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In de algemene inleiding (hoofdstuk 1) wordt beschreven dat mensen die kanker 

hebben overleefd, als gevolg van deze ziekte en de behandeling, te maken kunnen 

krijgen met uiteenlopende klachten op fysiek, psychologisch, sociaal en existentieel 

gebied. Deze klachten kunnen distress oproepen. Tegelijkertijd geven veel overlevers 

aan dat ze ook positieve psychologische veranderingen ervaren door kanker. Dit wordt 

posttraumatische groei genoemd. De psychologische interventie ‘meaning-centered 

group psychotherapy - cancer survivors’ (MCGP-CS), in Nederland ook bekend onder 

de namen zingevingsgerichte psychotherapie en ‘Kanker en persoonlijke zingeving’, is 

ontwikkeld om het psychologisch welzijn en het gevoel van zingeving van overlevers 

van kanker te versterken. In het ‘meaning-making model’ beschrijft Crystal Park hoe 

zingeving een rol kan spelen bij het aanpassen aan moeilijke omstandigheden in het 

leven. Zingeving speelt volgens dit model een rol bij het verminderen van distress en het 

verbeteren van de kwaliteit van leven. In een gerandomiseerde, gecontroleerde studie 

(RCT) werd MCGP-CS vergeleken met een sociale steungroep en een controlegroep 

die alleen de gebruikelijke zorg kreeg. De resultaten van deze RCT duiden erop dat 

MCGP-CS persoonlijke zingeving (iemands gevoel dat zijn of haar leven zinvol is) en 

doelgerichtheid versterkt. Ook verschillende aspecten van psychologisch welzijn, 

waaronder het hebben van een doel en richting in het leven en positieve relaties met 

anderen werden versterkt door MCGP-CS. In deze RCT leide MCGP-CS bovendien 

tot een afname van distress en depressieve klachten zes maanden na afloop van de 

interventie. Deze algemene effecten van MCGP-CS vertellen echter maar een deel van 

het verhaal. De doelstelling van dit proefschrift is om meer inzicht te verwerven in het 

psychologisch welzijn, zingeving en posttraumatische groei bij overlevers van kanker 

en om de effecten van MCGP-CS hierop gedetailleerder in kaart te brengen. 

In hoodstuk 2 is de prevalentie van posttraumatische groei onder overlevers van hoofd-

halskanker met een verhoogde mate van distress onderzocht. Van de 74 deelnemers 

aan deze studie gaf 10% aan een matig tot hoge mate van posttraumatische groei te 

ervaren. Dit betekent dat 90% weinig tot geen posttraumatische groei lijkt te ervaren. 

Relaties met anderen was het gebied waarop de meeste groei werd gerapporteerd. 

Op het gebied van spiritualiteit werd de minste groei gerapporteerd. De gemiddelde 

score op de Posttraumatic Growth Inventory (gemiddelde = 30.8, standaarddeviatie = 

17.9) was significant lager dan de gemiddelde score in eerdere studies onder hoofd-

halskanker patiënten, waarin patiënten niet geselecteerd waren op een verhoogde 

mate van distress. Sterkere posttraumatische groei werd voorspeld door een model 

van vier variabelen: een lager tumorstadium, de afwezigheid van een angststoornis en 

de afwezigheid van een stoornis in het gebruik van alcohol en minder beperkingen in 

het sociaal functioneren. 
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MCGP-CS is bedoeld voor overlevers van kanker die moeilijk kunnen omgaan met 

de gevolgen van deze ziekte of te maken krijgen met levensvragen die (existentiële) 

distress oproepen. In hoofdstuk 3 zijn de data van de originele RCT opnieuw 

geanalyseerd om te achterhalen of er verschillende subgroepen van overlevers te 

onderscheiden zijn voor wie MCGP-CS vooral effectief is. De effecten van MCGP-

CS voor een bepaalde subgroep werden in deze analyses telkens vergeleken met 

het beloop van de uitkomstmaten (persoonlijke zingeving, doelgerichtheid, doel/

richting in het leven, positieve relaties met anderen, distress en depressieve klachten) 

in de controlegroep. In totaal zijn zes demografische, vier ziektegerelateerde en vier 

psychosociale eigenschappen geanalyseerd. Drie van deze veertien eigenschappen 

bleken het beloop van een uitkomstvariabele te modereren. Ten eerste bleken vooral 

mannelijke deelnemers minder depressieve klachten te hebben gekregen na MCGP-

CS. Ten tweede bleken deelnemers die met meer depressieve klachten begonnen aan 

de interventie sterkere persoonlijke groei te ervaren na afloop van de interventie. Als 

laatste bleken deelnemers die in het jaar voorafgaand aan de interventie geen andere 

psychologische of psychiatrische behandelingen hadden gehad, minder distress te 

ervaren zes maanden na afloop van MCGP-CS. Deze moderatie-effecten werden 

telkens gevonden op één van de zes uitkomstmaten en de overige elf eigenschappen 

leidden niet tot gedifferentieerde effecten van deze interventie. Op grond hiervan is de 

voorlopige conclusie getrokken dat MCGP-CS effectief is voor overlevers van kanker 

in het algemeen en niet specifiek effectiever voor bepaalde subgroepen.  

