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Determinanten van therapie-ontrouw bij Indonesische vrouwen met borstkanker 

 

Samenvatting 

 

Hoofdstuk 1 bevat de achtergrond, doelstellingen en de grote lijnen van dit proefschrift. 

Veranderingen in de prevalentie en de ongunstige trend in het letaliteitspercentage bij 

Indonesische vrouwen met borstkanker worden erin gepresenteerd. Recente gegevens tonen 

aan dat borstkanker zich heeft ontpopt tot de meest voorkomende soort kanker en de 

voornaamste doodsoorzaak onder Indonesische vrouwen. Hoewel de incidentie lager ligt dan 

in ontwikkelde landen is het letaliteitspercentage bij borstkanker opmerkelijk hoog. Zoals ook 

in andere Zuidoost-Aziatische landen het geval is, is de kleinere overlevingskans bij 

Indonesische borstkankerpatiënten voornamelijk te wijten aan late onderkenning van de 

ziekte. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder een gebrek aan 

faciliteiten voor vroege detectie en slechte toegang tot primaire zorg. Aangezien kanker een 

chronische en vaak terminale ziekte is, hebben vrouwen bij wie borstkanker is vastgesteld met 

meerdere stressoren te kampen tijdens hun ziektetraject. Om deze reden is het dringend nodig 

een beter inzicht te krijgen in de psychologische adaptatie en de psychosociale factoren die 

verband kunnen houden met falende therapietrouw  bij vrouwen met borstkanker. 

 Het doel van dit proefschrift was om mogelijke psychosociale risicofactoren voor 

therapieontrouw en distress bij Indonesische vrouwen met borstkanker op te sporen. Ten 

behoeve van dit doel hebben wij ten eerste de potentiële bepalende factoren voor 

therapieontrouw kwalitatief verkend; vervolgens hebben wij verschillende validaties en 

verkennende studies uitgevoerd om beter te begrijpen wat de aard is van de psychische 

problemen en psychologische adaptatie in relatie tot borstkanker; tenslotte hebben wij de 

psychische factoren die mogelijk verband houden met therapietrouw/-ontrouw kwantitatief 

verkend. 

 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten besproken van een kwalitatieve studie naar de 

psychosociale and culturele redenen voor uitstel bij het zoeken van hulp en voor 

therapietrouw/-ontrouw bij Indonesische vrouwen met borstkanker. Vijftig opeenvolgende 

borstkankerpatiënten die behandeld werden bij de polikliniek oncologie en chirurgie zijn 

ondervraagd. Het gesprek betrof, naast de demografische kenmerken van de deelnemers, de 

volgende onderwerpen: kennis van de ziekte, ernst van de ziekte in de beleving van de patiënt, 



 

door de behandelend arts verstrekte informatie, het gebruik van de gezondheidszorg en 

alternatieve behandelingen, attitude ten opzichte van westerse en traditionele geneeskunde 

met name in relatie tot de ziekte van de patiënt, door de patiënt ervaren voordelen van, en 

drempels voor, de behandeling en ten slotte therapietrouw/-ontrouw. De interviews zijn 

opgenomen, woordelijk uitgeschreven en gecodeerd middels het kwalitatieve 

softwareprogramma ATLAS.ti, versie 5.2. Bij de redenen voor het uitstellen van het zoeken 

van medische hulp en voor therapieontrouw, zijn acht overkoepelende thema's aan het licht 

gekomen, te weten: gebrek aan kennis en inzicht, opvattingen over kanker, opvattingen over 

behandelingen, financiële beperkingen, emotionele belasting, zware bijwerkingen, een 

paternalistische communicatiestijl en het niet voorzien in de informatiebehoefte. Deze studie 

heeft een aantal veranderbare psychosociale en culturele factoren aan het licht gebracht, 

waarvan gebruik gemaakt kan worden voor het ontwikkelen van interventies om 

therapieontrouw in deze populatie terug te dringen. Uit de resultaten komt naar voren dat er 

om het ziektegedrag van Indonesische borstkankerpatiënten te veranderen behoefte is aan 

uitgebreide voorlichtingscampagnes in de media, hulpmiddelen ten behoeve van beslissingen 

over de behandeling, evenals voorlichting voor zorgverleners en patiënten. 

