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In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de 
kwaliteit van leven en het psychosociaal functioneren van patiënten die 
retinoblastoom hebben overleefd (overlevers) tussen de 8 en 35 jaar. Bij dit 
onderzoek werd gebruik gemaakt van vragenlijsten en een semi-gestructureerd 
interview. In dit hoofdstuk wordt het proefschrift samengevat. In de inleiding 
worden de achtergrond, doelstellingen en onderzoeksopzet beschreven (Hoofdstuk 
1). Vervolgens worden de onderzoeksresultaten samengevat (Hoofdstuk 2-6). 
Tenslotte volgen een discussie over de resultaten en aanbevelingen voor de praktijk 
en voor toekomstig onderzoek (Hoofdstuk 7).  

Inleiding  

Retinoblastoom is een zeldzame oogziekte, die meestal bij kinderen onder de 5 jaar 
voorkomt. Deze oogziekte is een vorm van kanker die ontstaat in het netvlies. Er 
zijn twee vormen van retinoblastoom: de erfelijke en de niet-erfelijke vorm. Bij de 
meeste kinderen met retinoblastoom betreft het de niet-erfelijke vorm (60%), 
waarbij de tumor zich in één oog ontwikkelt. Bij de erfelijke vorm (40%), kunnen 
beide ogen worden aangetast en bestaat er op latere leeftijd een verhoogde kans op 
het krijgen van een andere tumorsoort op een andere plaats in het lichaam (tweede 
primaire tumoren: 18% op de leeftijd van 30 jaar). Bij de behandeling van 
retinoblastoom wordt gestreefd naar behoud van leven en daarna naar behoud van 
gezichtsvermogen. De 5-jaars overlevingskans van retinoblastoom is in Nederland 
hoog: meer dan 90%. Helaas is behoud van gezichtsvermogen in beide ogen niet 
altijd mogelijk door de locatie en de grootte van de tumoren. Slechtziendheid is vaak 
een gevolg van retinoblastoom. Het overervingspatroon van retinoblastoom is 
autosomaal dominant wat betekent dat ouders met erfelijk retinoblastoom 50% kans 
hebben op het doorgeven van de ziekte aan het nageslacht. Aangezien veel mensen 
retinoblastoom overleven rijst de vraag wat de gevolgen van deze ziekte zijn voor 
het psychosociaal functioneren en de kwaliteit van leven (invloed van ziekte en 
gezondheid op lichamelijk, psychologische en sociaal functioneren) op latere 
leeftijd.  

Het is voorstelbaar dat specifieke kenmerken van deze ziekte invloed hebben 
op het psychosociaal functioneren en kwaliteit van leven van de overlevers. 
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Allereerst doordat retinoblastoom in de eerste levensjaren ontstaat, zouden de ziekte 
en behandeling effect kunnen hebben op de vroege ouder-kind relatie. Bekend is dat 
negatieve levenservaringen in de eerste levensjaren die gepaard gaan met 
onzekerheid en angst (zoals bij retinoblastoom), de hechtingsrelatie tussen ouder en 
kind kunnen verstoren. Daarnaast wordt in studies bij chronisch zieke kinderen 
(over-)bescherming door ouders vaak genoemd als risicofactor voor vertraagde 
autonomie en zelfs depressie bij het zieke kind. De onomkeerbare fysieke bijeffecten 
van deze ziekte en behandeling (zoals blindheid, oogprothese, gezichtsver-
vormingen) kunnen het functioneren op latere leeftijd beïnvloeden. De bijeffecten 
vormen een constante herinnering aan de ziekte en kunnen het gevoel geven anders 
te zijn. Visuele beperkingen en blindheid kunnen daarnaast een substantiële invloed 
hebben op het sociale functioneren en het functioneren op school. Onzekerheid over 
uiterlijk en het gevoel anders te zijn zouden tevens kunnen leiden tot schaamte, een 
negatief zelfbeeld, moeilijkheden in sociale relaties en depressiviteit.  

