
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Psychosocial problems in cancer genetic counseling: detecting and facilitating
communication

Eijzenga, W.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Eijzenga, W. (2014). Psychosocial problems in cancer genetic counseling: detecting and
facilitating communication. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/psychosocial-problems-in-cancer-genetic-counseling-detecting-and-facilitating-communication(86019557-5b2f-40fe-bcb8-0d67cc7ef024).html


SAMENVATTING



Samenvatting

150

INLEIDING

Mensen met een mogelijk verhoogde kans op kanker kunnen zich aanmelden voor 
erfelijkheidsadvies, ofwel genetische counseling. De procedure van erfelijkheidsadvies is 
als volgt; de eerste adviesvrager in een familie krijgt na aanmelding een zogenaamde 
‘familievragenlijst’ met vragen over de historie van kanker in de familie. De adviesvrager 
wordt vervolgens voor een adviesgesprek uitgenodigd, met een genetisch counselor. In 
Nederland is dat een klinisch geneticus of genetisch consulent. Indien van toepassing 
wordt in dit gesprek besloten tot DNA-onderzoek, en wordt er bloed afgenomen. In een 
tweede, en veelal laatste, gesprek wordt de mogelijke uitslag van de DNA-test besproken 
en wordt medisch advies gegeven. Dit medische advies kan, in het geval van verhoogd 
risico op borstkanker, bestaan uit deelname aan een screeningsprogramma, zoals jaarlijkse 
mammografie, halfjaarlijks lichamelijk borstonderzoek door een arts, en maandelijks 
borstzelfonderzoek, of, bij een verhoogd risico op dikke darmkanker, een colonoscopie 
eenmaal in de 2-3 jaar. Ook kan een preventieve operatie worden overwogen, zoals het 
operatief laten verwijderen van de borsten en eierstokken bij een BRCA1/2 mutatie of het 
laten verwijderen van de maag als een CDH1 mutatie is gevonden.

Voor een lid van een familie waarin veel kanker voorkomt, kan het proces van 
erfelijkheidsadvies een mentale belasting vormen. Ongeveer een kwart van de 
adviesvragers ervaart veel emotionele last, depressieve en/of angstige gevoelens. Een veel 
grotere groep van adviesvragers, rond de 70%, ervaart problemen die minder algemeen 
van aard zijn, maar meer specifiek gerelateerd zijn aan erfelijkheid en het proces van 
erfelijkheidsadvies. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de communicatie tijdens 
het proces van erfelijkheidsadvies voornamelijk is gericht op de geschiedenis van kanker 
in de familie, erfelijkheid en de procedure van het erfelijkheidsonderzoek. Hierdoor 
worden mogelijke psychosociale problemen van adviesvragers wellicht minder goed 
herkend. Het gebruik van een vragenlijst, als hulpmiddel om problemen te herkennen, 
kan de discussie over psychosociale problemen stimuleren, het inzicht van de counselor 
in ervaren problemen verhogen, en het geven van passende voorlichting bevorderen.

In dit proefschrift zijn twee studies beschreven. De eerste studie betrof het ontwikkelen 
en testen van een vragenlijst met vragen over de specifieke psychosociale problemen 
die relevant zijn voor erfelijkheidsadviesvragers. De tweede studie betrof een 
gerandomiseerde studie waarbij werd bestudeerd in hoeverre het gebruik van deze 
ontwikkelde vragenlijst in de klinische praktijk de communicatie over de psychosociale 
problemen stimuleerde. Hierbij verwachtten we dat het aanbieden van resultaten van 
de vragenlijst aan de genetisch counselor zou leiden tot een hoger aantal besproken 
psychosociale problemen, meer inzicht bij de genetisch counselor in welke problemen de 
adviesvrager ervaart, een verbeterde behandeling van deze problemen, en uiteindelijk in 
minder algemene psychosociale last en minder zorgen over kanker.
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SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN

Specifieke psychosociale problemen van erfelijkheidsadviesvragers voor kanker
Eerst hebben we onderzocht welke psychosociale problemen worden ervaren door 
mensen die erfelijkheidsadvies vragen voor kanker. Dit hebben we gedaan door een 
overzicht te maken van de literatuur over dit onderwerp (Hoofdstuk 2). Het doel van 
dit overzicht was om studies te beschrijven die de specifieke problemen van deze groep 
adviesvragers hebben onderzocht. Studies die gericht waren op één probleemgebied, 
bijvoorbeeld familiecommunicatie, zijn niet meegenomen in het overzicht.

