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§ 

Samenvatting 

De impact van een chronisch somatische aandoening bij de ouder op het 

kind 

Kinderen die opgroeien met een chronisch somatisch zieke ouder (doelgroep) blij-

ken dikwijls zoveel internaliserende problemen te ervaren dat professionele hulp 

nodig is. Gedacht kan worden aan angsten, somberheid, teruggetrokken gedrag en 

lichamelijke klachten. Verondersteld wordt dat dagelijkse confrontatie met de emo-

tionele en praktische gevolgen van de aandoening bij de ouder (financiële proble-

men, mantelzorg, het beleven van moeilijke momenten, depressie bij ouders) tot 

stress leidt bij deze kinderen. De aanname is dat subjectief beleefde stress vervol-

gens resulteert in probleemgedrag, psychosociale problemen en laag schoolfunctio-

neren. Aangezien vroegtijdig ingrijpen het ontstaan van persisterende problemen 

kan voorkomen is het nodig te kunnen signaleren welke kinderen risico lopen op 

ontwikkelingsproblemen. Het doel van dit proefschrift is drieledig: (1) de bepaling 

van de impact van een chronisch somatische aandoening bij de ouder op het kind 

middels verschillen in functioneren tussen de doelgroep, kinderen met een gezon-

de, alleenstaande ouder en kinderen met twee gezonde ouders, (2) het vergroten 

van inzicht in risico- en beschermfactoren voor ontwikkelingsproblemen bij de doel-

groep en (3) het ontwikkelen van het Screeningsinstrument voor Adolescenten met 

een Chronisch Zieke Ouder (SACZO), een korte vragenlijst die jongeren kan identifi-

ceren die risico lopen op toekomstige internaliserende problemen.  

Deze dissertatie bevat negen studies die in aparte hoofdstukken worden weer-

gegeven. De eerste twee studies behandelen prepuberale en adolescente kinderen, 

terwijl de resterende hoofdstukken alleen adolescenten tussen 10 en 20 jaar inclu-

deren. Hoofdstuk 2 is een internationale meta-analyse en Hoofdstuk 3 is een longi-

tudinale Nederlandse studie over stress bij kinderen na de beroerte van een ouder. 
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Hoofdstukken 4 tot 9 zijn gebaseerd op gegevens van Nederlandse gezinnen die 

tussen 2008 en 2011 zijn ondervraagd. Hoofdstuk 10 maakt gebruik van longitudina-

le data van een nieuwe steekproef van 149 adolescenten die tussen 2011 en 2012 

vragenlijsten via internet hebben ingevuld. Alle hoofdstukken behalve Hoofdstuk 3 

zijn gebaseerd op steekproeven met ouders die uiteenlopende medische aandoe-

ningen hebben. 

Hoofdstuk 2 is een meta-analyse over internaliserende, externaliserende en to-

tale probleemscores bij 1,858 kinderen tussen 3 en 25 jaar (gemiddelde leeftijd = 

11.9 jaar) die een ouder hebben met een chronisch somatische aandoening. Hieruit 

blijkt dat deze kinderen meer internaliserende en iets meer externaliserende pro-

blemen hebben dan kinderen zonder zieke ouder of kinderen uit de normgroep. Er 

is geen effect gevonden met betrekking tot totale probleemscores zoals gemeten 

met de Youth Self-Report. De effecten voor internaliserende en externaliserende 

problemen bij kinderen blijken groter te zijn in studies die geen kanker hebben 

meegenomen, in studies met jonge kinderen en jonge ouders en in steekproeven 

gekenmerkt door lange ziekteduur en een lage sociaal economische status (SES). 

In hoofdstuk 3 is middels een longitudinale studie bij 44 kinderen van ouders 

met een beroerte gekeken welke factoren voorspellend zijn voor stress zoals gerap-

porteerd door kinderen 3 jaar na de beroerte van hun ouder. De kinderen waren 

kort na de beroerte van hun ouder tussen 7 en 18 jaar jong (gemiddelde leeftijd = 

13.2 jaar) en werden samen met hun ouders drie jaar lang gevolgd. Kindfactoren 

(sekse, leeftijd), ouderfactoren (sekse, leeftijd, depressie), ziektefactoren (commu-

nicatief en cognitief functioneren, beperkingen in het dagelijks leven) en gezinsfac-

toren (huwelijksfunctioneren) zijn op vier momenten na de beroerte gemeten: kort 

na de beroerte, na ontslag uit het revalidatiecentrum, een jaar na de beroerte en 

drie jaar na de beroerte. Uit dit onderzoek blijkt dat vooral kinderen gevaar liepen 

voor stress drie jaar na de beroerte als zij meisje waren en de ouder met beroerte 

hoog scoorde op depressie. 

