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Samenvatting 

Kanker heeft een grote impact op zowel de maatschappij als op het leven van individuele patiënten en hun 

naasten. Ondanks verbeterde behandeluitkomsten kent kanker wereldwijd een hoge morbiditeit en mortaliteit. 

Vergevorderde kanker betekent dat de ziekte wordt gediagnosticeerd in of is gevorderd naar een verder, 

minder goed behandelbaar stadium. Een term die hieraan gerelateerd is, is gemetastaseerde kanker, wat 

aangeeft dat de zieke verspreid is vanuit de oorspronkelijke tumorlocatie naar andere delen van het lichaam. In 

dit proefschrift worden patiënten met vergevorderde kanker beschouwd als patiënten met metastasen op 

afstand, gepaard gaande met een slechte prognose wat betreft de langetermijnoverleving. De behandeling van 

patiënten met vergevorderde kanker moet worden bezien als een continuüm van zorg waarbij het bepalen van 

het uiteindelijke behandeldoel van groot belang is: verlenging van de overleving, genezing, verbetering van 

tumorgerelateerde symptomen, remmen van de tumorprogressie en/of behoud van kwaliteit van leven (KvL). 

Vanwege het doorgaans progressieve verloop van de ziekte staan deze patiënten voor de uitdaging om te gaan 

met een levensbedreigende ziekte en een daarbij vaak stressvolle behandeling.  

De algemene doelstelling van dit proefschrift is om het algehele welzijn en de KvL van patiënten met 

gevorderde kanker die een behandeling tegen kanker ondergaan te verbeteren, middels het optimaliseren van 

zowel psychosociale ondersteuning als symptoomcontrole. Concreet is de eerste doelstelling van dit 

proefschrift 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. Daarnaast willen we ons inzicht vergroten in het relatief lage gebruik van psychosociale 

ondersteuning tijdens deze behandeling, ondanks het hoge aantal patiënten dat positief is gescreend op 

psychosociale problemen. Onze 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. 

 

Psychosociale ondersteuning tijdens behandeling met systemische therapie 

De emotionele last van het leven met een diagnose van vergevorderde kanker en behandeling, angst voor 

ziekteprogressie en de stress die wordt veroorzaakt door het leven met de fysieke problemen kan tot 
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psychosociale problemen leiden. Dit soort problemen wordt vaak onder de term “psychosociale distress” 

samengevat, gedefinieerd als 'een multifactoriële onaangename emotionele ervaring van psychologische 

(cognitieve, gedragsmatige, emotionele), sociale en / of spirituele aard die het vermogen om effectief om te 

gaan met kanker, de fysieke symptomen en de behandeling ervan verminderen’. Studies hebben aangetoond 

dat patiënten die psychosociale distress ervaren minder tevreden zijn met de ontvangen zorg, minder 

therapietrouw zijn, een mogelijk minder lange overleving hebben en een mindere KvL kennen. Om die reden 

wordt aanbevolen patiënten in de dagelijkse oncologische praktijk systematisch te vragen naar psychosociale 

klachten, door middel van zogenoemde screening, en daarop zo nodig een passend zorgtraject te bieden. 

Hoewel deze geïntegreerde aanpak de potentie heeft de psychosociale zorg in de oncologische setting te 

verbeteren, is er tot op heden geen bewijs dat een dergelijke aanpak effectief gebleken is.  

 

In hoofdstuk 2 en 3 worden de opzet en resultaten beschreven van een gerandomiseerde klinische studie 

waarin we de effectiviteit toetsen van een interventieprogramma dat gericht was op het verminderen van 

psychosociale distress. Patiënten met mCRC behandeld met eerstelijnstherapie konden deelnemen aan deze 

studie, die uitgevoerd werd in zestien ziekenhuizen in Nederland. In deze studie werd gekeken of behandeling 

met het interventieprogramma (TES) tot betere uitkomsten leidde dan de gebruikelijke zorg. In het TES 

programma werd gebruik gemaakt van gerichte selectie (Targeted selection, T), verbeterde zorg (Enhanced 

care, E) en verwijzing naar welomschreven effectieve interventies met behulp van een stapsgewijze 

behandeling (Stepped care, S). Gerichte selectie van patiënten betrof het screenen op distress, waarbij alleen 

degenen met hoge scores een verwijzing voor stapsgewijze behandeling aangeboden kregen. Verbeterde zorg 

vereiste dat de screening werd opgevolgd door aanvullende gesprekken met en monitoring door een getrainde 

verpleegkundige. De behandelstappen in de TES waren: (1) watchful waiting; (2) een begeleide 

zelfhulpinterventie middels internet of een boekje; (3) face-to-face probleemoplossende behandeling (Problem 

