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Samenvatting g 

Dee diagnose colon-/rectumkanker is een aangrijpende gebeurtenis, zowel voor de 

patiëntt zelf als voor mensen uit de directe omgeving van de patiënt. Patiënten worden 

niett alleen geconfronteerd met fysieke problemen en intense emotionele stress, zoals 

angstt en depressie, maar ook met complexe zorgbehoeften. In de thuissituatie zijn het 

vaakk de partner en de familie die met deze zorgbehoeften worden geconfronteerd. Zij 

wordenn het meest nadrukkelijk worden aangesproken op het verlenen van informele 

zorg.. De consequenties van het verlenen van zorg voor partners van patiënten met 

kankerr zijn tot nog toe onduidelijk. 

Dee centrale doelstelling van dit proefschrift is het verkrijgen van inzicht in: 1) de 

consequentiess van het geven van zorg voor de zorgbeleving en gezondheid van partners 

vann patiënten met nieuw gediagnostiseerde colon-/rectumkanker, en 2) factoren die de 

zorgbelevingg en gezondheid van deze informele zorgverleners beïnvloeden. Om 

relatiess tussen de mogelijk beïnvloedende factoren en gevolgen van het zorgproces te 

kunnenn interpreteren is de cognitieve stresstheorie van Lazarus en Folkman (1984) als 

leidraadd gehanteerd. Volgens deze theorie zijn er drie kerncomponenten in het 

zorgprocess van belang: stressoren {zoals de gezondheid van de patiënt en de zorgtaken), 

uitkomstenn {zorgbeleving en gezondheid van de partner) en intermediërende factoren 

{socialee steun en persoonlijkheidskenmerken). 

Dee gegevens zoals gepresenteerd in dit proefschrift zijn afkomstig van de studie getiteld 

"Caregivingg among Spouses of PAtients with cancer" (CASPA). Door middel van 

longitudinaall onderzoek werden gegevens verzameld omtrent de zorgsituatie thuis en 

dee mogelijke gevolgen hiervan op het leven van partners van patiënten met nieuw 

gediagnostiseerdee colonVrectumkanker. In dit onderzoek zijn 181 kankerpatiënten en 

hunn partners betrokken en meerdere malen ondervraagd. Het eerste meetmoment, de 

basismetingg (TO), werd zo spoedig mogelijk na diagnose/operatie van de patiënt 

uitgevoerdd en had betrekking op de periode voorafgaande aan de ziekenhuisopname 

vann de patiënt. Het tweede meetmoment (Tl) was drie maanden hierna en het derde 

meetmomentt (T2) volgde weer drie maanden later. 
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HoofdstukHoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur op het gebied van de informele zorg, 

inn het bijzonder met betrekking tot patiënten met kanker. In de afgelopen decennia zijn 

voorall studies verricht naar informele zorg voor (veelal oudere) patiënten met cognitieve 

off psychische aandoeningen, en onderzoek bij informele zorgverleners van 

kankerpatiëntenn blijkt schaars te zijn. Over het algemeen wordt onderscheid gemaakt 

naarr zorgtaken, zorgbeleving en gezondheidseffecten bij informele verzorgers. 

Zorgtakenn worden beschreven in termen van type, duur en intensiteit. De volgende 

typenn zorgtaken kunnen doorgaans worden onderscheiden: de persoonlijke zorg voor 

dee patiënt, huishoudelijke taken, organisatorische en ziekte-specifieke taken. 

Zorgbelevingg wordt in toenemende mate als een multidimensioneel concept opgevat, 

waarbijj negatieve en positieve dimensies worden onderscheiden. De gezondheid van 

dee informele verzorger is veelal onderzocht aan de hand van een algemene, globale 

uitkomstmaat,, waarbij vooral is gekeken naar de psychologische gevolgen van het 

verlenenn van zorg. Over de lange-termijn gevolgen bij informele verzorgers van 

patiëntenn met kanker is nog maar weinig bekend. Wel zijn er aanwijzingen dat 

gezondheidseffectenn samenhangen met de ziektefase en zorgbehoefte van de patiënt. 

Longitudinaall onderzoek naar de zorgsituatie van informele verzorgers van 

kankerpatiëntenn wordt aanbevolen, waarbij het van belang wordt geacht de concepten 

zorgtaken,, zorgbeleving en gezondheid multidimensionaal te definiëren en te 

bestuderen. . 