In hoofdstuk 4 wordt het family systems-illness (FSI) model van Rolland (1999) 

toegepast op het niveau van stress bij 158 jongeren tussen 10 en 20 jaar (gemiddel-

de leeftijd = 15.1 jaar) die een chronisch somatisch zieke ouder hebben. Er is geke-

ken of stress bij jongeren gerelateerd is aan ziektetype (beperkingen van de ouder 

en begin, beloop en uitkomst van de ziekte), ouderlijke depressie, gezinsfunctione-

ren (huwelijksfunctioneren, gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind en kwaliteit 

van de ouder-kindinteractie), en sekse en leeftijd van het kind. Uit de resultaten 

blijkt dat het stressniveau bij jongeren werd bepaald door de kwaliteit van de ge-

hechtheidsrelatie zoals beleefd door de jongere en de kwaliteit van de ouder-

kindinteractie zoals beleefd door de ouders. Meisjes liepen meer kans op een ver-

hoogd stressniveau. Geconcludeerd kan worden dat het veronderstelde model al-

leen gedeeltelijk wordt ondersteund. Stress zoals gerapporteerd door jongeren lijkt 
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in de chronische fase van de ouderlijke ziekte niet voorspeld te worden door het 

ziektetype. 

In hoofdstuk 5 wordt vanuit de stress- en copingtheorie onderzocht of de kwali-

teit van leven van de zieke ouder, het gezinsfunctioneren en het aanpassingsvermo-

gen van het kind als mediatoren fungeren tussen ziektegerelateerde en demografi-

sche kenmerken en internaliserende problemen bij het kind. Het getoetste model is 

een variant van het transactional stress and coping (TSC) model. Voor de model-

toetsing zijn 160 jongeren tussen 10 en 20 jaar (gemiddelde leeftijd = 15.1 jaar) en 

hun ouders onderzocht. Copingvaardigheden zoals actief aanpakken van problemen 

en steun zoeken blijken niet direct gerelateerd te zijn aan internaliserend pro-

bleemgedrag maar wel aan het stressniveau en het zelfbeeld van het kind. Een lan-

gere ziekteduur was direct gerelateerd aan verhoogde probleemscores. De belang-

rijkste mediatoren voor internaliserende problemen bij de doelgroep zijn de kwali-

teit van leven van de zieke ouder, het gezinsfunctioneren, de frequentie van moei-

lijke momenten en het beleefde stressniveau van het kind. Het TSC-model blijkt na 

ingrijpende aanpassingen ondersteund te worden door de uitkomsten van deze 

studie. 

In hoofdstuk 6 zijn vijf cortisolmetingen op een dag vergeleken tussen 27 jonge-

ren uit gezinnen met een chronisch zieke ouder, 23 jongeren uit eenoudergezinnen 

en 50 jongeren uit gezinnen met twee gezonde ouders. Cortisol is een stresshor-

moon dat als objectieve maat van fysiologische stress gezien kan worden. Veron-

dersteld werd dat jongeren uit gezinnen met een chronisch zieke ouder en eenou-

dergezinnen een afwijkende cortisolcyclus zouden hebben. Verschillen tussen de 

gezinstypen en interactie-effecten met covariaten zijn gemeten met multilevel-

analyses, herhaalde metingen waarmee rekening wordt gehouden met de afhanke-

lijkheid in de tijd van de metingen. Covariaten waren sekse en leeftijd van jongeren, 

SES en ouderlijke depressie zoals gemeten door de Beck Depression Inventory. Uit 

de resultaten blijkt dat jongeren uit alle drie de groepen een soortgelijke en gezon-

de cortisolcyclus vertoonden. Hogere cortisolwaarden waren geassocieerd met 

mannelijk geslacht en oudere leeftijd van het kind en lagere depressiescores van de 

ouder. 

In hoofdstuk 7 zijn 389 jongeren van gemiddeld 15.2 jaar uit drie gezinstypen 

(intacte gezinnen met een zieke ouder, eenoudergezinnen en intacte gezinnen met 

gezonde ouders) vergeleken op probleemgedrag, stress en schoolfunctioneren. 

Hierbij is specifiek gekeken naar de invloed van gezinstype, de sekse en leeftijd van 

het kind, depressieve symptomen bij de ouder en interactie-effecten tussen gezins-

type, sekse, leeftijd en ouderlijke depressie. Hieruit blijkt dat jongeren uit gezinnen 

met een chronisch zieke ouder en jongeren uit eenoudergezinnen meer internalise-

rende problemen en een lager gemiddeld rapportcijfer vertoonden dan jongeren 

met gezonde ouders uit intacte gezinnen. Daarnaast toonden jongeren uit eenou-

dergezinnen een hoger stressniveau, meer schoolproblemen en een lager zelfbeeld 
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als leerling dan jongeren uit de andere gezinstypen. Onafhankelijk van het gezinsty-

pe hadden depressieve symptomen van de ouder effect op het stressniveau van het 

kind. Meisjes en oudere kinderen liepen meer kans op internaliserende problemen 

en stress. Daarnaast blijkt dat oudere kinderen meer externaliserende problemen 

hadden en een slechter gemiddeld rapportcijfer. 