Solving Treatment, PST) aangeboden door een getrainde verpleegkundige; en (4) doorverwijzing naar 

gespecialiseerde psychosociale diensten en/of psychotrope medicatie. Omdat psychische problemen vaak 

verbeteren zonder actieve behandeling, is watchful waiting een zinvolle eerste stap in een stapsgewijze 

behandeling. De tweede stap van het behandelprogramma was gebaseerd op een zelfhulpprogramma voor 

probleemoplossing (PST) waarin de zelfmanagementvaardigheden van patiënten om problemen op te lossen 

worden versterkt. PST is effectief gebleken bij de behandeling van psychische problemen. Ook de face-to-face 
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counseling aangeboden door getrainde verpleegkundigen in de derde stap van het behandelprogramma was 

gebaseerd op PST. De resultaten van onze studie lieten zien dat het gecombineerde screenings- en 

behandelprogramma niet effectief was in het verminderen van psychosociale distress in deze patiëntengroep. 

We vonden geen verschil in de mate van distress tussen patiënten die het TES programma kregen en patiënten 

die gebruikelijke zorg ontvingen. Deze resultaten konden voornamelijk verklaard worden doordat slechts 

weinig patiënten daadwerkelijk gebruik maakten van de actieve behandelopties in het TES programma. 

Patiënten in het TES programma rapporteerden wel hogere tevredenheid over de ontvangen zorg en leken 

over het algemeen betere KvL-scores te hebben. Dit lijkt erop te wijzen dat het bespreken van emotionele 

zorgen, zonder voorafgaande screening, het welzijn van patiënten kan verbeteren. 

 

In hoofdstuk 4 hebben we de kosteneffectiviteit en de kostenefficiëntie van het TES-interventieprogramma 

geëvalueerd. Deze economische evaluatie liet geen statistisch significante verbetering van de kosten tussen het 

TES programma en de gebruikelijke zorg zien. Gedurende het uitvoeren van de studie viel het op dat de 

meerderheid van de patiënten die deelnamen aan het TES programma geen behoefte had aan actieve 

behandeling gericht op psychosociale ondersteuning, ondanks dat bijna twee derde van deze patiënten 

psychosociale distress liet zien tijdens het screenen. De meeste patiënten die gebruik maakten van de 

stapsgewijze behandeling kozen voor de optie ‘watchful waiting’. Deze observaties duidden erop dat de 

aanwezigheid van psychosociale distress niet gelijkstaat aan de behoefte van patiënten om gebruik te maken 

van actieve psychosociale ondersteuning, en dat de meerderheid van patiënten in staat is ondanks 

aanwezigheid van distress goed met (de gevolgen van) de ziekte en behandeling om te gaan. Echter waren er 

tot op heden nog geen eenduidige voorspellende factoren bekend, die konden helpen de minderheid van 

patiënten die wel extra ondersteuning nodig heeft, te identificeren.  

In hoofdstuk 5 van dit proefschrift bestudeerden we voorspellers voor het gebruik van psychosociale 

behandeling bij patiënten met mCRC die eerstelijnsbehandeling ondergingen. We ontdekten dat ongeveer één 

op de vijf patiënten op enig moment tijdens de 48 weken durende follow-up aanspraak deed op psychosociale 

ondersteuning. In onze studie werden de volgende voorspellers voor psychosociale ondersteuning 

geïdentificeerd: jongere leeftijd, hogere pijnscores, hoger opleidingsniveau, uiting geven aan de noodzaak om 

te praten met een professional en de afwezigheid van progressieve ziekte in de eerste weken van behandeling. 
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Kwaliteit van leven en fysieke gevolgen van ziekte en behandeling  

Voor patiënten met vergevorderde kanker hebben de verbeterde behandelingen tot toegenomen 

overlevingskansen geleid. Tegelijkertijd leven patiënten hierdoor langer met de mogelijke negatieve gevolgen 

van hun ziekte en toxiciteit van behandeling zoals vermoeidheid en pijn. Vergevorderde ziekte kan daarnaast 

aanleiding geven tot een scala aan andere symptomen zoals cachexie, verlies van eetlust, bloedarmoede, 

leverfalen, galwegobstructie en verminderde longfunctie. Naast psychosociale en emotionele problemen 

verstoren de lichamelijke beperkingen en toxiciteit zoals vermoeidheid en pijn vaak de KvL van patiënten. 

