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2 - 2 - SeUftiebias en andere invloeden 226

3 - Theorrtiuhe reflecties en belangrijkste resultaten 226

j ' .' .Rf\uU.ll'M>|!H." .l,ll)l).lSSK)f!sin<lt-X 2 2 7

3 - 2 - Wat is er gevonden over cognitieve coping? 229

3 - 3 - Hoe verhouden de resultaten zieh tot de overige aanpassingstheorieen? 231

3 - 4 - Zijn er verschillen tussen subgroepen van pati£nten? 231

4 - Van theorie naar praktijk " . - r ' 234

SAMENVATTING 2 3 9

SUMMARY 248

BlILAGEN < 259

Bijlage A: Onderwerpen uit het interview 259

Bijlage B: Vragen uit het interview met de aantallen patienten die met een

bepaalde Strategie hebben geantwoord. Tabellen behorend bij

hoofdstuk IV paragraaf 2 260

Bijlage C: Het gebruik van de strategieen door verschillende subgroepen

respondenten. Tabellen behorend bij hootdstuk IV paragraat 7 268

Bijlage D: De mate van aanpassing bij verschillende subgroepen respondenten.

Tabellen behorend bij hoofdstuk V paragraat 5 , T . • -ft 274

LlTERATUUR 287

CURRICULUM VITAE 295



t
INLEIDINC

INLEIDING

1 - AANLEIDING

Dat kankerpatienten op heel verschillende manieren met hun ziekte en behande-
ling omgaan was me in mijn werkzaamheden als radiotherapeutist h laborant al op-
gevallen. Die observatie op de bestralingsatdeling van de toenmalige Daniel den Hoed
kliniek in Rotterdam was een van de redenen om psychologie te gaan studeren.
Middels die Studie hoopte ik onder andere antwoord te vinden op de vragen 'wat doen
mensen nu precies wanneer zij geconfronteerd worden met een leven«.b<'dicii:rndi»
ziekte?' en wat maakt dat sommige mensen in staat zijn daar adequaat imv om te
gaan en anderen niet?'.

Natuurlijk leverde de Studie psychologie, die ik aan de Universiteit Utrecht volgde,
een aantal belangrijke inzichten op maar een helemaal bevredigend antwoord voiul ik
er nog niet. Na mijn Studie kreeg ik de kans mee te werken aan net onder/oek van
Herman ten Kroode dat uitmondde in de dissertatie 'Het verhaal van kankerpatienten:
oorzaakstoekenning en betekenisverlening' met als ondertitel: een onder/ock n.i.n het
verband tussen attributies en zelfrespect (Ten Kroode 1990). Daarin werden dr oor-
zaken waaraan kankerpatienten hun ziekte toesc hreven vergeleken met de oor/aken
die hartinfarctpatienten en patienten met multiple sclerose (MS) voor hun ziekte
hadden gevonden, en is onderzocht wat deze verklaringen bijdroegen aan de aan-
passing aan hun ziekte. Uit de diepte-interviews bleek dat denken over oorzaak en zin
een belangrijk plaats inneemt bij verwerking en aanpassing aan ziekte. Voor mij was
er weer een stukje van de puzzel ingevuld. Tegelijkertijd werd uit de interviews
duidelijk dat cognitieve arbeid gericht op het integreren van de ziekte in het (nieuwe)
leven van de patienten zieh niet beperkt tot attributies alleen. Er gebeurde cognitief
nog veel meer. Dat laatste werd bevestigd in mijn klinische werk bij patienten van de
afdelingen radiotherapie en oncologie van wat toen nog het Academisch Ziekenhuis
Utrecht (AZU) heette. Ook tijdens die therapie-gesprekken bleek duidelijk dat
cognities (wat denkt de patient over zijn ziekte) en cognitieve strategieen (hoe gaat hij
of zij er mentaal mee om) van groot belang zijn voor aanpassing. Het zijn dan ook
vaak de aangrijpingspunten voor de psychologische begeleiding.

Opnieuw drong de vraag zieh op 'wat doen kankerpatienten nu precies?' en 'wat
helpt wel en wat niet?' De tijd was rijp dit systematisch te gaan onderzoeken.
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2 - ONDERZOHCSVRAGEN - , * »

Met behuip van een subsidte van NWO zijn tussen 1991 en!994 ztsenvijftig
vrouwen met borslkanker gedurende ongeveer twee jaar na hun diagnose gevolgd.
Hun openhartige verhalen vormen de basis van dit proetschritt.

