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Nederlandse wetenschappelijke samenvatting  
 
Elk jaar krijgen meer dan 100.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben.1 
Screeningsprogramma’s waardoor kanker in een vroeg stadium ontdekt wordt en nieuwe 
behandelingen zorgen er voor dat de overleving verbetert. Desondanks sterven circa 45.000 mensen 
per jaar aan de gevolgen van kanker.2 In de tijd tussen het vaststellen van een ongeneeslijke ziekte en 
het daadwerkelijke overlijden wordt palliatieve zorg verleend. Hierbij wordt een balans gezocht tussen 
eventuele behandelingen die het leven zouden kunnen verlengen en de kwaliteit van leven in deze 
periode. Een belangrijk onderdeel van de zorg in deze tijd is het bestrijden van symptomen van de 
ziekte en bijwerkingen van de behandeling. In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven naar een 
aantal veel voorkomende symptomen met grote invloed op de kwaliteit van leven.  
 
Delier 
Het delier is een van de meest voorkomende neuropsychiatrische aandoeningen in patiënten met een 
gevorderd stadium van kanker.3,4 Het kan kort omschreven worden als acuut ontstane verwardheid 
die het gevolg is van een lichamelijke aandoening (bijvoorbeeld een blaasontsteking). Het treedt dan 
ook vaak op tijdens een opname in het ziekenhuis en belemmert dan effectieve communicatie met de 
patiënt over zijn/haar wensen in het zorgverleningsproces. Daarnaast kan het moeizame contact met 
de familie tijdens een delier een grote invloed hebben op de beleving van het moment van overlijden.5-

7 Het is dan ook van groot belang een delier indien mogelijk te voorkomen, maar als het op treedt tijdig 
te herkennen en adequaat te behandelen.  
In hoofdstuk 2 worden de kenmerken van patiënten die opgenomen worden op de oncologie afdeling 
van een universitair medisch centrum bestudeerd in de relatie tot het ontwikkelen van een delier. De 
kenmerken die het sterkste onderscheid maakten tussen patiënten die wel of geen delier ontwikkelden 
zijn gebruikt om een voorspellend model te bouwen voor het ontwikkelen van een delier bij opname 
in het ziekenhuis. Voor de patiënten die een laag risico hebben op het ontwikkelen van een delier lijkt 
het niet nodig om extra te investeren in maatregelen om de kans op delier verder te reduceren of om 
extra in te zetten op vroege detectie.  Bij patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van een 
delier lijkt dit wel de moeite waard. Na externe validatie van het voorspellende model dat hier 
ontwikkeld is, zou dit ingezet kunnen worden om patiënten te selecteren voor intensievere 
screeningsprogramma’s of (onderzoek naar) preventieve behandeling.  
In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat de DOS-vragenlijst (Delier Observatie en Screening) betrouwbaar 
te gebruiken is bij patiënten met kanker die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Een groot voordeel van 
de DOS is dat deze door verpleegkundigen afgenomen wordt; zij hebben vaak intensief contact met de 
patiënt en kunnen veranderingen in gedrag hierdoor snel herkennen.  
Screening op delier heeft echter alleen zin wanneer het stellen van de diagnose ook 
behandelconsequenties heeft. Naast onderzoek naar de onderliggende oorzaak van het delier en zo 
mogelijk behandeling hiervan, lijkt er een plaats voor medicamenteuze behandeling.8,9 Met name voor 
patiënten waarbij de onderliggende oorzaak niet eenvoudig weg te nemen is, kan verlichting van de 
symptomen van groot belang zijn. In de huidige richtlijnen is haldol het middel van eerste keus.8,9 
Haldol is echter slechts bij circa 50% van de patiënten effectief en bijwerkingen zoals slaperigheid en 
rigiditeit beperken het gebruik.10 In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar de effectiviteit van olanzapine in 
vergelijking met haldol in een gerandomiseerde studie. Helaas bleek dit laatste middel niet effectiever 
dan haldol. Voor het beoordelen van de bijwerkingen heeft deze studie niet voldoende power. Verder 
onderzoek om de preventie en behandeling van een delier te optimaliseren blijft dus noodzakelijk.  
 
