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Nederlandse samenvatting
Spiritualiteit is in de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden in met name de
palliatieve gezondheidszorg. Het belang van spiritualiteit voor het fysieke en psychosociale
welzijn wordt aan de ene kant algemeen erkend, maar aan de andere kant is er erg weinig goed gefundeerd onderzoek dat dit belang onderbouwt. Met dit proefschrift willen we
bijdragen aan het onderzoek naar de effecten van spirituele zorg bij patiënten met vergevorderde kanker, om zo het fundament van spirituele zorg te verstevigen en inzicht te krijgen
in de praktijkervaringen van patiënten. Voor dit alles gebruiken we zowel kwalitatieve als
kwantitatieve onderzoeksmethoden, zodat we het onderwerp zo breed mogelijk kunnen
onderzoeken. De inleiding van dit proefschrift schetst het kader voor de volgende hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk bespreken we de opzet van de gerandomiseerde studie

die het effect onderzoekt van een gestructureerde reflectie op levensgebeurtenissen en levensdoelen op kwaliteit van leven en spiritueel welzijn bij patiënten met vergevorderde
kanker. De reflectie bestaat uit twee gestructureerde gesprekken met een geestelijk verzorger over levensgebeurtenissen en levensdoelen. Een semigestructureerd interviewmodel
helpt de geestelijk verzorgers om alle onderwerpen aan bod te laten komen en om eenheid
te creëren tussen de gesprekken die de verschillende geestelijk verzorgers voeren. Er is ook
een begeleidende applicatie ontworpen die draait op een iPad, waarmee de patiënt onder
andere zelf zijn of haar levenslijn kan tekenen en levensdoelen kan invoeren. Deze levensdoelen kunnen in het tweede gesprek worden gekoppeld aan de levensgebeurtenissen die
zijn besproken. De onderzoeksgroep bestaat uit patiënten met vergevorderde kanker. De
patiënten worden door loting aan de interventiegroep of de controlegroep toegewezen. De
controlegroep krijgt de gebruikelijke zorg en de interventiegroep krijgt twee gestructureerde gesprekken met een geestelijk verzorger. Bij het begin van de studie en na twee en vier
maanden vullen alle patiënten vragenlijsten in met betrekking tot kwaliteit van het leven,
geestelijk welzijn, tevredenheid met het leven, angst en depressie. Inzicht in de ultieme
levensdoelen kan helpen bij het integreren van een ingrijpende gebeurtenis zoals kanker in
iemands levensverhaal. Dit is de eerste gerandomiseerde studie die evalueert welke invloed
een gestructureerde reflectie op levensgebeurtenissen en ultieme levensdoelen heeft op
kwaliteit van leven bij patiënten met kanker. De interventie zelf is kort en gebaseerd op
concepten en vaardigheden die geestelijk verzorgers kennen. Hierdoor kan de interventie
gemakkelijk in de gebruikelijke patiëntenzorg worden opgenomen en uitgevoerd.
Het veld van de spirituele interventies wordt in het derde hoofdstuk verder onderzocht. Hier presenteren we de uitkomsten van een systematische zoektocht naar studies die
rapporteren over spirituele interventies met een narratieve insteek, met als uitkomstmaat
kwaliteit van leven bij patiënten met kanker. Op 6 juni 2014 hebben we in verschillende databases gezocht: Medline, PsycINFO, Embase en PubMed. De kwaliteit van de studies werd
gecontroleerd aan de hand van de Cochrane Risk of Bias Tool. In totaal werden 4972 studies
geïdentificeerd, waaronder 14 klinische studies (2050 patiënten) die voldeden aan de criteria. We hebben 12 studies (1878 patiënten) opgenomen in een analyse waarbij de precieze
uitkomstwaardes werden vergeleken. De algemene kwaliteit van de studies was niet erg
hoog. Alles samengenomen toonden de studies voor 0-2 weken na de interventie een matig
effect op kwaliteit van het leven in het voordeel van de spirituele interventies. Voor 3-6
maanden na de interventie lieten alle studies samen een klein, niet-significant effect zien.