Uit de 25 geselecteerde artikelen hebben we zes overkoepelende thema’s gevonden en 
beschreven. Het eerste thema was het ‘omgaan met het kanker risico’. Onderwerpen die 
hieronder vielen waren problemen met de levensstijl, het ontwikkelen van een fatalistische 
kijk op het leven, en conflicten met betrekking tot besluitvorming over het kiezen voor 
de mogelijke DNA-test of problemen rond de keuze voor het krijgen van kinderen. Het 
tweede thema was ‘praktische problemen’. Hieronder vielen problemen over het dagelijks 
functioneren of het kunnen krijgen van een levensverzekering. Het derde thema was 
‘familie en sociale problemen’. Onder dit thema vielen problemen met de communicatie 
met de familieleden of het verantwoordelijk voelen voor de familie. Het vierde thema was 
‘kind gerelateerde problemen’. Hierbinnen vielen het zorgen maken voor het mogelijk 
verhoogde risico voor kinderen en een schuldgevoel tegenover kinderen. Het vijfde 
thema was ‘leven met kanker’, met onderwerpen die gaan over de ziekte kanker als 
een voortdurende terugkerend onderwerp en negatieve gevoelens over het (risico op) 
het ontwikkelen van kanker. Het laatste, zesde thema, was ‘emoties’ waarbinnen zowel 
negatieve emoties als stress en angst, maar ook positieve emoties als opluchting een 
plaats hebben.

De meeste vragenlijsten die in onderzoek tot nu toe gebruikt zijn naar de emotionele 
impact van erfelijkheidsadvies gebruiken voornamelijk algemene vragenlijsten die angst, 
depressie of algemene emotionele last (distress) meten. Het thema ‘emoties’ blijkt echter 
slechts 1 van de 6 thema’s die in ons literatuuroverzicht terugkomt. De meerderheid 
van erfelijkheidsadviesvragers ervaart over het algemeen niet veel angst of depressieve 
klachten, maar vaker wordt gesproken over problemen die specifieker van aard zijn en 
relevant zijn.

Ontwikkeling en testen van de vragenlijst
We hebben een nieuwe vragenlijst ontwikkeld op basis van de literatuur en 
interviews met zowel experts uit het veld van de klinische genetica als mensen die het 
erfelijkheidsonderzoek hadden afgerond (Hoofdstuk 3). De Psychosociale Aspecten 
van Erfelijke Kanker [Psychosocial Aspects of Hereditary Cancer (PAHC)] vragenlijst 
bestaat uit 26 vragen, verdeeld over 6 domeinen. Iedere vraag kan beantwoord worden 
met 1=helemaal niet, 2=een beetje, 3= nogal, of 4=heel erg. Na het ontwikkelen van de 
vragenlijst hebben we deze getest samen met de Lastmeter. Deze laatste bestaat uit een 
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lijn van 0 (geen last) tot 10 (extreem veel last) waarop kan worden aangegeven hoeveel 
algemene emotionele last de afgelopen week ervaren is. We hebben een afkappunt van 3 
vastgesteld op de domeinen van de PAHC vragenlijst. Dit betekent dat als 1 of meerdere 
vragen binnen een domein als ‘nogal’ of ‘heel erg’ worden aangemerkt, dit domein als 
‘positief’ wordt bestempeld en extra aandacht verdient van de genetisch counselor. 
Hetzelfde geldt voor het vastgestelde afkappunt van 4 voor de Lastmeter.