Omdat patiënten met gevorderde kanker mogelijk niet veel profijt hebben van traditionele eindpunten zoals 

overleving of ziektevrije overleving, is het handhaven van hun KvL een belangrijk behandeldoel. KvL omvat 

perceptie van fysiek, emotioneel, sociaal en cognitief functioneren, alsmede van ziektesymptomen, 

bijwerkingen van behandelingen, het vermogen om alledaagse activiteiten uit te voeren en tevredenheid van 

de patiënt met de niveaus van functioneren en beheersing van de ziekte. Aangenomen wordt dat toxiciteit 

tijdens behandeling KvL beïnvloedt, waarbij meer toxiciteit leidt tot een verminderde KvL. Zowel toxiciteit- (in 

de vorm van bijwerkingen; adverse events, AEs) als KvL-uitkomsten worden gerapporteerd in RCTs met nieuwe 

therapieën en zodoende gebruikt bij klinische besluitvorming over invoering van nieuwe therapieën.  

 

In het tweede deel van dit proefschrift evalueerden we de klinische waarde van globale KvL en 

toxiciteitsrapportage in RCTs bij patiënten met kanker. Daarin startten we met een systematisch onderzoek 

naar de invloed van ernstige toxiciteit op de globale KvL tijdens systemische behandeling bij patiënten met 

mCRC in fase III RCTs. De resultaten van dit systematische literatuuronderzoek gepresenteerd in hoofdstuk 6 

lieten zien dat de globale KvL vergelijkbaar was tussen de behandelarmen, ondanks consistent meer ernstige 

behandelingsgerelateerde toxiciteit bij patiënten die nieuwe behandelingen ondergingen in vergelijking met 

patiënten die standaard behandelingen ondergingen. Bovendien leek de globale KvL niet te worden beïnvloed 

door een voordeel in totale overleving of progressievrije overleving. De huidige rapportage van toxiciteit (AEs) 

in RCTs is primair gericht op ernstige toxiciteit (graad 3-4 AEs), terwijl minder ernstige toxiciteit (graad 1-2 AEs) 

niet altijd wordt meegenomen. Hoewel een beschrijving van ernstige toxiciteit belangrijk en relevant is om de 

verdraagbaarheid van geneesmiddelen te bepalen, zal de KvL van patiënten waarschijnlijk ook worden 

beïnvloed door het cumulatieve effect van de totaal ervaren toxiciteit, inclusief de minder ernstige 

bijwerkingen (graad 1-2 AEs).  
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In hoofdstuk 7 en 8 presenteerden we twee studies waarin de impact van cumulatieve toxiciteitsscores op KvL 

bij respectievelijk patiënten met mCRC en met gemetastaseerde castraatnaïeve prostaatkanker werd 

onderzocht. Onze resultaten lieten zien dat cumulatieve toxiciteitsscores bestaande uit alle optredende 

toxiciteit (ook de minder ernstige, graad 1-2 AEs) voorspellend zijn voor een klinisch relevante afname van de 

fysieke KvL. Verder werd in hoofdstuk 8 aangetoond dat om de impact van toxiciteit op KvL te voorspellen, de 

door patiënten gerapporteerde cumulatieve toxiciteitsscores de voorkeur verdienen boven door artsen 

gerapporteerde toxiciteitsscores. 

 

Discussie en conclusie 

Dit proefschrift eindigt met een discussie van alle bevindingen in de hoofdstukken 2 tot en met 8. Centraal in 

dit proefschrift staat het effect van en behoefte aan ondersteunende psychosociale zorg bij patiënten met 

vergevorderde kanker. Het interventieprogramma zoals beschreven in de hoofdstukken 2 tot en met 4, bleek 

niet (kosten)effectief in het verminderen van psychosociale distress. De bevinding dat veel patiënten met 

psychosociale distress geen behoefte aan behandeling hadden is consistent met andere recente studies. Het 

lijkt dat patiënten over veel veerkracht beschikken. Deze observaties trekken de noodzaak tot routinematig 

screenen in de kankerzorg in twijfel, zelfs wanneer een dergelijk screeningsprogramma wordt gecombineerd 

met een systematisch behandelschema. Daarnaast onderstrepen onze bevindingen dat het bieden van 

emotionele steun, bestaande uit empathie, bezorgdheid, zorgzaamheid, affectie en aanmoediging, zowel de 

gezondheid als het welzijn verbetert en voorts benadrukken deze bevindingen 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. De gecombineerde bevindingen uit hoofdstuk 6 tot en met 8 impliceren dat 

de huidige standaard voor rapportage van KvL en toxiciteit in twijfel moet worden getrokken. Het blijkt dat de 

toxiciteitsevaluatie van artsen zich voornamelijk richt op het optreden en de ernst van toxiciteit, terwijl de door 

de patiënt gerapporteerde toxiciteit meer de nadruk legt op de duur en de relatieve belasting. Artsen lijken 

vaak de symptomen die patiënten ervaren te onderschatten, daarnaast is er een grote variatie in mate van 

rapportage tussen artsen. Van de toxiciteitsrapportage door patiënten zelf is gebleken dat deze het behandelen 

van symptomen, de communicatie en tevredenheid verbetert, alsmede het welzijn bevordert.  
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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.  
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