Overlevers van erfelijk retinoblastoom hebben een verhoogde kans op het 
ontwikkelen van tweede primaire tumoren en een kans van 50% op het doorgeven 
van de ziekte aan nageslacht. De psychologische effecten van het doorgeven van een 
erfelijke ziekte aan nageslacht (zoals schuldgevoelens en onzekerheid) hebben 
impact op belangrijke beslissingen in het leven en moeten niet onderschat worden.  

In de literatuur is weinig bekend over de specifieke late psychosociale 
gevolgen van retinoblastoom. Er is daarentegen veel geschreven over de late 
psychosociale gevolgen van kinderkanker in het algemeen. Uit deze literatuur blijkt 
dat de aanpassing van overlevers gemiddeld genomen goed te noemen is in 
vergelijking met een gezonde norm populatie. Sommige overlevers blijken 
kwetsbaarder te zijn voor problemen dan anderen. Risicofactoren zijn: vrouwelijk 
geslacht, weinig sociale steun, veel levensgebeurtenissen meegemaakt, problemen in 
de acceptatie van de ziekte, behandeling van een tumor die het centrale zenuwstelsel 
aantast. Hoewel overlevers van tumoren die niet gerelateerd zijn aan het centrale 
zenuwstelsel (zoals retinoblastoom) zich goed lijken aan te passen, zijn de 
bevindingen van de verschillende studies met betrekking tot psychosociaal 
functioneren niet eenduidig. Waarschijnlijk komt dat doordat de studies onderling 
lastig te vergelijken zijn, vanwege het gebruik van verschillende meetinstrumenten, 
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diverse studie populaties (verschillen in kanker diagnose, behandeling, leeftijden en 
tijd verstreken nadat diagnose is gesteld), kleine onderzoeksgroepen en 
onderzoeksinformatie verzameld bij verschillende informanten (ouders, kinderen, 
leraren en artsen).  
 
Dit proefschrift beschrijft een onderzoek naar de kwaliteit van leven en 
psychosociaal functioneren van retinoblastoom overlevers. Specifiek waren de 
doelstellingen van dit onderzoek: 
- Het onderzoeken van de kwaliteit van leven van retinoblastoom overlevers (8-35 

jaar); 
- Het evalueren van mogelijke effecten van medische en socio-demografische 

variabelen op kwaliteit van leven en op psychosociaal functioneren; 
- Het onderzoeken van eventuele emotionele problemen en gedragsproblemen van 

retinoblastoom overlevers (8-35 jaar); 
- Het vaststellen van de coping strategieën van lange termijn retinoblastoom 

overlevers (12-35 jaar); 
- Het inventariseren van ervaringen van overlevers (8-35 jaar) en hun ouders 

gedurende de diagnose en behandeling en van eventuele beperkingen die zij op 
dit moment in hun dagelijks leven ervaren. 

 
Om deze doelstellingen te realiseren zijn interviews en vragenlijsten afgenomen bij 
tijdens een éénmalig huisbezoek bij 160 retinoblastoom overlevers tussen de 8 en 35 
jaar en 60 ouders van retinoblastoom overlevers tussen de 8 en 18 jaar. Het betreft 
personen die bekend zijn uit het Nederlandse Retinoblastoom Archief.  

Kwaliteit van leven 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het kwaliteit van leven onderzoek bij 
volwassen retinoblastoom overlevers beschreven. De gegevens zijn verkregen uit 
een kwaliteit van leven vragenlijst (SF-36) die door 87 volwassen retinoblastoom 
overlevers tussen de 18 en 35 jaar is ingevuld. De gegevens over hun kwaliteit van 
leven zijn vergeleken met gegevens van een Nederlandse gezonde normgroep. Ook 
is geprobeerd voorspellers voor een verminderde kwaliteit van leven vast te stellen. 
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De uitkomst van dit deel van het onderzoek is dat er geen sprake is van verschillen 
tussen de retinoblastoom overlevers en de Nederlandse gezonde normgroep. 
Uitzondering zijn de scores op de schaal die geestelijke gezondheid meet: 
retinoblastoom overlevers ervaren als groep een relatief slechtere geestelijke 
gezondheid, dan de Nederlandse normgroep. Verder scoren overlevers van erfelijke 
retinoblastoom iets lager op de algemene gezondheidsschaal dan de niet-erfelijke 
retinoblastoom overlevers. De belangrijkste voorspellers voor een verminderde 
kwaliteit van leven zijn: gepest worden op jonge leeftijd en een subjectieve ervaring 
van beperkingen. Wij adviseren clinici om in een vroeg stadium na te gaan of 
patiënten op deze aspecten problemen ondervinden, zodat eventueel begeleiding kan 
worden aangeboden.  