De PAHC vragenlijst en de Lastmeter dienen gebruikt te worden als 1e stap in het herkennen 
van mogelijke problemen bij adviesvragers. Net zoals bij andere studies naar soortgelijke 
signaleringsvragenlijsten, laat de PAHC zien dat de diagnostische eigenschappen van de 
vragenlijsten in het herkennen van problemen niet optimaal zijn. Er is sprake van een 
relatief lage sensitiviteit en lage positieve voorspellende waarden waardoor op basis 
van de vragenlijsten veel problemen worden aangemerkt als probleem, terwijl het geen 
probleem is (fout-positief ). Het is daarom belangrijk om een 2e stap in het proces van het 
herkennen van mogelijke problemen te hebben. Bij de PAHC vragenlijst en Lastmeter is 
dat de genetisch counselor die kan doorvragen over de domeinen die als ‘positief’ zijn 
aangemerkt.

Prevalentie van specifieke problemen
In Hoofdstuk 3 hebben we de ontwikkeling en het testen van de PAHC vragenlijst 
beschreven. Met secundaire analyses van deze data kunnen we ook de prevalentie van 
de specifieke problemen inschatten. Voorafgaand aan het eerste adviesgesprek ervaart 
meer dan de helft van de adviesvragers problemen op 3 of meer domeinen van de 
vragenlijst (Hoofdstuk 4). Meer specifiek maakten 84% van de adviesvragers zich zorgen 
over ‘leven met kanker’ en ongeveer 45% maakte zich zorgen over ‘erfelijke aanleg’, 
‘familie en sociale omgeving’ en/of ‘kind gerelateerde problemen’. Daarnaast vonden 
wij dat de samenhang tussen de domeinen van de PAHC vragenlijst en de vragenlijsten 
over algemene emotionele last laag waren, met uitzondering van het domein ‘emoties’. 
De hoge prevalentie van de problemen en de lage samenhang met de meer algemene 
vragenlijsten over emotionele last laat zien dat naast algemene psychologische last er ook 
aandacht moet zijn voor de meer specifieke problemen die worden ervaren door mensen 
die erfelijkheidsadvies voor kanker vragen. 

In Hoofdstuk 5 wordt het design van de gerandomiseerde studie beschreven. In deze 
studie is onderzocht of het aanbieden van de resultaten van de PAHC vragenlijst aan de 
genetisch counselor de discussie over de psychosociale problemen in de klinische praktijk 
stimuleerde. Bij de helft van de deelnemers (interventiegroep) werden de resultaten van 
de vooraf ingevulde PAHC vragenlijst aan de genetisch counselor gegeven, en van de 
andere helft van de deelnemers (controlegroep) niet. In Hoofdstuk 7 beschrijven we de 
resultaten van de 2e fase van deze studie, waarbij ook de prevalentie van de problemen 
over tijd en tussen de interventie en controle groep van de studie zijn bekeken. In de 
gerandomiseerde studie was er geen verschil tussen de groepen 1 maand na het eerste 
counseling gesprek; beide groepen lieten een afname van problemen zien op de domeinen 
‘erfelijke aanleg’, ‘praktische zaken’, ‘leven met kanker’ en ‘kind gerelateerde problemen’. Vijf 
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maanden na de laatste sessie echter, waren alleen de domeinen ‘emoties’ en ‘praktische 
zaken’ statistisch significant lager dan bij de eerste counseling sessie. Het percentage 
adviesvragers dat problemen rapporteerde op de andere domeinen was teruggekeerd 
naar de eerdere hogere niveaus van het moment van het eerste adviesgesprek. Het 
percentage adviesvragers dat problemen rapporteerde op het domein ‘familie en sociale 
omgeving’ was zelfs statistisch significant hoger.

We vonden dat in totaal 21% van adviesvragers problemen ervoeren op het domein 
‘emoties’, het enige domein dat samenhangt met algemene emotionele last (distress), op 
het moment van het eerste adviesgesprek. Dit laat zien dat slechts een minderheid van 
de adviesvragers veel emotionele last ervaart. Dit is in overeenstemming met prevalentie 
cijfers van rond de 25% uit ander onderzoek over algemene last, depressie en/of angst.