Hoofdstuk 8 behandelt verschillen in probleemgedrag, psychosociaal functione-

ren en schoolrapportcijfers tussen 161 jongeren met een chronisch somatisch zieke 

ouder en 112 jongeren met twee gezonde ouders. De resultaten tonen aan dat 

jongeren met een zieke ouder meer internaliserende problemen, mantelzorgtaken 

en zorgverantwoordelijkheden manifesteerden dan jongeren uit de vergelijkings-

groep. Daarnaast blijkt de doelgroep zich vaker geïsoleerd te voelen en beperkt te 

zijn in activiteiten dan de vergelijkingsgroep. Het beleefde stressniveau en het aan-

tal moeilijke momenten met betrekking tot eigen ervaringen was significant hoger 

en de schoolcijfers waren duidelijk lager bij de doelgroep. De groepsverschillen 

waren het sterkst wat betreft het gemiddelde rapportcijfer en variabelen die aan 

mantelzorg gerelateerd waren. 

In hoofdstuk 9 is middels een onderzoek bij 160 jongeren uit gezinnen met een 

chronisch zieke ouder geïnventariseerd welke factoren op niveau van kind, ouder, 

ziekte en gezin bijdragen aan internaliserend en externaliserend probleemgedrag. 

Onder kindfactoren vielen naast sekse en leeftijd ook omvang, beleving en impact 

van mantelzorg, moeilijke momenten met betrekking tot eigen ervaringen en co-

pingvaardigheden. Ouderfactoren waren geslacht van de zieke ouder, leeftijd van de 

ouders, depressie en ziektebelasting bij partners van zieke ouders. Ziektekenmerken 

bestonden uit duur van de ziekte, functionele status, beleving van pijn en algemene 

gezondheidsbeleving van de zieke ouder en onvoorspelbaarheid van de ziekte. Als 

gezinsfactoren telden SES, huwelijksfunctioneren, kwaliteit van de gehechtheidsre-

latie en frequentie van moeilijke momenten met betrekking tot beide ouders. De 

conclusie van deze studie is wederom dat de doelgroep meer kans liep op internali-

serende problemen en dat deze problemen voorspeld blijken te worden door een 

lange ziekteduur. Daarnaast blijken kinderen die zich geïsoleerd voelen en ver-

vreemd zijn van hun moeder meer kans te lopen op internaliserende problemen. 

Ten slotte waren moeilijke momenten met betrekking tot eigen ervaringen een 

risicofactor voor internaliserend probleemgedrag bij de jongeren. Als risicofactoren 

voor externaliserend probleemgedrag kwamen mannelijk geslacht, moeilijke mo-

menten met betrekking tot de zieke ouder en vervreemding van beide ouders naar 

voren. 

Hoofdstuk 10 beschrijft de totstandkoming van het Screeningsinstrument voor 

Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO), een vragenlijst bestaande 

uit 8 items die jongeren met internaliserende problemen tracht te identificeren. Ter 

bepaling van de constructvaliditeit is het SACZO, tegelijkertijd met de vragenlijsten 

die stress en probleemgedrag meten, afgenomen bij een nieuwe groep jongeren (N 
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= 149) met een chronisch somatisch zieke ouder. Door de lijst bij dezelfde jongeren 

een jaar later wederom af te nemen is de predictieve validiteit van het instrument 

onderzocht. Het SACZO blijkt een hoge betrouwbaarheid te hebben (Cronbach’s alfa 

= .90). De goede psychometrische eigenschappen, met name de sensitiviteit, duiden 

erop dat het SACZO kinderen kan identificeren die een jaar later internaliserende 

problemen ondervinden. De resultaten suggereren dat er gestart kan worden met 

de voorbereiding van landelijke implementatie. 

 Geconcludeerd kan worden dat jongeren met een chronisch somatisch zieke 

ouder over het algemeen goed functioneren. De gehechtheidsrelatie met de ouders, 

de omgang met problemen en cortisolwaarden van de doelgroep blijken niet af te 

wijken van die bij jongeren zonder zieke ouder. In vergelijking met jongeren uit 

eenoudergezinnen scoorde de doelgroep zelfs lager ten opzichte van psychologi-

sche stress en schoolproblemen en hoger op zelfbeeld als leerling. De resultaten 

bevestigen echter ook dat kinderen met een chronisch zieke ouder meer internali-

serende problemen vertonen dan andere kinderen. Daarnaast hebben zij ongunsti-

ge uitkomsten op het gebied van omvang en beleving van mantelzorg, frequentie 

van moeilijke momenten, subjectief beleefde stress en schoolcijfers. Vooral het 

aanpassingsvermogen van het kind en gezinsfactoren zoals de gehechtheidsrelatie 

lijken ontwikkelingsproblemen bij de doelgroep te voorspellen. In dit opzicht zou-

den kinderen met een chronisch somatisch zieke ouder steun moeten krijgen uit 

hun omgeving. Interventies zouden zich het beste kunnen richten op het vergroten 

van copingvaardigheden en de zelfwaarde. De resultaten van dit grootschalige on-

derzoek geven aan dat het belangrijk is gezonde familiebanden te stimuleren om 

het stressniveau bij deze kinderen te verlagen. Na de diagnose van een chronisch 

somatische aandoening bij de ouder zou zich de zorg dan ook moeten richten op het 

hele gezin. 

 

 

 