In hoofdstuk 4 staat de vraag centraal of een versterking van persoonlijke zingeving 

na MCGP-CS een mediërende rol speelde in de afname van depressieve klachten, 

zowel drie als zes maanden na de interventie. Ook doelgerichtheid, doel/richting in 

het leven en positieve relaties met anderen zijn onderzocht als mediatoren van het 

effect van MCGP-CS op depressieve klachten. In al deze analyses is gecontroleerd 

voor het natuurlijke beloop van de mediator en de uitkomstmaat in de controlegroep. 

De uitkomsten wezen er inderdaad op dat een sterkere mate van zingeving na MCGP-

CS een rol speelt in de afname van depressieve klachten drie maanden later, al is deze 

rol klein. Versterking van doelgerichtheid na MCGP-CS leek een vergelijkbare rol te 

spelen, maar dit mediatie-effect werd alleen significant in de subgroep van deelnemers 

die alle metingen hadden ingevuld. Dit mediatie-effect leek alleen aanwezig te zijn 

in de eerste maanden na de interventie. De afname van depressieve klachten zes 

maanden na MCGP-CS kon niet worden verklaard door een toename van zingeving.  

Uit de originele RCT bleek dat de sterkste verbeteringen van psychologisch welzijn 

en persoonlijke zingeving plaatsvonden in de week na MCGP-CS, al bleken sommige 
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effecten pas drie tot zes maanden later naar voren te komen. Voor hoofdstuk 5 zijn 

er nametingen toegevoegd aan alle drie condities van de originele RCT. Zowel één als 

twee jaar later werden de effecten van MCGP-CS op psychologisch welzijn, zingeving 

en posttraumatische groei opnieuw gemeten. De positieve effecten van MCGP-CS 

op persoonlijke zingeving, doelgerichtheid en doel/richting in het leven namen af in 

de eerste maanden na de interventie. Wel bleef de verbetering van positieve relaties 

met anderen in vergelijking met de controlegroep stabiel over de gehele looptijd van 

twee jaar. Onder de deelnemers die minimaal zes van de acht sessies van MCGP-CS 

of de sociale steungroep hadden bijgewoond kwam nog een tweede lange-termijn 

effect naar voren. Deelnemers ervoeren een sterkere verbetering van persoonlijke 

groei tot één jaar na MCGP-CS in vergelijking met de sociale steungroep. Dus hoewel 

de meeste effecten van MCGP-CS afnemen in de maanden na de interventie, lijken 

enkele effecten nog te blijven bestaan in het jaar of de jaren daarna.  

Positieve psychologische constructen, zoals psychologisch welzijn, persoonlijke 

zingeving en posttraumatische groei, worden in de literatuur uitgebreid omschreven, 

maar nauwelijks afgegrensd van andere constructen. Ook als deze constructen 

geoperationaliseerd worden als patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) wordt 

deze ogenschijnlijke overlap zichtbaar. Dit roept de vraag op in hoeverre psychologisch 

welzijn, persoonlijke zingeving en posttraumatische groei empirisch van elkaar te 

onderscheiden zijn. Het is van belang om deze constructen te kunnen onderscheiden 

van elkaar, onder andere om de effecten van psychologische interventies goed in kaart 

te kunnen brengen. De confirmatieve factoranalyse in hoofdstuk 6 liet zien dat een 

model waarin elke subschaal hoort bij ‘zijn eigen’ PROM niet goed bij de data paste. 

In een exploratieve analyse werden vervolgens paden aan dit model toegevoegd, 

totdat het model wel goed bij de data paste. Op grond van het uiteindelijke model 

konden drie conclusies getrokken worden: (1) de PROMs van psychologisch welzijn 

en zingeving lijken gelijke of zeer sterk aan elkaar gerelateerde aspecten van mentale 

gezondheid te meten, (2) posttraumatische groei lijkt een afzonderlijk construct te 

zijn, dat wel gerelateerd is aan psychologisch welzijn en zingeving en (3) religiositeit 

lijkt naar voren te komen als een construct dat losstaat van psychologisch welzijn, 

zingeving en posttraumatische groei. 

In de algemene discussie (hoofdstuk 7) zijn deze resultaten samengenomen en 

geïntegreerd in de psycho-oncologische literatuur. Dit proefschrift laat zien dat 

overlevers van kanker met distress weinig posttraumatische groei ervaren. MCGP-

CS is een wetenschappelijk onderbouwde interventie voor overlevers van kanker 

met levensvragen of die moeilijk kunnen omgaan met de gevolgen van de ziekte 
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en de behandeling. MCGP-CS lijkt effectief te zijn voor overlevers van kanker in het 

algemeen en een versterkt gevoel van zingeving door deze interventie lijkt een rol 

te spelen in de afname van depressieve klachten. De meeste effecten van MCGP-

CS nemen af in de eerste maanden na de interventie, maar sommige effecten blijven 

nog tot twee jaar later bestaan. Uitgebreid onderzoek is nodig om meer inzicht te 

krijgen in psychologisch welzijn, zingeving en posttraumatische groei bij overlevers 

van kanker, om deze constructen beter te kunnen meten en om ze langduriger te 

kunnen versterken.
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