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Samenvatting

HOOFDSTUK 1

In dit proefschrift wordt de relatie tussen ontkenning en kwaliteit van leven bij

patiënten met longkanker beschreven.

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 9000 mensen longkanker. Voor de

meeste mensen die te horen krijgen longkanker te hebben, verandert het toe-

komstperspectief ingrijpend. Er moeten beslissingen genomen worden over

mogelijke behandelingen en het dagelijks leven moet worden aangepast aan de

bezoeken aan het ziekenhuis. Gezien de bekende slechte prognose van longkan-

ker is de levensverwachting onzeker, de 5-jaarsoverleving van longkanker is

ongeveer 15%. Sommigen beleven de diagnose als een doodvonnis. Hoe reage-

ren longkankerpatiënten op deze ingrijpende veranderingen in het leven?

Proberen ze te ontkomen aan de werkelijkheid en de gevoelens van bedreiging?

Dat heb ik willen onderzoeken.

Met de invoering van de WGBO in 1995 is iedere arts verplicht de diagnose

en de behandelmogelijkheden met de patiënt te bespreken. Maar betekent dit

dan ook dat de patiënt na dit gesprek ‘weet’ dat hij of zij lijdt aan longkanker?

En als de patiënt dit niet wil weten, is dat dan een probleem?

Onze keuze om ontkenning bij patiënten met longkanker te onderzoeken is

gebaseerd op een aantal overwegingen.

Ten eerste is er tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van

leven bij longkankerpatiënten vergeleken met psychosociale studies bij

patiënten met borstkanker, terwijl er per jaar meer mensen overlijden aan long-

kanker dan aan borstkanker. Dit kan te maken hebben met de slechte prognose,

maar ook met het taboe rondom longkanker, vanwege de mogelijke eigen ver-

antwoordelijkheid bij het ontstaan ervan door roken. Om longkankerpatiënten

betere zorg te kunnen bieden gedurende hun ziekteproces, hebben we meer

inzicht nodig in hun belevingswereld.

Ten tweede veronderstelden we dat longkanker patiënten mogelijk meer

redenen hebben om hun ziekte te ontkennen dan andere kankerpatiënten,

omdat: 1] de slechte prognose hen weinig tijd biedt tot aanpassing en verwerk-

ing, 2] deze patiënten vaak last hebben van kortademigheid, hetgeen zeer

beangstigend kan zijn; ontkenning zou een manier kunnen zijn om te ontko-

men aan deze angst, en 3] schaamte en stigma tot de behoefte kunnen leiden

om de pijnlijke realiteit te verbergen.

Op grond van bovenstaande overwegingen is het doel van de onderhavige

studie om onderzoek te doen naar:

1. de prevalentie van ontkenning bij longkankerpatiënten



2. de invloed van achtergrondkarakteristieken, zoals bijvoorbeeld leeftijd en
geslacht, op de prevalentie van ontkenning

3. patronen van ontkenning in het verloop van de ziekte bij deze
patiëntengroep

4. de relatie tussen de gevonden patronen van ontkenning en de kwaliteit
van leven in longkankerpatiënten.

HOOFDSTUK 2

In de pilot-fase van de studie werden tien patiënten met longkanker

geı̈nterviewd om hun gedachten en gevoelens te exploreren en om te kijken of

ze bereid zouden zijn mee te werken aan het onderzoek. Drie van deze

patiënten worden in dit hoofdstuk beschreven.

Een man van 68 jaar oud, die zich gezond en fit voelde, werd overvallen

door de mededeling dat hij longkanker bleek te hebben. Aanvankelijk wilde hij

hier niets van weten. Na enkele weken besloot hij toch zich te laten opereren.

De functie van zijn ontkenning leek bescherming tegen de plotselinge bedrei-

gende informatie.