In de kernende hoofdstukken word! gezocht naar het antwoord op de vraag: wat is
de relafie »u«en cognitieve strategieen, ook wel cognitieve coping genoemd, en aan-
pa«ing aan horrtkanker? Deze vraag is opgesplitst in de volgende onderzoekwragen:

• Welke cognitieve strategieen gehruiken borstkankerpatienten gedurende de
eerste twee jaar na hun behandeling?

• Ttsden er »n tte k>op van de tijd verandenngen op in het stratt;giegebn,iik?
• Wat » i te reiatie tw»§en de ct^nitieve strategieen en aanpassingf
• h de deae tetoie afhankeiijk van de tijd die smds de diagnose is verstreken? Met

woorder», ts de reiatie tu«en cognitieve Strategie en aanpassing op de
deieltdef

t>m rfeze vragen te beanfwoorden »s aHereerst de literatuur over rognitieve coping
en aanpassing bestudeerd, met name die over cognitieve coping en aanpassing aan
borstkanker. Hiervan wordt in hoofdstuk I verslag gedaan. Vervolgens wordt in
hoofdstuk II de opzet van het onderzoek beschreven en wordt aandacht besteed aan
enkele methodologische kwesties bij het onderzoeken van complexe, emotioneel
geladen onderwerpen. De lezer wordt in hoofdstuk III deelgenoot gemaakt van de
afwegingen die hebben geleid tot de definitieve keuze en de definitie van de onder-
zochte strategieen; het bleek overigens niet eenvoudig de cognitieve strategieen een-
duidig te omschrijven en goed van elkaar af te baken.

In hoofdstuk IV komt aan de orde op welke aspecten van ziekte en behandeling de
onderzochte cognitieve strategieen precies betrekking hebben. Naast deze kwalitatieve
resultaten worden frequenties, onderlinge samenhang en verschuivingen in de tijd
besproken. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan mogelijke ver-
schillen in strategiegebruik tussen subgroepen van respondenten. Hoofdstuk V heeft de
aanpassing van de borstkankerpatienten uit dit onderzoek tot onderwerp. Allereerst
wordt beschreven op welke wijze dit begrip is geoperationaliseerd en hoe de aan-
passing gedurende de twee jaar na behandeling verloopt. In hoofdstuk VI wordt
ingegaan op de centrale vraag van dit onderzoek: 'wat is er te zeggen over de reiatie
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tussen cognitieve strategieen en aanpassing aan borstkanker?'. Tenslotte worden in
hootdstuk VII werkwijze en resultaten atgezet tegen de bevindingen uit de literatuur en
wordt er ingegaan op de klinische relevantie van hetgeen deze Studie heeft opgeleverd.

11
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I OVERZICHT VAN DE LITERATUUR

De centrale vraag van Hit proefschrift luidt: WVi/
«i am/kurin£ am Aorc/AwiArr?'. In dit hootdstuk komt aan de orde wat daarover in de
literatuur bekend is. In het eerste deel wordt besproken waaraan borstkankerpatienten
zieh moeten aanpassen. Het tweede deel gaat over het aanpassingsproces zelf, ook
wel coping genoemd. Verschiliende theorieen die elk met him eigen accenten een
deel van het aanpassingsproces beschrijven, passeren de revue en de rol die cognitieve
strategieen daarin spelen wordt belicht.

1 - PROBLEMEN ALS GEVOLG VAN KANKER

1 -1 - Cevolgen van kanker in het algemeen

Omgaan met kanker betekent omgaan met een scala aan problemen en gevoelens
(Dunkel-Schetter 1992, Somerfield & Curbow 1992, Schrameijer & Brunenberg 1992),