Behoefte aan extra psychosociale zorg
Een ander doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de behoefte van 
adviesvragers aan extra psychosociale zorg. Wij vonden dat op het moment van 
het eerste counseling gesprek tussen de 13% voor het domein ‘leven met kanker’ 
en de 30% voor het domein ‘kind gerelateerde problemen’ aangeeft behoefte te 
hebben aan een gesprek met een psychosociaal medewerker (Hoofdstuk 3). In 
de gerandomiseerde studie gaf ongeveer één-vijfde aan met een psychosociaal 
medewerker te willen spreken op het moment van het eerste advies gesprek. Slechts 
5% geeft aan deze behoefte te hebben vijf maanden na het laatste gesprek. In totaal 
heeft 14% aangegeven daadwerkelijk contact te hebben gehad met een psychosociaal 
medewerker gedurende of na afloop van het proces van erfelijkheidsonderzoek 
(Hoofdstuk 7).

Detecteren van adviesvragers met problemen
Veel studies hebben sociaal demografische en klinische variabelen gevonden die 
mogelijk ‘risico factoren’ zijn voor het hebben van algemene psychosociale last. Echter, in 
onze studie kunnen wij deze bevindingen niet ondersteunen. De sociaal demografische 
en klinische variabelen die samenhangen met algemene psychosociale last of specifieke 
problemen verklaren slechts 2% tot 14% van de variantie op het moment van het 
eerste advies gesprek (Hoofdstuk 4). Daarom zal bij het detecteren van adviesvragers 
die problemen ervaren niet primair gelet moeten worden op mogelijke ‘risico factoren’, 
maar zal een probleem georiënteerde vragenlijst in de dagelijkse praktijk waarschijnlijk 
nuttiger zijn.

Gebruik van de PAHC vragenlijst in de klinische praktijk
In de 1e fase van de gerandomiseerde studie verwachtten we dat het terugkoppelen 
van de resultaten van de PAHC vragenlijst aan de genetisch counselor bij het eerste 
adviesgesprek zou leiden tot een hoger aantal besproken psychosociale problemen, 
een verbeterd inzicht van de genetisch counselor in welke problemen de adviesvrager 
ervaart, en een verbeterde behandeling van deze problemen. Secundaire hypotheses 
waren dat het terugkoppelen van de resultaten van de PAHC vragenlijst ertoe zou 
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leiden dat de counselor meer psychosociale problemen in het adviesgesprek aansnijdt, 
adviesvragers minder algemene psychosociale last ervaren, adviesvragers minder zorgen 
over kanker ervaren, en adviesvragers meer tevreden zouden zijn met het adviesgesprek. 
We verwachtten dat deze interventie het adviesgesprek niet langer zou doen laten duren 
(Hoofdstuk 6).

We vonden een statistisch significant maar klein effect (Cohen’s d = 0.15) van het aantal 
besproken psychosociale onderwerpen tijdens het adviesgesprek tussen de interventie 
groep (waarbij de resultaten waren teruggekoppeld) en de controle groep (waarbij 
de resultaten niet zijn teruggekoppeld). Overeenkomstig met ander onderzoek was 
het inzicht van de genetisch counselors in de ervaren problemen van de mensen die 
erfelijkheidsadvies hebben gevraagd het grootst. De samenhang tussen de ingevulde 
PAHC vragenlijst en in hoeverre de genetisch counselor op de hoogte was van de 
problemen (ICC) lag tussen de 0.36 en 0.52. Wij vonden geen verschillen tussen de groepen 
met betrekking tot de behandeling van de problemen, zoals het aantal doorverwijzingen 
naar psychosociale hulpverleners.

In onze studie vonden we een sterkere afname in algemene psychosociale last en 
zorgen over kanker in de interventie groep dan de controle groep, op één maand na 
het adviesgesprek. Dit verschil was zowel statistisch significant alsook klinisch relevant. 
Daarnaast nam de genetisch counselor bij de interventiegroep vaker het initiatief om een 
psychosociaal onderwerp te bespreken. Ook bevestigden de resultaten onze verwachting 
dat het terugkoppelen van de resultaten van de PAHC vragenlijst de tijdsduur van het 
adviesgesprek niet veranderde. We vonden geen verschil op tevredenheid over het 
adviesgesprek tussen de twee groepen.