Aangezienn geen Nederlands instrument voorhanden was om de multidimensionale 

aspectenn van zorgbeleving te meten, is een Amerikaans instrument vertaald, de 

Caregiverr Reaction Assessment Scale (CRA). Dit instrument is ontwikkeld om specifieke 

kenmerkenn van de zorgbeleving in kaart te brengen. Het meet zowel negatieve als 

positievee dimensies en is gebruikt in onderzoek onder informele zorgverleners van 

patiëntenn met verschillende aandoeningen. In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de 

psychometrischee kwaliteiten van de in het Nederlands vertaalde Caregiver Reaction 

Assessmentt Scale (CRA-Dutch), in termen van bruikbaarheid, validiteit en 

betrouwbaarheid.. Het aantal ontbrekende waarden bleek relatief gering, hetgeen de 

bruikbaarheidd van de CRA-D ondersteunde. Met behulp van exploratieve factoranalyse 

werdenn vijf dimensies van zorgbeleving geïdentificeerd, waaronder 4 negatieve en een 

positievee dimensie: 1) verstoring van het dagelijks activiteitenpatroon, 2) financiële 

problemen,, 3) gebrek aan steun van familie, 4) zorggerelateerde fysieke problemen en 

5)) zelfwaardering ontleend aan het geven van zorg. De betrouwbaarheid van de vijf 

subschalen,, in termen van interne consistentie, was redelijk tot goed, variërend van 0.62 
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tott 0.83. Ook de construct validiteit werd ondersteund. Geconcludeerd werd dat de 

CRA-DD een geschikt instrument is voor oncologisch onderzoek naar zorgbeleving. Elke 

subschaall kan afzonderlijk worden gebruikt, zodat een gedetailleerd beeld van de 

zorgbelevingg verkregen kan worden. 

Inn hoofdstuk 4 wordt de aandacht gericht op het beloop van zorgbeleving bij informele 

zorgverlenerss over een periode van 6 maanden na diagnose colon-/rectumkanker. De 

patronenn in zorgbeleving zijn voor de vijf dimensies afzonderlijk bestudeerd. Richting 

enn grootte van veranderingen in zorgbeleving werden daarbij op groepsniveau en op 

individueell niveau geanalyseerd. Daarnaast werd onderscheid gemaakt naar sexe, 

leeftijdsgroepp en sociaal-economische klasse. Over het geheel genomen verminderde de 

impactt van zorg op het activiteitenpatroon en op zelfwaardering over de ti jd, terwijl de 

anderee drie dimensies van zorgbeleving nagenoeg stabiel bleven over de tijd. Bij 

vrouwelijkee en relatief jonge zorgverleners, en partners met een relatief hoge sociaal-

economischee status werden de minst gunstige patronen van zorgbeleving geobserveerd; 

hett verlenen van zorg werd door hen meer negatief en minder positief ervaren over de 

ti jd.. Daarnaast was de mate van verandering over de tijd per individu afhankelijk van 

hett type zorgbeleving. De impact op dagelijkse activiteiten en op het ervaren tekort aan 

steunn van familie vertoonde de grootste verschillen tussen individuen. Bij zorgverleners 

mett een lage sociaal-economische status was de individuele variatie het hoogst. Voor de 

beschrijvingg van het beloop in zorgbeleving bleek het van belang om onderscheid te 

makenn naar type zorgbeleving, en analyses uit te voeren op groepsniveau en op 

individueell niveau. De resultaten pleiten voor specifieke aandacht voor vrouwelijke en 

relatieff jonge zorgverleners en voor partners met een relatief hoge sociaal-economische 

status. . 

Inn hoofdstuk 5 wordt het beloop in de gezondheid van informele zorgverleners 

onderzochtt alsmede de factoren die het beloop in gezondheid kunnen beïnvloeden. Er 

werdd een onderscheid gemaakt naar fysieke, mentale en sociale gezondheid van de 

partners.. Het beloop in fysieke gezondheid over een periode van 6 maanden na 

diagnosee van de patiënt werd voornamelijk bepaald door de gezondheid vóór 

ziekenhuisopnamee van de patiënt (de baseline-waarde), en daarnaast door geslacht, 

leeftijdd en inkomen van de partner. Vrouwelijke en oudere zorgverleners, en partners 

mett een laag inkomen vertoonden een afname in fysieke gezondheid. Mentale 

gezondheidd van partners verbeterde over de ti jd; deze werd voorspeld door de baseline-

waardee en een verminderde negatieve zorgbeleving. Ook de sociale gezondheid van 
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partnerss verbeterde in de loop der tijd. Met name een verminderde afhankelijkheid van 

dee patiënt leidde tot een verbetering in de sociale gezondheid. Terwijl bij mannelijke 

partnerss de fysieke gezondheid stabiel bleef en de mentale gezondheid verbeterde, 

werdenn bij vrouwelijke partners minder gunstige patronen geobserveerd, met name bij 

henn met een laag inkomen. Van de partners die over de tijd meer zelfwaardering 

ontleendenn aan het geven van zorg, werd uitsluitend bij mannen een verbetering in 

mentalee gezondheid geobserveerd terwijl dat niet het geval was bij vrouwen. Deze 

bevindingenn suggereren dat de invloed van zorg op zorgverleners, in termen van 

veranderingenn in fysieke en mentale gezondheid, geslachtsafhankelijk is. Bovendien 

kunnenn veranderingen in zorgbeleving en in de mate van de afhankelijkheid van 

patiëntenn het beloop in mentale en sociale gezondheid van informele zorgverleners 

bepalen. . 