Aan een vrouw van 69 jaar oud was verteld dat ze longkanker had, met

waarschijnlijk uitzaaiingen naar de lever. Er was een biopt uit haar lever geno-

men. Ze kwam voor de uitslag bij de longarts, die vertelde dat er geen kwaa-

daardige cellen in het biopt waren aangetroffen. “Zie je wel, ik ben niet ziek,

het was gewoon een griepje, ik had helemaal niet naar de dokter hoeven gaan”

zei patiënte in het interview. Ze onttrok zich aan behandeling. Bij deze patiënte

was sprake van persisterende ontkenning van ziekte.

Een zakenman van 52 jaar oud werd behandeld met chemotherapie in ver-

band met een kleincellig bronchuscarcinoom. Hij vertelde aan iedereen dat hij

zeker zou genezen en binnen een jaar de marathon in New York zou lopen. Als

bewijs voerde hij aan dat een astroloog bij zijn geboorte had gezegd dat hij 100

jaar oud zou worden. Bij deze man zagen we ontkenning in de vorm van irreëel

optimisme.

Met de beschrijving van deze drie vormen van ontkenning willen we laten

zien, dat de term ontkenning een verzamelbegrip is, dat verschillende manieren

van afweer om te ontkomen aan ondraaglijke gebeurtenissen of gevoelens

omvat.

HOOFDSTUK 3

Ontkenning bij patiënten met kanker is een klinisch relevant begrip, waar veel

publicaties over verschenen zijn. Historisch gezien is de definitie van ontken-

ning onderhevig geweest aan verschillende theoretische stromingen.

Vanuit psychoanalytische invalshoek is ontkenning een pathologisch en inef-

fectief afweermechanisme, maar volgens de stress- en copingtheorie kan ont-
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kenning juist gezien worden als een adaptieve strategie ter bescherming tegen

overweldigende gebeurtenissen en gevoelens.

In dit hoofdstuk wordt een literatuuroverzicht gegeven van de verschillende

concepten van ontkenning bij kankerpatiënten. Ook worden de studies naar de

relatie tussen ontkenning en achtergrondkarakteristieken, zoals b.v leeftijd en

geslacht en de invloed van ontkenning op de kwaliteit van leven beschreven.

De prevalentie van ‘ontkenning van de diagnose’ varieerde van 4-47%.

‘Ontkenning van de impact kwam bij 8-70% van de patiënten voor en ‘ontken-

ning van affect’ bij 18-42%. Oudere patiënten ontkenden vaker dan jongere.

Culturele achtergrond leek ook van invloed op de prevalentie van ontkenning.

Er werd geen verband gevonden tussen ontkenning en het type kanker en ook

niet tussen ontkenning en sexe. Hooguit leken mannen vaker dan vrouwen te

ontkennen in de terminale fase van de ziekte. In enkele longitudinale studies

leek de mate van ontkenning enigszins af te nemen in het verloop van de

ziekte.

Over het effect van ontkenning op lichamelijk en sociaal functioneren kon-

den op basis van de literatuur geen conclusies getrokken worden. Het effect

van ontkenning op psychologisch functioneren bleek samen te hangen met het

concept van ontkenning dat door de onderzoekers gekozen was. Ontkenning in

de vorm van actieve strategieën gericht op het zoeken van afleiding bleken ger-

elateerd aan stressvermindering, terwijl passieve mechanismen, zoals vluchten

in te veel drank, een nadelig effect hadden op het psychologisch welzijn.

Op grond van dit literatuuroverzicht concludeerden wij, dat meer onderzoek

nodig is naar de prevalentie en de functie van ontkenning bij patiënten met

kanker. Dit onderzoek dient gebaseerd te zijn op een helder begrip van ontken-

ning. Metingen op meerdere tijdstippen in het verloop van de ziekte en

het nauwkeurig vastleggen van de patiëntgegevens zijn nodig om meer

inzicht te krijgen in het verschijnsel ontkenning.

HOOFDSTUK 4

Uitgaande van de definitie van ontkenning van Weismann and Hackett (‘de

bewuste of onbewuste afwijzing van een deel of de gehele betekenis van een

gebeurtenis om angst, vrees of andere onaangename gevoelens te verlichten’)

werd een semi-gestructureerd interview ontwikkeld om ontkenning bij

patiënten met kanker te meten. Het ‘Denial of Cancer Interview’ (DCI) omvat

zowel de informatie van de patiënt over diens ziektebeleving als de klinische

indruk van het type en de mate van ontkenning van de interviewer.