Dreiging en onzekerheid
De psychosociale belasting van kanker vloeit in de eerste plaats voort uit het

levensbedreigende karakter van deze ziekte. Twee van de drie mannen en een van de
twee vrouwen is vijf jaar na de diagnose overleden. Veel kankerpatienten zijn relatief
jong: ongeveer eenderde van de overleden kankerpatienten is nog geen /estig jaar
(Schrameijer & Brunenberg 1992). Naast de doodsdreiging veroorzaakt de behandeling
een belangrijk deel van de ziektelast. De behandeling is er immers op gericht het
aangedane lichaamsweefsel radicaal te verwijderen (door Chirurgie) of te vernietigen
(door bestraling of Chemotherapie).Vaak worden daarmee ook gezond weefsel en
gezonde functies aangetast of uitgeschakeld. Vanwege dit agressieve karakter gaat de
behandeling dikwijls gepaard met zeer ernstige bijverschijnselen en is daarom zowel
lichamelijk als psychisch een zware belasting voor de patient en diens familie. Door de
hoge incidentie van kanker en het hoge sterftecijfer heeft vrijwel iedere nieuwe
kankerpatient van dichtbij al eens meegemaakt hoe dramatisch de ziekte kän verlopen.
Dit maakt dat de meeste kankerpatienten bij het horen van de diagnose worden
overvallen door de negatieve beeiden over de ziekte (Schrameijer & Brunenberg 1992);
de confrontatie met de diagnose roept gedachten op aan ingrijpende behandelingen,
aftakeling en dood (Ten Kroode 1990). Dat er ook mensen van kanker genezen, wordt
op dat moment vaak niet beseft.

13
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Een bijkomende belasting ligt in het feit dat de oorzaken van kanker grotendeels
onbekend en in nog grotere mate onbeheersbaar zijn, zeker vanaf het moment dat de
diagnose is gesteld. Het aanpassen van de eigen leefgewoonten kan na het stellen van
de diagnose wel belangrijk zijn maar zal het verloop van het ziekteproces in veel
gevallen niet of nauwelijks beinvloeden. Aan genetische oorzaken kan het individu
zieh al helemaal niet onttrekken.

Kanker is dus onlosmakelijk verbunden met onzekerheid en angst. Dit gedt zowel
in de periode van het ontdekken van de Symptomen alsook in de perieden van
diagnostiek en behandeling. Maar, ook nog lang daarna dringen vragen zieh op als:
'hoo zal het verder gaan?' en 'komt het terug?'. In het geval van kanker kan op zulke
vragen meestal geen afdoende antwoord worden gegeven. Deze blijvende onzeker-
heid is vervolgens een voortdurende bron voor angst, depressie en andere legatieve
gevoelens (Van den Borne & Pruyn 1987).

Butts (1988) ondervroeg 371 Studenten. De ene helft werd gevraagd iich in te
leven in de situatie van een hartpatient, de andere helft in die van een kanlerpatient.
De groep die zieh met kankerpatienten moest identificeren, maakte zieh meer zorgen
over hoe zij zieh naar de buitenwereld moeten opstellen en over interacties met
anderen. Ook vreesden zij vaker dan de 'ingebeeide hartpatienten' dat ze te maken
zouden krijgen met een stigma dat aan de ziekte kleeft. Hoewel dit onderzotk al weer
enige tijd geleden is uitgevoerd, lijkt het nog steeds geldigheid te bezitten. Ook Ten
ikroou'e CC9W/ vono* in zij'n vergeiVjilenu' (3iT\3trz\5\fA' tosstvr A'JsvA.triSYAteS'Ata';, MS- en
hartinfarctpatienten dat deze laatste twee groepen blij waren dat ze geen kankerpatient
waren, terwijl de kankerpatienten, met uitzondering van AIDS, geen ziekte noemden
die zij erger vonden dan hun eigen ziekte. Dit alles geeft aan dat kanker geassocieerd
is met zeer negatieve beeiden.

Gevolgen van kanker
Verscheidene auteurs beschouwen het begin van een chronische ziekte als een

breuk in de autobiografie. De ziekte is een aanslag, niet alleen op het fysieke zelf,
maar ook op de identiteit en het gevoel van eigenwaarde. Door de ziekte ontstaat
verlies van vertrouwen in het lichaam, dat gepaard gaat met verlies van vertrouwen in
sociale relaties en interacties. Dit roept vragen op als 'wie ben ik?\ 'wat is mijn rol?',
'wat verwachten ze van me?', 'hoe kijken ze tegen me aan?' (Ten Kroode 1990, Bury
1991). Taylor, Wood en Lichtman (1983) vatten de gevolgen van kanker als volgt
samen. Eerst zijn er persoonlijke gevolgen zoals tijdelijk of permanent verlies van
fysieke capaciteiten, onzekerheid over het verloop van de ziekte, verlies van controle
over lijf en leven en verlies van het gevoel van eigenwaarde (self-esteem). Dan zijn er
sociale gevolgen zoals verlies van werk of rol, isolatie en afwijzing ten gevolge van