Wanneer we specifiek keken naar alleen westerse studies, vonden we een klein significant
effect. Er werd geen significant effect gevonden bij alleen de studies die voldeden aan de
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criteria van een correcte lotingprocedure. We kunnen hieruit opmaken dat spirituele interventies direct na de interventie een gemiddeld positief effect hebben op kwaliteit van leven
bij patiënten met kanker in vergelijking met een controlegroep. Geen bewijs is gevonden
voor een effect dat aanhield na 3-6 maanden. Verder onderzoek is nodig om te begrijpen
hoe spirituele interventies op lange termijn zouden kunnen bijdragen aan het verhogen of
handhaven van de kwaliteit van leven.
Hoofdstuk 4 bespreekt de vraag of beelden van God en beelden van de dood van
invloed zijn op spiritueel welzijn. Wanneer patiënten worden geconfronteerd met het einde
van hun leven, worden spirituele onderwerpen vaak belangrijker. Vanuit verschillende richtlijnen wordt aangegeven dat spirituele zorg onderdeel zou moeten zijn van palliatieve zorg.
In 2002 is de EORTC Kwaliteit van Leven Groep begonnen met een internationale studie
om een vragenlijst te ontwikkelen voor spiritueel welzijn bij palliatieve patiënten. Spiritueel
welzijn is een complex construct waarop meerdere factoren van invloed kunnen zijn. Naast
het valideren van deze nieuwe vragenlijst in een Nederlandse patiëntenpopulatie hebben
we ook verkennend onderzoek gedaan naar de relatie tussen spiritueel welzijn, beelden
van God en beelden van de dood. Voor het onderzoek werden patiënten gevraagd die ongeneeslijke kanker hadden, Nederlands begrepen en zich fysiek in staat voelden om aan het
onderzoek deel te nemen. Iedereen vulde vragenlijsten in over spiritueel welzijn, beelden
van God en beelden van de dood. Om de relatie tussen spiritueel welzijn en andere factoren
te onderzoeken voerden we regressieanalyses uit. De studie bestond uit 52 Nederlandse
patiënten, van wie 28 vrouwen en 24 mannen. Uit de analyses blijkt onder andere dat een
beeld van een niet te kennen God een negatieve invloed kan hebben op spiritueel welzijn.
Verder blijkt dat een persoonlijk of onpersoonlijk godsbeeld geen positieve invloed heeft
op spiritueel welzijn. Deze bevindingen suggereren dat spiritueel welzijn de traditionele religieuze opvattingen overstijgt. De ontwikkeling van een nieuwe taal, die beter past bij de
ervaringen van westerse patiënten in onze laat-moderne samenleving, kan helpen bij het
begrijpen en verbeteren van spiritueel welzijn bij patiënten.
In het vijfde hoofdstuk gaan we verder in op de interventie die we hebben ontwikkeld, dit keer vanuit het perspectief van de geestelijk verzorgers. Goede palliatieve zorg
vereist een uitstekende interprofessionele samenwerking, maar het werken in interprofessionele teams kan uitdagend en moeilijk zijn. Het doel van de studie is om de beleving van
de geestelijk verzorgers in een multidisciplinair zorgteam te begrijpen aan de hand van hun
ervaringen in het werken met een nieuwe gestructureerde methode voor het geven van
spirituele zorg aan palliatieve patiënten. Alle negen geestelijk verzorgers die getraind zijn
om het nieuwe model te gebruiken, zijn geïnterviewd over hun ervaringen. Hieruit kwam
naar voren dat, hoewel de geestelijk verzorgers worstelden met de structuur en het gebruik
van de iPad, ze allemaal direct bereid waren om mee te doen aan het onderzoek, omdat ze
verwachtten dat dit de zichtbaarheid en de professionalisering van hun beroep zou verbeteren. Daarbij werd de professionele identiteit van de geestelijk verzorgers uitgedaagd en
kwamen er vragen naar voren als “ben ik nu onderzoeker of geestelijk verzorger?” en “wat
is de kern van mijn vak?”. Aan de ene kant is er dus een duidelijke behoefte om te concretiseren, te professionaliseren en het werk van de geestelijk verzorgers in een zorginstelling
wetenschappelijk te onderbouwen. Hierdoor zal ook de zichtbaarheid voor patiënten en de
interprofessionele samenwerking verbeteren. Aan de andere kant moeten we er rekening
mee houden dat het invoeren van nieuwe methodes en structuren voor geestelijk verzorgers hun professionele identiteit in gevaar kan brengen. Daarom adviseren we om geestelijk
verzorgers direct in het begin bij veranderingsprocessen te betrekken, zodat de kern van hun
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identiteit als professionals weerspiegeld blijft in hun werk.