In dit hoofdstuk worden de ontwikkeling en de eerste psychometrische ana-

lyse van het meetinstrument beschreven.

De ontwikkeling van de DCI is gebaseerd op klinische observaties, op het

oordeel van acht psychiaters met ervaring in de psycho-oncologie en op drie

pilotstudy’s om te onderzoeken of het afnemen van het instrument uitvoerbaar

was.
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De DCI bestaat uit twee delen: een semi-gestructureerd interview, bestaande

uit negen vragen die door de patiënt beantwoord moeten worden (Patient

Assessment Scale, PAS) en twee items die de klinische indruk van de inter-

viewer over het type en de mate van ontkenning weergeven (Clinical

Impression of Type, CIT en Clinical Impression of Level, CIL).

Vier interviews met iedere patiënt werden gepland. De eerste binnen 8 weken

nadat de diagnose was gesteld en de vervolginterviews 8,16 en 32 weken later.

Om te beoordelen of de interviewers de antwoorden van de patiënten op

dezelfde manier scoorden, werden de interviews opgenomen en onafhankelijk

gescoord door de interviewer en één van de onderzoeksmedewerkers.

Honderdvijfennegentig opeenvolgende nieuwe longkankerpatiënten werden

geı̈nterviewd. De interne consistentie van de DCI, Cronbach’s �, was 0.84 voor

de eerste meting en respectievelijk 0.85, 0.82 en 0.83 voor de vervolgmetingen.

De overeenkomst in beoordeling tussen de interviewers was goed voor de

gehele DCI (� = 0.81) en de PAS (� = 0.89) en redelijk voor de scores van de

CIT (� = 0.61) en de CIL (� = 0.68). De inhoudsvaliditeit werd gesteund door

klinische observatie, diepte-interviews en het oordeel van deskundigen.

De DCI bleek een geschikt en betrouwbaar instrument te zijn om ontken-

ning bij longkankerpatiënten te meten. Of de DCI bruikbaar is voor patiënten

met een andere vorm van kanker moet eerst getest te worden.

HOOFDSTUK 5

Hoewel ontkenning bij patiënten met kanker een klinisch relevant begrip is,

zijn er weinig studies naar de prevalentie en het verloop van ontkenning gedur-

ende het ziekteproces.

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar de mate van ontkenning bij

patiënten met longkanker in het verloop van het ziekteproces beschreven. Ook

werd de invloed van achtergrondkarakteristieken en ziektegerelateerde variabe-

len op ontkenning in deze patiëntengroep onderzocht.

De mate van ontkenning werd vier maal in de loop van acht maanden geme-

ten met de DCI bij dezelfde 195 nieuwe longkankerpatiënten als beschreven in

hoofdstuk 4. Gegevens over de patiënt, zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, bur-

gerlijke staat en opleidingsniveau, werden gedurende de interviews verzameld.

Medische gegevens werden verstrekt door de longartsen.

De meeste patiënten (86.6 %) toonden een laag tot matig niveau van ont-

kenning bij de eerste meting en een klein aantal (3%) een hoog niveau. Het

gemiddelde niveau van ontkenning in de onderzoeksgroep was het laagste bij

de eerste meting en nam toe in de loop van de maanden.

Mannen met longkanker ontkenden sterker dan vrouwen en jongere

patiënten ontkenden minder dan de ouderen. Vlak na de diagnose bleken

patiënten met een lagere opleiding sterker te ontkennen dan de hoger opgelei-

den, maar enkele maanden later was dit verschil verdwenen.
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Op grond van deze resultaten kan de conclusie getrokken worden dat een

zekere mate van ontkenning bij patiënten met longkanker normaal is en gezien

kan worden als een onderdeel van hun ziekteproces.

HOOFDSTUK 6

Hoewel ontkenning bij patiënten met kanker veel voorkomt, is er nauwelijks

onderzoek verricht naar de relatie tussen ontkenning en lichamelijke klachten

bij deze patiëntengroep.