 

Hoofdstuk 3 betreft de vertaling van de Distressbarometer (DB) in het Indonesisch, toetsing 

van de validiteit ervan bij Indonesische vrouwen met borstkanker en vaststelling van de 

normscores van de Indonesische DB voor klinisch relevante distress. De oorspronkelijke 

versie van de DB werd naar het Indonesisch vertaald met behulp van een 

terugvertaalprocedure, zoals voorgeschreven in de richtlijnen. In dit verband vulden 

honderdtwintig borstkankerpatiënten bij de polikliniek chirurgie en oncologie een standaard 

sociaaldemografisch formulier in, evenals de DB en de klachtenlijst, de Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) en de WHO Quality of Life (WHOQOL-Bref). Analyse van de 

ROC-curve toonde een goede discriminatie aan (AUC=0.81) van de DB-drempelwaarde in 

relatie tot de drempelwaarde van de HADS ≥15; een drempelwaarde van 5 op de DB leverde 

de beste sensitiviteit en specificiteit op. Patiënten die aangaven dat hun distress boven deze 

drempelwaarde lag, ervoeren meer praktische, emotionele, levensbeschouwelijke en fysieke 

problemen en meer gezinsproblematiek dan patiënten die onder deze waarde uitkwamen. 

Bovendien hadden patiënten met kanker in vergevorderde stadia meer emotionele en fysieke 

problemen. Er was een negatieve correlatie tussen de mate van distress van de patiënt en de 

algehele kwaliteit van leven, de algemene gezondheidstoestand en alle domeinen van de 

kwaliteit van leven. Hieruit concluderen wij dat de DB een valide middel was voor het 



 

signaleren van distress bij Indonesische borstkankerpatiënten, en wij bevelen aan dat er een 

drempelwaarde van 5 wordt gehanteerd bij deze populatie. Een opvallend resultaat van dit 

onderzoek was het positieve verband tussen klinisch significante distress en 

levensbeschouwelijke problemen, een resultaat dat vergelijkbaar is met de resultaten van een 

onderzoek in Korea, maar niet overeenkomt met de meeste onderzoeken in Westerse landen, 

waarbij geen of slechts een zwak verband werd vastgesteld. Wij concluderen hieruit dat 

patiënten in een vergevorderd stadium van kanker met voorrang psychologische hulp zouden 

moeten krijgen. 

 

Hoofdstuk 4 onderzoekt of Indonesische vrouwen met borstkanker een meer externe Health 

Locus of Control (HLC) hebben dan gezonde vrouwen, en verkent het verband tussen HLC en 

symptomen van angst en depressie. Voor dit onderzoek vulden honderdtwintig vrouwen met 

borstkanker, opeenvolgend geworven bij de polikliniek chirurgie en oncologie, een standaard 

demografisch formulier, Formulier C van de Multidimensional Health Locus of Control en 

tevens de Hospital Anxiety and Depression Scale in. Ter vergelijking vulde een groep van 

honderdtweeëntwintig gezonde vrouwen, geworven in Bandoeng en omstreken, een standaard 

demografisch formulier en Formulier C van de Multidimensional Health Locus of Control in. 

Vrouwen met borstkanker hebben op alle subschalen voor externe HLC hogere waarden, 

d.w.z. voor toeval, dokter, invloedrijke derden en God, en lagere interne HLC-waarden dan 

gezonde vrouwen. Een lager opleidingsniveau hield bij vrouwen met borstkanker verband met 

hogere waarden op de toeval-schaal, en bij gezonde vrouwen met een lagere interne HLC en 

hogere waarden op de toeval-schaal. De tijd die sinds de diagnose was verstreken, vertoonde 

een significant negatieve correlatie met de waarden op de God-schaal. Hogere waarden op de 

God-schaal hielden verband met een hoger angstniveau; geen van de HLC-subschalen hield 

echter verband met depressie. Onze resultaten lijken uit te wijzen dat een sterk geloof in een 

externe bron van beheersing, d.w.z. God, mogelijk negatief verband houdt met de emotionele 

adaptatie van de patiënten. Er is verder onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de richting 

van dit verband. 

 

In hoofdstuk 5 komt aan de orde hoe tevreden borstkankerpatiënten waren met de informatie 

over de ziekte en de behandeling, evenals het verband tussen tevredenheid en percepties van 

ziekte en kwaliteit van leven. Zeventig opeenvolgende borstkankerpatiënten bij de polikliniek 

chirurgie en oncologie  vulden een demografisch formulier in, evenals het Satisfaction with 

Cancer Information Profile, de Brief Illness Perception Questionnaire en de World Health 



 

Organization Quality of Life. Een aanzienlijk deel van de patiënten (41%-86%) liet weten 

onvoldoende informatie te hebben ontvangen over verschillende aspecten van hun ziekte en 

behandeling, met name informatie over toegang tot steungroepen voor patiënten en de impact 

van de behandeling op de kwaliteit van leven op de lange termijn. Wat betreft de aard en de 

timing van de informatie was een meerderheid van de patiënten ontevreden met de 

hoeveelheid schriftelijke informatie die was aangeboden. De tevredenheid van patiënten met 

de aard en de timing van informatie hield positief verband met een sterker gevoel van 

persoonlijke beheersing, minder zorgen over hun gezondheidstoestand en een beter begrip van 

de ziekte. Tevreden patiënten waren minder emotioneel geraakt door hun ziekte. 