Inn hoofdstuk 6 wordt beschreven welke factoren van invloed zijn op de zorgbeleving 

enn gezondheid van informele zorgverleners. Hierbij is gekeken naar zorgbeleving 3 

maandenn na diagnose van de patiënt, zoals gemeten met de CRA-D, en mentale 

gezondheidd 6 maanden na diagnose van de patiënt, in termen van depressieve 

symptomenn en kwaliteit van leven. De rol van de volgende factoren werd bestudeerd: 

kenmerkenn van de zorgverlener (demografische variabelen, kwaliteit van de partner-

relatiee en de aanvankelijke mentale gezondheid), kenmerken van de patiënt 

(ziektegerelateerdee kenmerken, mate van afhankelijkheid en symptomen) en kenmerken 

vann de zorgsituatie (type zorgtaken, duur en intensiteit van zorgtaken, en veranderingen 

inn activiteiten). Bovendien is gekeken naar de onderlinge relatie tussen zorgbeleving en 

mentalee gezondheid. Resultaten wezen uit dat elk dimensie van zorgbeleving werd 

verklaardd door verschillende factoren. Negatieve zorgbeleving was geassocieerd met 

eenn laag inkomen, een woonsituatie zonder (inwonende) kinderen, een slechte kwaliteit 

vann de relatie en een grote betrokkenheid bij de zorg. Partners met een relatief lage 

opleiding,, en partners van patiënten meteen stoma bleken de zorg positiever te ervaren. 

Alss determinant van mentale gezondheid bleek vooral de zorgbeleving van belang te 

zijn.. Met name partners die zich fysiek meer belast voelden tengevolge van de 

zorgverleningg rapporteerden ook de meeste depressieve symptomen. En partners die 

veell zelfwaardering ontleenden aan de zorgverlening rapporteerden een betere kwaliteit 

vann leven. Dergelijke bevindingen impliceren dat zowel in het onderzoek als in de 

praktijkk de consequenties van het geven van zorg niet alleen negatief benaderd dienen 

tee worden. Het is van belang dat informele zorgverleners expliciet worden betrokken bij 

dee professionele zorg voor patiënten met kanker, bijvoorbeeld bij de stomazorg. Tevens 

162 2 



Samenvatting Samenvatting 

kann aandacht worden gericht op specifieke groepen informele zorgverleners, die 

gekenmerktt worden door een laag inkomen, een tweepersoonshuishouden (zonder 

inwonendee kinderen), relatieproblemen en veel zorgtaken. 

HoofdstukHoofdstuk 7 beschrijft de rol van sociale steun en persoonlijkheidskenmerken in het 

zorgprocess door de directe en modificerende effecten van deze factoren op 

zorgbelevingg en depressiviteit te onderzoeken. Voor wat betreft zorgbeleving bleek de 

roll van sociale steun en persoonlijkheidskenmerken gering. Negatieve sociale 

interacties,, gevoelens van controle en neuroticisme bleken de aanwezigheid van 

depressievee symptomen bij de informele zorgverlener direct te beïnvloeden, in de 

richtingg zoals verwacht: meer negatieve interacties, minder controle en een hogere mate 

vann neuroticisme waren geassocieerd met meer depressieve symptomen bij de partner. 

Daarnaastt bleken emotionele steun en gevoelens van controle de relatie tussen 

zorgbelevingg en depressieve symptomen te beïnvloeden. Zorgverleners die zelf weinig 

emotionelee steun, en/of minder controle ervoeren, die tevens de zorgverlening negatief -

dann wel minder positief- beleefden, bleken meer depressieve symptomen te 

ontwikkelenn na verloop van tijd. Dit suggereert dat juist in omstandigheden waarin zorg 

alss meer belastend -dan wel als minder zinvol- ervaren wordt, emotionele steun en 

versterkingg van gevoelens van controle van groot belang zijn, teneinde gevoelens van 

depressiee te voorkomen. 

Inn hoofdstuk 8 zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat en 

wordenn enkele methodologische aspecten van de studie belicht. Onderzoek op het 

gebiedd van informele zorg zou zich moeten richten op de zorgbeleving en de gevolgen 

voorr de gezondheid van zorgverleners. Hierbij moet gekeken worden naar zowel 

negatievee als positieve aspecten van de zorgbeleving, veranderingen in het dagelijks 

activiteitenpatroon,, de financiën, contacten met familie, de zorggerelateerde fysieke 

gezondheid,, zelfwaardering en veranderingen in de gezondheid van de informele 

zorgverlenerr (fysiek, mentaal en sociaal). Gezondheidsuitkomsten bij informele 

verzorgerss blijken indirect gerelateerd te zijn aan de gezondheid van de patiënt en type 

enn omvang van de zorgtaken. De zorgbeleving, sociale steun en 

persoonlijkheidskenmerkenn van informele zorgverleners spelen een belangrijke rol in 

hett beloop van hun gezondheid. Ondersteuning aan informele zorgverleners door de 

professionelee zorg zou niet alleen gericht moeten worden op het reduceren van 

negatievee gevolgen van de zorg, maar ook op het bekrachtigen van positieve aspecten. 
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