14
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secundaire victimisatie. Dit laatste heeft betrekking op het verschijnsel dat anderen het
maar moeilijk vinden met 'slachtoffers' (in dit geval kankerpatienten) om te gaan.
Het gevolg is dat zij vaak onhandig met de patient omgaan en hem op die monier
opnieuw slachtoffer' maken. Deze secundaire victimisatie kan het gevoel van eigen-
waarde aantasten.
; Uit het grootschalig Nederlandse onderzoek van Schrameijer en Brunenberg (1992)
wordt duidelijk hoe breed de problematiek als gevolg van Linker eigenlijk is. De 188
respondenten die zij ondervroegen noemen samen in totaal 805 problemen,
waaronder ruim 100 verschillende. Deze problemen zijn in vijf categorieen onder te
verdelen: psychisch, somatische, relationele, praktische/financiele en problemen als
gevolg van de gezondheidszorg. Verreweg de meeste patienten (87%) mx>mden een of
meer problemen van psychische aard, die meestal te maken hebben met het
levensbedreigende karakter van kanker (71%). Ook een aanzienlijk deel noemde een
of meer lichamelijke problemen (60%). De helft (48%) noemde problemen in de
relationele steer: bij 1 7% betrof het de partner, de rest had problemen met andere
naasten. Een op de tien patienten had seksuele problemen ten gevolge van de ziekte.
Praktische en financiele problemen werden minder genoemd (door 20%). Een groter
deel (40%) noemde een of meer problemen die met de gezondheidszorg hadden te
maken. Vooral ging het daarbij om het pijnlijke of langdurige karakter van de
behandeling (19%) maar ook over wachtlijsten, wachttijden en andere organisa-
torische problemen (10%). Tenslotte vond 9% zieh niet voldoende geinformeerd of
onvoldoende voorbereid op de behandeling en noemde 6% problemen in de arts-
patient relatie.

Fasen in het ziekteproces
De psychosociale problemen van kankerpatienten zijn het beste te typeren als een

hele reeks crisissituaties. De crises treden op wanneer doodsdreiging actueel is, of
wanneer er sprake is van medisch ingrijpen dat verminking of ernstige bijwerking tot
gevolg heeft. Weisman (1977, in Boer e/a/ 1992) onderscheidde vier fasen in het
ziekteproces, die nog steeds gehanteerd worden bij het beschrijven van de problemen
van kankerpatienten. De eerste fase is die van diagnosestelling en behandeling. Zij
betekent een aanslag op het bestaan en brengt de patient in een existentiele crisis.
Kenmerkend zijn gevoelens als verdoving, onrust, verwarring, boosheid en verdriet.
De tweede fase is er een van aanpassing. De behandeling is beeindigd of in intensiteit
verminderd. Het alledaagse leven wordt weer opgepakt, eventueel op aangepaste
wijze. De derde fase treedt in wanneer de ziekte terugkeert of zieh uitzaaiingen elders
in het lichaam manifesteren. Door de reele doodsverwachting treedt er opnieuw een
existentiele crisis op, met de daarbij hörende gevoelens. De vierde fase is de terminale
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fase. De patient bereidt zieh voor op het einde en heeft zorgen om zijn nafrstaanden.
Soms worden de fasen twee en drie overgeslagen omdat het meteen al slecit gaat met
de patiönt. Wanneer echter de patient na de behandeling 'kankervrij' blijft, lomen fase
drie en vier niet aan de orde. Couzijn ef <*/ (1986) merkten terecht op da Weisman
geen fase na de genezing heeft opgenomen. Zij vermoedden dat patieiten na de
mededeling dat ze genezen zijn, toch nog problemen ervaren. Vooral de nvgelijkheid
dat de ziekte, ondanks de behandeling, zal terugkomen, zou daaraan debet ijn.

Ernst en duur

Clezien het voorgaande is het niet verwonderlijk dat de meeste auteurs ret er over
eens zijn dat kanker, meer dan de meeste andere ziekten, al met het med<lelen van
de diagnose het psychisch evenwicht ontregelt. Er is echter geen eenduid^heid over
ernst en duur van de problematiek.