Hoofdstuk 6 beschrijft de ervaringen van de patiënten met hun kanker en de manier waarop ze hiermee omgaan in het licht van hun levensbeschouwing. De theorie die
hierbij gebruikt wordt is de contingentietheorie, zoals verwoord door de Duitse filosoof
Wuchterl. Hij beschrijft hoe ervaringen van contingentie, iets wat je zomaar toevallig overkomt, horen bij het leven, en dat de mens hier op verschillende manier mee kan omgaan.
In zijn boek beschrijft hij drie manieren: ontkennen, erkennen en de ontmoeting met de
Ander. In deze studie willen we deze theoretische onderscheidingen opsporen in de persoonlijke ervaringen van de patiënten. We analyseerden 45 interviews met behulp van een
coderingsprogramma op de computer. De interviews kwamen uit onze gerandomiseerde
studie die het effect evalueert van een gestructureerde reflectie op levensgebeurtenissen
en levensdoelen. Zeven geestelijk verzorgers uit zes ziekenhuizen in Nederland hebben de
gesprekken gevoerd van juli 2014 tot en met maart 2016. Alle 45 patiënten in het onderzoek hadden vergevorderde kanker. Er zijn vier verschillende manieren gevonden waarop
patiënten vertellen over hun omgang met de ongeneeslijke kanker: ontkennen, erkennen,
aanvaarden en ontvangen. Bij ontkennen noemt de patiënt geen effect van de gebeurtenis
op het eigen leven. Bij erkennen wordt de impact van de gebeurtenis erkend en wordt een
begin gemaakt om deze te plaatsen. Bij aanvaarden gaan patiënten door een proces van
herinterpretatie en herwaardering van de gebeurtenis in hun leven. En bij de laatste manier,
ontvangen, spreken patiënten over het ontvangen van inzichten door hun ziekte en over
meer bewust leven. Onze studie is de eerste die de verschillende manieren van omgaan met
contingentie toetst in de klinische praktijk. Dit onderscheid van vier verschillende manieren
zal ons begrip verbeteren van hoe patiënten met kanker op verschillende manieren contingente gebeurtenissen beoordelen en plaatsen. Hierdoor kunnen zorgverleners hun zorg
beter vormgeven en gerichter maken voor deze patiëntengroep.
Het daaropvolgende hoofdstuk zeven onderzoekt of deze vier manieren van omgaan met contingente gebeurtenissen ook terug te vinden zijn in een Amerikaanse patiëntengroep. We hebben diepte-interviews gedaan met acht Amerikaanse patiënten met vergevorderde kanker in het George Washington University Cancer Center. Met alle patiënten
werd tweemaal gesproken over hun levensgebeurtenissen en levensdoelen, met behulp van
een semigestructureerd interviewmodel en een begeleidende applicatie. Alle interviews
werden uitgetypt en geanalyseerd, waarbij de focus lag op hoe patiënten hun ervaringen
van contingentie in de vorm van ongeneeslijke kanker beschreven. Uit de analyses blijkt dat
de vier manieren van omgaan met contingentie die gevonden werden in Nederlandse patiëntenpopulatie, ook te vinden zijn in de geïnterviewde Amerikaanse patiënten. Wel werden
er verschillen gevonden in de uitgebreide wijze waarop de Amerikaanse patiënten de vierde modus ‘ontvangen’ beschreven. Deze studie zorgt voor een breder en dieper inzicht in
ervaringen van contingentie in de vorm van ongeneeslijke kanker. Dit inzicht is van cruciaal
belang bij de ontwikkeling van passende geestelijke verzorging voor patiënten met kanker.