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het kwaliteit van leven onderzoek bij 
jonge retinoblastoom overlevers tussen de 8 en 18 jaar beschreven. We 
onderzochten de kwaliteit van leven van 65 jonge retinoblastoom overlevers door 
middel van Kidscreen-vragenlijsten. Deze zijn ingevuld door het kind zelf en door 
de ouder van het kind. De resultaten zijn vergeleken met een Nederlandse gezonde 
referentie groep. De jonge overlevers hebben vergelijkbare en zelfs betere kwaliteit 
van leven scores gerapporteerd dan de Nederlandse referentie groep. Verminderde 
kwaliteit van leven scores ten opzichte van de Nederlandse referentie groep worden 
alleen gerapporteerd door jonge kinderen (8-12 jaar) en door puber meisjes (12-18 
jaar). Leeftijd is negatief geassocieerd met de dimensies “Psychologisch 
welbevinden” en “Zelf-perceptie” (volgens zowel kind als ouder) en met “Relatie 
met ouders en gezinsleven” (volgens het kind). “Lichamelijk welbevinden” en “Zelf- 
perceptie” zijn ook negatief geassocieerd met visus (volgens het kind). Alleen 
ouders van jonge jongens hebben gerapporteerd dat hun kind minder zelfstandig 
(“Autonomie”) is in vergelijking met de referentie groep. Ouders van slechtziende of 
blinde kinderen hebben hogere scores op “Autonomie” gerapporteerd, dan ouders 
van kinderen zonder visusproblemen. De percepties van ouders en kinderen 
correleren slecht; dit geldt voor alle kwaliteit van leven dimensies. Samengevat 
blijkt uit dit deel van het onderzoek dat retinoblastoom overlevers tussen de 8 en 18 
jaar een vergelijkbare kwaliteit van leven ervaren als een referentiegroep van 
gezonde Nederlandse leeftijdsgenoten. De percepties over de kwaliteit van hun leven 
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door de kinderen zelf, lopen ver uiteen met de percepties die hun ouders hierover 
hebben. Ouders ervaren de kwaliteit van leven van hun kind minder positief dan het 
kind zelf.  

Psychosociaal functioneren 

In hoofdstuk 4 onderzoeken we emotionele problemen en gedragsproblemen van 
retino-blastoom overlevers aan de hand van een door henzelf ingevulde vragenlijst 
(Youth Self-Report) en een door hun ouders ingevulde vragenlijst (Child Behaviour 
Checklist). Aan deze studie deden 148 retinoblastoom overlevers mee tussen de 8 en 
35 jaar. Over het algemeen hebben de retinoblastoom overlevers een positieve kijk 
op hun eigen functioneren gerapporteerd. Ouders melden meer internaliserende 
problemen (zoals teruggetrokken gedrag) en somatische klachten over hun kinderen. 
Op grond van de ouderrapportage heeft 30% van de retinoblastoom overlevers een 
gedragsprobleemscore buiten de normale range (32% internaliserende problemen en 
25% externaliserende problemen). Daarentegen geven slechts 9% van de 
adolescenten een afwijkende gedragsprobleemscore aan (7% internaliserende 
problemen en 9% externaliserende problemen); bij de volwassenen ligt dit 
percentage op 12%. Overlevers die zowel de erfelijke vorm van retinoblastoom 
hebben als een intensieve therapie hebben gehad en dat alles in de context van een 
gebroken gezinssituatie blijken het grootste risico te lopen op emotionele problemen 
en gedragsproblemen.  