Obstipatie door opioïdgebruik  
Een groot deel van de patiënten met kanker hebben ergens in hun ziektetraject opioïden nodig voor 
adequate pijnstilling.11 Obstipatie is een veelgenoemde bijwerking van opioïden die veel invloed kan 
hebben op de kwaliteit van leven.11,12 Er is echter weinig bekend over het daadwerkelijke voorkomen 
hiervan in de dagelijkse praktijk in de zorg voor patiënten met kanker. In hoofdstuk 5 en 6 wordt de 
prevalentie van opioïd-geïnduceerde obstipatie bestudeerd en welke laxantia preventief en/of als 



behandeling hiervan gebruikt worden. Dit onderzoek laat zien dat circa twaalf procent van de 
patiënten die opioïden gebruiken last heeft van obstipatie, ondanks het voorschrijven van 
profylactische laxantia. In een prospectieve studie wordt specifiek gekeken naar de effectiviteit van 
methylnaltrexon, een mu-opioïdreceptorantagonist, bij patiënten die verschillende subtypes opioïden 
gebruiken. Doordat patiënten vaak een combinatie van verschillende subtypes opioïden gebruikten, 
kwamen er weinig in aanmerking voor deze studie. Tevens waren er patiënten die afzagen van het 
gebruik van methylnaltrexon vanwege weerstand tegen het krijgen van subcutane injecties of angst 
voor bijwerkingen. Dit resulteerde in een langzame inclusiesnelheid van een zeer selectieve populatie 
van patiënten, waardoor de klinische waarde van het verdere onderzoeken van deze vraagstelling 
werd beperkt. Om deze reden is deze studie vervroegd gestopt. Een tweede onderdeel van de studie 
betrof een analyse van de immunomodulatoire en anti-angiogenetische effecten van 
methylnaltrexone. Dit blijft een interessant onderwerp voor toekomstig onderzoek, waarbij een recent 
geïntroduceerde orale mu-recepterantagonist naldemedine een patiëntvriendelijker alternatief lijkt.12-

15  
 
Vermoeidheid bij kanker 
Vermoeidheid is één van de bekendste symptomen van kanker en is vaak al aanwezig maanden 
voordat de diagnose kanker wordt gesteld.16 Daarnaast is het een veelvoorkomende bijwerking van 
verschillende kankerbehandelingen. Het heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van 
patiënten met kanker, zowel tijdens als na de behandeling.17 In hoofdstuk 7 van dit proefschrift wordt 
beschreven welke theorieën er bestaan over het ontstaan van vermoeidheid bij kanker en welke 
behandelingen hiertegen onderzocht zijn. Het ontstaan van vermoeidheid bij kanker is multifactorieel 
en er is geen eenduidige effectieve behandeling beschikbaar om het tegen te gaan. In studies die na 
het schrijven van dit artikel gepubliceerd zijn wordt aangetoond dat fysieke activiteit positief effect 
kan hebben op vermoeidheid.16,18,19 Daarnaast lijkt er een plaats te zijn voor corticosteroïden bij 
patiënten in de palliatieve fase.20,21 In hoofdstuk 8 wordt de correlatie tussen vermoeidheid bij kanker 
en spiermassa onderzocht. Hier lijkt enig verband tussen te zijn, wat een extra argument kan zijn voor 
de effectiviteit van fysieke activiteit. Of het ook een oorzakelijk verband betreft zal nog verder 
uitgezocht moeten worden.  
 
Misselijkheid en braken bij chemotherapie 
Misselijkheid en braken zijn voor veel patiënten de meest gevreesde bijwerkingen van behandeling 
met chemotherapie.22,23 In de afgelopen Jaren zijn er veel medicamenten ontwikkeld om dit tegen te 
gaan.24 Veel van deze middelen zijn getest bij patiënten die hoog-emetogene chemotherapie 
ontvingen. In hoofdstuk 9 wordt beschreven wat er bekend is over de effecten van deze middelen bij 
patiënten die matig-emetogene chemotherapie ontvangen. Hier wordt duidelijk dat er nog veel 
informatie over deze patiëntengroep ontbreekt. Dit was reden om de MEDEA studie op te zetten. 
Hierin wordt de effectiviteit van de combinatie van palonosetron en dexamethason vergeleken met de 
combinatie van ondansetron en dexamethason en de combinatie van ondansetron met dexamethason 
en metocloperamide bij patiënten die matig-emetogene non-AC chemotherapie ontvangen. De 
resultaten van deze studie worden binnenkort verwacht.  
 
In conclusie 
Patiënten met gevorderde stadia van kanker lopen het risico op een velerlei van symptomen die de 
kwaliteit van leven aan kunnen tasten. In dit proefschrift zijn een aantal hiervan beschreven. Veel van 
deze symptomen zijn multifactorieel bepaald, wat onderzoek naar hun oorzaak en mogelijke 
behandelopties bemoeilijkt. Gecombineerde inspanningen van medici en wetenschappers helpen mee 
om deze ingewikkelde problemen op te lossen en behandeling op maat voor de patiënt mogelijk te 
maken. Uit dit proefschrift blijkt dat het mogelijk is om ook bij deze kwetsbare patiëntengroep klinisch 
onderzoek te verrichten, zolang er een goede balans gevonden wordt tussen persoonlijke baten en 
potentiële risico’s op nieuwe bijwerkingen.  
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