De kwantitatieve resultaten van de gerandomiseerde interventiestudie worden in
het achtste hoofdstuk beschreven. Diagnose en behandeling van ongeneeslijke kanker als
een levensveranderende ervaring roept moeilijke existentiële vragen op. Een gestructureerde reflectie op levensgebeurtenissen en levensdoelen zou patiënten kunnen helpen in het
verbeteren van hun kwaliteit van leven en spiritueel welzijn. Daarom hebben we een interviewmodel met een begeleidende applicatie ontwikkeld waarmee geestelijk verzorgers
deze reflectie kunnen vormgeven. In een gerandomiseerde studie hebben we gekeken naar
het effect van deze reflectie op kwaliteit van leven en spiritueel welzijn bij patiënten met
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vergevorderde kanker. De inclusiecriteria waren: volwassen patiënten met ongeneeslijke
kanker, een verwachte levensduur van > 6 maanden, fit genoeg om de gesprekken aan te
kunnen, beheersing van het Nederlands en geen huidige psychiatrische ziektes. Door middel
van loting werd bepaald wie in de interventiegroep werd ingedeeld en wie in de controlegroep. De controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg, de interventiegroep twee gestructureerde gesprekken met een geestelijk verzorger. Alle patiënten vulden vragenlijsten in over
onder meer kwaliteit van leven en spiritueel welzijn. Deze vragenlijsten werden ingevuld
aan het begin van de studie en twee en vier maanden daarna. Er werden 153 patiënten
uit zes verschillende ziekenhuizen bij de studie betrokken: 77 patiënten kwamen in de interventiegroep en 76 in de controlegroep. Kwaliteit van leven en spiritueel welzijn bleken
niet significant veranderd te zijn in het onderzochte tijdsbestek. Dit kan te maken hebben
met de beperkte tijd van de interventie: slechts twee keer één uur. Het is aannemelijk dat
er een langer proces nodig is voor een zichtbaar effect op een brede maat als kwaliteit van
leven en spiritueel welzijn. Daarbij was de interventie vooral gericht op het vergroten van
inzicht door reflectie, terwijl er geen bronnen werden aangereikt waar patiënten betekenis
uit konden halen. Voor een populatie die, zoals bleek uit de vragenlijsten, niet hoog scoorde
op het ervaren van betekenis en vrede, is alleen reflectie waarschijnlijk niet genoeg. In het
verkennende onderzoek vonden we wel een sterk verband tussen spiritueel welzijn en kwaliteit van leven. Dus wanneer er sterk ingezet wordt op het ervaren van betekenis en vrede,
zoals door het aanreiken van potentiële zingevingsbronnen, kan indirect ook kwaliteit van
leven verhoogd worden. Dit zien we als een belangrijke bevinding om verder onderzoek in
het veld van spirituele zorg te ondersteunen en gerichter te maken.
In het laatste hoofdstuk wordt een appel gedaan voor meer integratie van medische en spirituele zorg. Uit de praktijk blijkt nog steeds dat niet-medische input in interdisciplinaire vergaderingen ondergewaardeerd wordt ten opzichte van medische input. Ook weten veel artsen niet precies wat het werk van een geestelijk verzorger inhoudt en voelen ze
zich niet bekwaam om zelf het thema spiritualiteit aan te snijden. Daarbij is de praktijk van
geestelijk verzorgers vaak niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wordt het concept spiritualiteit verschillend opgevat omdat er verschillende definities worden aangehangen. Wij stellen vijf stellingen voor die kunnen helpen om barrières tussen de twee velden
te overwinnen en te werken aan een volwaardige integratie van de geestelijke en medische
zorg. Wanneer professionals in het medische en spirituele domein meer elkaars taal zouden
spreken en elkaars werkveld zouden leren kennen, kunnen deze problemen voor een groot
deel worden opgelost. Dit zou de patiëntenzorg alleen maar ten goede komen.
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