Coping 

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar copingstrategieën van 
lange termijn retinoblastoom overlevers en naar voorspellers van eventuele 
emotionele problemen en gedragsproblemen, inclusief medische, socio-
demografische en coping variabelen. Met coping wordt bedoeld de manier waarop 
mensen omgaan met stressvolle situaties. Aan deze studie deden 117 retinoblastoom 
overlevers tussen de 12 en 35 jaar mee. Overlevers werd gevraagd om een coping-, 
sociale steun- en een gedragsvragenlijst in te vullen.  

Resultaten laten zien dat retinoblastoom overlevers minder emotiegerichte 
coping hebben gerapporteerd dan een gezonde referentie groep uit Canada. 
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Emotiegerichte coping is een coping strategie die eruit bestaat dat men tracht de 
respons op een stressvolle situatie onder controle te brengen door het uiten van 
emoties (bijvoorbeeld door ergernis te laten blijken) en door emotionele sociale 
steun te zoeken (bijvoorbeeld troost en begrip zoeken). Alle andere coping 
strategieën (taakgerichte coping en vermijdende vorm van coping) worden evenveel 
gebruikt door retinoblastoom overlevers en de referentie groep. Overlevers met een 
risico op emotionele en gedragsproblemen blijken diegenen te zijn die weinig 
sociale steun ervaren of andere levensgebeurtenissen hebben meegemaakt en 
gebruik maken van emotiegerichte coping. Taakgerichte coping (bewuste 
taakgerichte poging met als doel het probleem op te lossen) blijkt een strategie te 
zijn die geassocieerd is met minder problemen.  

Ervaren beperkingen 

In hoofdstuk 6 zijn de zorgen, onzekerheden en ervaren beperkingen van 156 
overlevers tussen de 8 en 35 jaar geëvalueerd. Daarbij is gekeken naar het belang 
hierbij van medische en niet-medische kenmerken van retinoblastoom. 
Vergelijkingen met de Nederlandse bevolking zijn gemaakt met betrekking tot 
opleiding, werk en gezinssituatie. Op basis van de literatuur, klinische observaties, 
vragenlijsten die vaak gebruikt worden in kinderkanker studies en groepsdiscussies 
met experts en ervaringsdeskundigen (focusgroepen) hebben wij een specifiek voor 
de doelgroep geschikt interview ontwikkeld. De beperkingen die overlevers kunnen 
ervaren zijn ingedeeld volgens het International Classification Framework (ICF) in 
verschillende domeinen (school en werk, interpersoonlijke relaties, zelfverzorging, 
mobiliteit, vrije tijdsbesteding). 

Ouders beschrijven de periode rond de diagnose en behandeling als een 
intensieve ervaring die gepaard gaat met sterke emotionele reacties. De resultaten 
suggereren dat retinoblastoom het leven van veel overlevers en hun ouders, ondanks 
de relatief goede prognose, wel degelijk beïnvloed heeft. Ongeveer de helft van de 
overlevers ervaart beperkingen op school, werk, in mobiliteit, zelfverzorging of 
relaties. Angst voor het ontwikkelen van een tweede primaire tumor of angst voor 
meer gezichtverlies worden ook vaak genoemd. Vooral ouders zijn erg angstig dat 
hun kind een tweede primaire tumor ontwikkelt. Een substantieel deel van de 
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overlevers heeft speciale onderwijsondersteuning nodig gehad of wordt beperkt door 
pestgedrag op school. In deze groep van overlevers zijn geen verschillen gevonden 
met de Nederlandse norm populatie wat betreft werkeloosheid en burgerlijke status.  

