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Abstract 

De algemene doelstelling van dit proefschrift is om het algehele welzijn en de kwaliteit van leven (KvL) van 

patiënten met gevorderde kanker die een behandeling tegen kanker ondergaan te verbeteren, middels het 

optimaliseren van zowel psychosociale ondersteuning als symptoomcontrole. De eerste doelstelling van dit 

proefschrift is het bestuderen van de (kosten-) effectiviteit van een gecombineerd screenings- en 

behandelingsprogramma ter vermindering van psychosociale problemen bij patiënten met gemetastaseerd 

colorectaal carcinoom (mCRC) die voor het eerst systemische behandeling ondergaan, zogenaamde 

eerstelijnsbehandeling. De tweede doelstelling is om de klinische waarde van KvL en toxiciteitsrapportage (de 

beoordeling van bijwerkingen tijdens de behandeling) in oncologische gerandomiseerde klinische studies 

(RCTs) kritisch te evalueren. 

Onze bevindingen onderstrepen dat het bieden van emotionele steun, bestaande uit empathie, bezorgdheid, 

zorgzaamheid, affectie en aanmoediging, zowel de gezondheid als het welzijn verbetert en deze bevindingen 

benadrukken voorts het belang van het bieden van dergelijke emotionele steun door artsen aan hun patiënten. 

Ook wanneer genezing niet meer mogelijk is, kunnen artsen bijdragen aan een betere KvL door emotioneel 

comfort te bieden en onnodige ziekenhuisopnamen te voorkomen. 

Van de toxiciteitsrapportage door patiënten is gebleken dat deze het behandelen van symptomen, de 

communicatie en tevredenheid verbetert, alsmede het welzijn bevordert. Daarnaast suggereren onze 

uitkomsten dat artsen meer aandacht zouden moeten hebben voor ook de minder ernstige toxiciteit, gezien 

adequate behandeling hiervan kan resulteren in klinisch relevante verbeteringen in het fysieke functioneren 

van patiënten. 