In dit hoofdstuk worden patronen van ontkenning in het verloop van de

ziekte en de relatie tussen deze patronen en de gerapporteerde lichamelijke

klachten van longkankerpatiënten beschreven. De onderzochte patiëntengroep

is dezelfde als beschreven in hoofdstuk 4 en 5. Lichamelijke klachten werden

gemeten met een algemene en ziektespecifieke kwaliteit van leven vragenlijst

(EORTC-QLQ + longmodule).

We vonden drie patronen van ontkenning over een periode van acht maan-

den: een stabiel laag niveau van ontkenning, een stabiel matig niveau van ont-

kenning en een patroon met toenemende ontkenning in de loop van de tijd.

Mannelijke longkankerpatiënten bleken vaker op een matig niveau te ontken-

nen en vrouwen vaker op een laag niveau. De patiënten die stabiel matig of in

toenemende mate ontkenden, rapporteerden minder lichamelijke klachten, ze

waren minder moe, hadden minder last van misselijkheid, braken, eetlustver-

lies, slikklachten en pijn in arm en schouder. Over het geheel genomen voelden

ze zich gezonder en functioneerden lichamelijk beter dan de patiënten bij wie

een stabiel laag niveau van ontkenning was gemeten.

Ontkenning bij patiënten met longkanker lijkt dus een gunstig effect te heb-

ben en dient daarom gerespecteerd te worden.

HOOFDSTUK 7

Ook al is ontkenning een bekend fenomeen in de klinisch oncologische prak-

tijk, is niet duidelijk of het effect op sociaal en emotioneel functioneren gunstig

of schadelijk is.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de studie naar de relatie tussen

ontkenning en sociale en emotionele gevolgen beschreven. De onderzoeksgroep

is dezelfde als beschreven in de hoofdstukken 4, 5 en 6.

Sociaal en emotioneel functioneren werden gemeten met de EORTC-QLQ-

30 en de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Patiënten met een patroon van stabiele matig niveau van ontkenning of met

een toenemende ontkenning in de loop van het ziekteproces rapporteerden

betere uitkomsten op sociaal gebied en minder angst en depressie dan

patiënten met een stabiel laag niveau van ontkenning.
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De kwaliteit van leven onder longkankerpatiënten met matige of toene-

mende ontkenning was beter in vergelijking met de kwaliteit van leven bij

patiënten met een laag niveau van ontkenning.

Een bepaalde mate van ontkenning kan dus een gunstig effect hebben op

sociaal en emotioneel functioneren bij patiënten met longkanker.

HOOFDSTUK 8

In dit hoofdstuk wordt op een aantal thema’s uit het onderzoek dieper inge-

gaan: de complexiteit van het begrip ontkenning en het meten hiervan, enkele

methodologische kwesties, de patronen van ontkenning in de loop van het

ziekteproces, de relatie tussen ontkenning en lichamelijk, sociaal en emotioneel

functioneren en het verschil in de mate van ontkenning tussen mannen en

vrouwen.

Tot slot wordt ingegaan op de klinische implicaties van dit onderzoek.

Hoewel deze studie primair beschrijvend is, zijn op grond van de resultaten

enkele overwegingen ten behoeve van de klinische praktijk gerechtvaardigd.

Daar een zekere mate van ontkenning een beschermend effect blijkt te heb-

ben voor patiënten met longkanker, dienen artsen hier rekening mee houden

wanneer ze informatie over diagnose, behandeling en prognose geven. Ook is

het van belang dat artsen aandacht besteden aan de rol van de familie, maar

ook aan de houding van de arts zelf ten opzichte van de ontkenning van de

patiënt.

In onze tijd van zelfonthulling en nagenoeg grenzeloze openhartigheid moe-

ten we beseffen dat sommige patiënten behoefte hebben aan bescherming tegen

ondraaglijke feiten en gevoelens. Een zekere mate van ontkenning kan in deze

behoefte voorzien. Artsen kunnen deze patiënten steunen door onderkenning

van en respect voor ontkenning.
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