Discussie en conclusie 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken samengevat, 
bediscussieerd en er worden aanbevelingen voor de praktijk en voor toekomstig 
onderzoek geformuleerd. Op grond van de resultaten in dit proefschrift kunnen wij 
nieuwe retinoblastoom patienten en hun ouders beter voorlichten en redelijk 
geruststellen. In het algemeen ervaren retinoblastoom overlevers (kinderen, 
adolescenten en volwassenen) als groep op langere termijn een goede kwaliteit van 
leven en weinig psychosociale problemen, hoewel de levens van de meeste 
retinoblastoom overlevers en hun ouders wel sterk beïnvloed blijken te zijn door de 
ziekte. Overlevers worden gedurende hun hele leven (in dit geval tot 35 jaar, maar 
waarschijnlijk ook erna) geconfronteerd met de gevolgen van retinoblastoom. Het 
lijkt vooral van belang te zijn hoe overlevers zelf (maar ook hun omgeving) omgaan 
met de ziekte en of de consequenties van retinoblastoom ook echt als problematisch 
worden ervaren. Hoewel de meeste retinoblastoom overlevers leren te leven met de 
consequenties van hun ziekte, is er ook een subgroep van volwassen overlevers en 
van ouders van jonge retinoblastoom overlevers die internaliserende problemen 
(zoals teruggetrokken gedrag) en zorgen rapporteren en specifieke beperkingen 
gerelateerd aan retinoblastoom ervaren in het dagelijks leven. Een substantieel deel 
van de overlevers heeft speciale onderwijsondersteuning nodig gehad op grond van 
hun slechtziendheid of wordt beperkt doordat ze gepest worden op school. De 
ouders zijn angstig dat hun kind een tweede primaire tumor ontwikkelt, terwijl de 
overlevers zelf vooral bang zijn om de ziekte door te geven aan hun kinderen. 
Clinici moeten zich ervan bewust zijn dat overlevers de risicokansen op het krijgen 
van tweede primaire tumoren en de kans op het krijgen van een kind met 
retinoblastoom mogelijk anders kunnen interpreteren dan verwacht, aangezien ze 
zelf een zeldzame ziekte hebben ontwikkeld. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen 
of de angst voor het ontwikkelen van tweede primaire tumoren weggenomen kan 
worden door specifieke screening van retinoblastoom overlevers door middel van 
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medische testen met MRI scans. Daarnaast zal toekomstig onderzoek gericht moeten 
zijn op het effect van communicatie over erfelijkheidsrisico’s met jonge 
retinoblastoom overlevers en op de invloed van raadgeving op keuzes en afwegingen 
rond reproductie van ouders met een verhoogde kans op het krijgen van nageslacht 
met retinoblastoom. Aangezien de gerapporteerde problemen invloed kunnen 
hebben op het functioneren van overlevers, is het in de praktijk belangrijk om in een 
vroeg stadium deze problemen te inventariseren. Overlevers die een verhoogd risico 
hebben op problemen zijn degenen die de erfelijke vorm van retinoblastoom hebben, 
een intensieve behandeling met uitwendige bestraling hebben ondergaan in de 
context van andere levensgebeurtenissen met weinig sociale steun, gepest zijn in de 
kindertijd, beperkingen in dagelijk leven ervaren, moeite hebben met het accepteren 
van de ziekte en degenen die gebruik maken van emotie-gerichte coping (deze 
mensen zijn te herkennen doordat ze vaak intensieve emotionele reacties vertonen 
een lange periode na een trauma). Ondanks de bevinding in deze studie dat 
retinoblastoom overlevers over het algemeen relatief goed blijken te functioneren, 
blijft het belangrijk dat clinici rekening houden met de mogelijke psychosociale 
problemen als ze overlevers zien op hun follow-up spreekuur. Als psychosociale 
problemen geconstateerd worden, kunnen overlevers tijdig verwezen worden voor 
psychologische begeleiding.  

Uiteraard heeft het onderzoek beschreven in dit proefschrift ook een aantal 
beperkingen. In het bijzonder worden de relatief kleine onderzoeksgroep en het 
ontbreken van een relevante controlegroep genoemd. Daarnaast werden, vanwege 
een groot verschil in leeftijd tussen de ondervraagden, verschillende vragenlijsten 
gebruikt, wat de vergelijkbaarheid van de resultaten binnen de onderzoeksgroep 
lastiger maakt. Het is van groot belang om internationale samenwerking te 
realiseren, zodat longitudinale vervolgstudies kunnen worden gestart waarin de 
representativiteit van overlevers van deze zeldzame ziekte te geoptimaliseerd kan 
worden en waardoor meer inzicht kan worden verkregen in de aanpassing aan de 
ziekte gedurende verschillende ontwikkelingsfasen.  
 