Tevredenheid met de aard en de timing van de informatie hield ook verband met een 

positievere perceptie van hun algehele gezondheidstoestand en een betere psychische 

gezondheid. Tevredenheid met de hoeveelheid en de inhoud van de informatie hield 

daarentegen geen verband met de perceptie van de ziekte en van de kwaliteit van leven. Onze 

onderzoeksresultaten suggereren dat tevredenheid met de informatie die aangeboden wordt 

verband houdt met betere gezondheidsresultaten, waaronder een positievere perceptie van de 

ziekte; zij onderstrepen dus het belang van adequate en voldoende informatieverstrekking die 

voorziet in de behoefte van de patiënt. Toch is er longitudinaal onderzoek nodig om vast te 

stellen of deze interpretatie wordt ondersteund.  

 

Het onderzoek in hoofdstuk 6 evalueert het verband tussen psychosociale factoren (bijv. 

kennis, perceptie van de ziekte, health locus of control, tevredenheid met informatie en 

distress) en therapietrouw bij Indonesische vrouwen met borstkanker. Zeventig 

opeenvolgende patiënten met borstkanker namen deel aan het onderzoek. Zij vulden een 

demografisch formulier in, de therapieontrouw-enquête, de Breast Cancer Knowledge Test, de 

Brief Illness Perception Questionnaire, de Multidimensional Health Locus of Control Scales, 

het Satisfaction with Cancer Information Profile en de Distressbarometer. Zeventien (24%) 

van de zeventig patiënten meldden dat zij het begin van de behandeling in het ziekenhuis 

hadden uitgesteld, en negen (13%) van de zeventig patiënten hadden twee of meer 

opeenvolgende behandelsessies gemist. De multivariate regressieanalyses toonden aan dat een 

negatief beeld van kanker (een beeld waarbij de nadruk ligt op het bedreigende karakter) 

verband hield met het missen van behandelsessies, terwijl voorafgaande raadpleging van een 

traditionele genezer verband hield met zowel uitstel van de behandeling als het missen van 

behandelsessies. Tegen de verwachting in werd er geen verband gevonden tussen de kennis 

van de patiënten, de health locus of control en tevredenheid met de informatie enerzijds, en 



 

het uitstellen van de behandeling en het missen van behandelsessies anderzijds. Naar onze 

mening moeten zorgprofessionals zich bewust worden van de negatieve ziektepercepties 

onder de patiënten en hun onrealistische geloof in traditionele genezers, en moeten zij 

patiënten duidelijke informatie over hun ziekte en hun behandeling verschaffen. Het relatieve 

belang van deze factoren moet echter in toekomstig prospectief onderzoek worden getoetst, 

ook gezien het verkennende karakter van het onderhavige onderzoek. 

 

Hoofdstuk 7 bevat ten slotte een algemene discussie van de resultaten, bespreekt het totaal van 

de resultaten in relatie tot onze onderzoeksdoelen en beschrijft enkele implicaties voor de 

klinische praktijk en toekomstig onderzoek. De onderzoeken die in dit proefschrift zijn 

besproken leggen een aantal culturele verschillen bloot in de psychologische factoren die 

verband houden met therapietrouw/-ontrouw en psychologische adaptatie vergeleken met de 

Westerse kankerpopulatie, te weten: Indonesische vrouwen met borstkanker hadden een 

vastere overtuiging dat God hun gezondheidstoestand bepaalt; zij waren minder tevreden met 

verschillende aspecten van de informatieverstrekking door zorgprofessionals (bijv. informatie 

over sociale/financiële ondersteuning en schriftelijke informatie) en hadden een sterker geloof 

in traditionele genezers. 

 Distress onder vrouwen met borstkanker moet in de reguliere kankerzorg worden 

gesignaleerd om eventuele ernstige psychische problemen te voorkomen en aanvullende 

psychische hulp te bieden aan patiënten die daar behoefte aan hebben. Zorgprofessionals 

dienen zich bewust te zijn van negatieve ziekteperceptie bij patiënten en een sterk geloof in 

traditionele genezers, factoren die verband hielden met uitstel van de behandeling en 

therapieontrouw. Het bieden van heldere, bondige en makkelijk te begrijpen schriftelijke 

informatie over ziekte en behandeling (bijv. folders) kan een kosteneffectieve en efficiënte 

bron van informatie zijn die de mondelinge informatieverstrekking aanvult in de drukke 

setting van een oncologiekliniek in Indonesië. Op het moment zijn wij bezig een 

psychologisch-educatief interventieprogramma te ontwikkelen om waar mogelijk te 

voorkomen dat Indonesische vrouwen met borstkanker het zoeken van hulp en de behandeling 

uitstellen en om de therapietrouw te vergroten. 

  


