak einde van leven-beslissingen werden besproken met de in onze 

studie participerende patiënten in palliatieve fase van kanker. Tevens is gevraagd 

of deze beslissingen uiteindelijk ook uitgevoerd zijn. Met ‘einde van leven beslis-

singen’ bedoelen we het in overleg van de patiënt met de arts staken of niet starten 

van een medische (op genezing gerichte) behandeling; het dusdanig behandelen 

van pijn of andere symptomen met de mogelijkheid dat deze het leven wellicht 

bekorten; of beslissingen tot het uitvoeren van euthanasie of hulp bij zelfdoding 

door een arts. Verder waren wij in deze deelstudie geïnteresseerd in de relatie 

tussen kwaliteit van leven, symptoomlast en einde van leven-beslissingen. We 

vergeleken hiervoor de totale symptoomlast en kwaliteit van leven van patiënten die 

natuurlijk overleden waren met patiënten waarbij einde van leven-beslissingen zijn 

toegepast. 

In onze onderzoekspopulatie besprak bijna 70% van de patiënten einde van 

leven-beslissingen met hun huisarts. Bij ongeveer 80% van de patiënten die tijdens 

de studieperiode overleden (n=113), zijn vooral het staken van een medische (op 

genezing gerichte) behandeling en het dusdanig behandelen van symptomen als 

pijn, dat het leven er wellicht door bekort wordt, besproken. Iets meer dan 50% 

besprak de mogelijkheid van euthanasie of hulp bij zelfdoding met hun huisarts. 

Uiteindelijk zijn 67 patiënten, van de in totaal 113 overleden patiënten, op een 

natuurlijke manier overleden. Bij 34 patiënten (30%) werden einde van leven-

beslissingen genomen, zoals het stoppen van medische (op genezing gerichte) 

behandeling of het behandelen van symptomen, waarbij verkorting van het leven een 

mogelijk effect zou kunnen zijn. Uiteindelijk heeft 11% van de overleden patiënten 

(n=12) euthanasie of hulp bij zelfdoding door een arts ondergaan. Dit is een relatief 

hoog percentage vergeleken met het aantal euthanasiegevallen in de algemene 

Nederlandse bevolking (1,7%). Dit komt omdat in ons onderzoek alleen patiënten 

met kanker geïncludeerd waren. Het is bekend dat wanneer euthanasie wordt uitge-

voerd, het merendeel van deze patiënten (tot 70%) kanker hebben. 

Uit de vergelijking van patiënten die een natuurlijke dood gestorven zijn met 

de mensen die euthanasie of enige andere vorm van einde van leven beslissingen 

hebben ondergaan, blijkt dat hoewel er wel verschillen waren tussen de groepen in 

kwaliteit van leven of symptoomlast, deze niet statistisch signifi cant waren. Deze 

studie levert een bijdrage aan het debat over de relatie tussen einde van leven-beslis-

singen en prevalentie en de ernst van symptomen en kwaliteit van leven. In deze 
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studie werd geen relatie gevonden. Onze resultaten waren echter gebaseerd op een 

klein aantal patiënten om verstrekkende conclusies te kunnen trekken.

Samenvattend: Uit ons onderzoek blijkt dat het de voorkeur verdient de aanwezig-

heid en ernst van lichamelijke symptomen met regelmaat te monitoren. Patiënten 

hebben hier baat bij in de zin van een minder sterke teruggang in de laatste fase van 

hun leven (kwaliteit van leven en symptoomlast). Dit monitoren zou goed kunnen 

door gebruik te maken van de Symptoom Monitor. Het gebruik van dit instrument 

kan van voordeel zijn voor patiënten in een kwetsbare periode in hun leven.