In de 2e fase van de gerandomiseerde studie hebben we een telefoongesprek toegevoegd 
aan de normale procedure van genetisch counseling, ongeveer één maand na het laatste 
adviesgesprek (Hoofdstuk 7). Hier hebben we eenzelfde interventie gedaan als in de 1e 

fase van deze studie, waarbij resultaten van de PAHC vragenlijst van de adviesvragers in 
de interventiegroep werden teruggekoppeld aan de counselors. In deze 2e fase vonden 
we  alleen een statistisch significant verschil bij het inzicht van de genetisch counselor 
in de ervaren ‘praktische problemen’ van de erfelijkheidsadviesvragers. Daarnaast 
was het verschil op algemene emotionele last, net als in de 1e fase, klinisch relevant. 
Vanwege de lage prevalentie van psychosociale problemen op één maand na het laatste 
adviesgesprek, strekt het niet tot de aanbeveling om alle adviesvragers in de toekomst te 
bellen op dat moment. Mogelijk is het nuttig om adviesvragers enkele maanden na afloop 
van het erfelijkheidsadvies de PAHC vragenlijst op te sturen, en daarbij te vragen naar de 
behoefte aan een extra telefoongesprek met een genetisch counselor.
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CONCLUSIES

• Mensen die erfelijkheidsadvies vragen voor kanker kunnen een wijd scala aan 
psychosociale problemen ervaren. Deze kunnen gerelateerd zijn aan problemen met 
de familie, kinderen, het leven met kanker, praktische zaken, besluitvorming, en/of 
algemene emoties.

• Vragenlijsten over algemene emotionele last, angst en/of depressie zijn te algemeen 
om het brede scala aan psychosociale problemen te meten in deze populatie.

• De PAHC vragenlijst die bestaat uit 26 vragen onderverdeeld in 6 domeinen kan de 
specifieke problemen meten van de erfelijkheidsadviesvragers.

• Het vastgestelde afkappunt op de PAHC vragenlijst vergroot de bruikbaarheid van 
deze lijst bij het detecteren van de adviesvragers die psychosociale problemen 
ervaren.

• Vanwege de relatief lage positief voorspellende waarde van zowel de PAHC vragenlijst 
als de Lastmeter is het van belang om de domeinen en items die als problematisch 
worden ervaren door de counselor uit te vragen.

• Op het moment van het eerste adviesgesprek verklaren sociaal demografische 
gegevens en klinische variabelen slechts een klein gedeelte van de algemene 
emotionele last (2%-14%). Bij het detecteren van adviesvragers met algemeen 
emotionele last of specifieke problemen dient daarom niet uitgegaan te worden van 
deze gegevens.

• Er is slechts een kleine samenhang tussen de PAHC vragenlijst en algemene 
emotionele last. De vragenlijsten naar algemene emotionele last meten niet de 
specifieke problemen die relevant zijn voor deze populatie.

• De prevalentie van problemen die extra aandacht verdienen in de klinische praktijk 
varieert tussen 20% en 83% op domeinen van de PAHC vragenlijst en daalt kort 
na het ontvangen van de DNA-test resultaten. Vijf maanden later echter, keren de 
meeste problemen weer terug naar het niveau als bij het eerste adviesgesprek, of zijn 
ze zelfs hoger.

• Ongeveer 20% van de adviesvragers geeft aan behoefte te hebben aan 
gespecialiseerde psychosociale hulp op het moment van het eerste adviesgesprek. 
Dit daalt tot 5% op vijf maanden na het laatste adviesgesprek.

• Het terugkoppelen van de resultaten van de PAHC vragenlijst aan de genetisch 
counselor leidt tot een verhoogd aantal besproken psychosociale problemen 
tijdens het eerste adviesgesprek, meer initiatief van de genetisch counselor om het 
gesprek over de problemen te beginnen, en een verbeterd inzicht van de genetisch 
counselor in de ervaren problemen van de adviesvrager. Dit wordt bereikt zonder 
het adviesgesprek langer te laten duren. Daarnaast zorgt de interventie voor lagere 
waarden van algemene emotionele last en minder zorgen over kanker een maand na 
het adviesgesprek.

• Het is niet aan te bevelen om alle adviesvragers een maand na het laatste adviesgesprek 
op te bellen om psychosociale problemen te inventariseren.

• Het terugkoppelen van resultaten van persoonlijke informatie over ervaren problemen 
verbetert de kwaliteit van het erfelijkheidsadvies op psychosociaal gebied.