Filipp <•/ a/ (1990) vonden in een onderzoek onder 332 kankerpatienen dat zij
significant meer emotionele problemen hadden dan een algemene groep ersignificant
minder dan een groep psychiatrische patienten. Greer e/a/(1 992) <eden een
grootschalig onderzoek bij kankerpatiönten die sinds kort hun diagnrse wisten.
Aanvdnkt'lijk voldeed 23% aan psychiatrische criteria voor angst of de|fessiviteit.
Ruim een jaar later was ruim 40% van hen (9% van de totale groep) nog teeds zeer
ängstig, «>n meer dan 20% (5% van de totale groep) nog steeds depresief- Jarrett

(1992) komt op grond van literatuuronderzoek tot de conclüsie oäi ongeveer een kwart
van de kankerpatienten klinisch relevante, aanhoudende problemen heeft op het
gebied van angst en depressie. Volgens Razavi (1994) zou ongeveer 47% van de
kankerpatienten voldoen aan ££n van de criteria voor psychiatrische aandoeningen
zoals beschreven in de DSM IM. Hij baseert zieh op een omvangrijke Europese Studie.
Dit percentage zou tweemaal zo hoog zijn als die bij somatische patienten in het
algemeen en driemaal zo hoog als voor de algemene bevolking. Het grootste deel
(68%) komt voor rekening van de aanpassingstoornissen. Bij 85% van de patienten die
aan de DSM Ill-criteria voldeden, was angst of depressie het belangrijkste symptoom.
Mendelsohn (1990) vond daarentegen weinig echte psychopathologie. Zij zijn van
mening dat het grootste deel van de patienten zieh verrassend snel aanpast. Toch
bleek ook uit hun onderzoek dat een kwart van de onderzoekspopulatie zowel
psychische als sociale problemen had. Bovendien had nog eens een kwart van de
patienten, ondanks dat zij zieh sociaal goed hadden aangepast, te kampen met
psychische problemen, met name angst voor terugkeer van de ziekte. In feite was de
helft van hun onderzoeksgroep niet vrij van problemen, hoewel deze niet als
psychopathologie konden worden gekenmerkt. Deze auteurs vatten hun resultaten als
volgt samen: 'The patients did report that they were deeply disturbed at the time of the
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diagnosis and primary treatment. It is also evident that worries about a recurrence and,
in many cases, a continuing sense of loss or disfigurement persisted even in those
patients who were several years beyond primary treatment. But generally, the trauma
was successfully mastered with a surprising rapidity'. Schroevers (2002) komt tot een
soortgelijke conclusie.

Soort kanker en aard van de behandeling
Door de algemene problematiek van kankerpatienten en door de invloed van de

maatschappelijke beeiden over kanker zouden de problemen van kankerpatienten
eerder voortvloeien uit het feit dat men kanker heeft, dan uit specifieke gevolgen van
een bepaalde soort kanker. Zo vinden Edgar p/«/(1 992) bij de 205 door hen
onderzochte kankerpatienten geen relatie tussen de aard van de kanker, ziektestadium
en psychosociale gevolgen. Dezelfde bevinding rapporteerden Taylor e/«/( 1985), Eilt»/
a/(1989) en Mendelsohn (1990). Taylor verwoordde het als volgt: 'the objective
diagnostic stage may be less meaningful psychologically for patients than arc other
subjective aspects of the illness experience'. Deze bevindingen zijn in lijn met
onderzoeken waaruit blijkt dat, tegen de verwachting in, patienten die borstsparend
zijn behandeld voor hun borstkanker, er psychologisch gezien niet anders aan Ine /i jn
dan patienten die een borstamputatie hebben ondergaan. Fallowfield en Hall (I'(91)
kwamen in een overzichtsartikel tot de conclusie dat de verwachting dat vrouwen
door de mogelijkheid van een borstsparende behandeling minder last zouden hebben
van psychische problemen, niet is bewaarheid. Er is weliswaar verschil in lie haams-
beeld (body image), maar niet of nauwelijks in psychiatrische morbiditeit en seksuele
disfunctie. Zij schreef: 'Whatever the primary therapy, women still have to confront
the fact that they have had cancer, a life-threatening disease which may recur'.
Onderzoek van Goldberg e/o/(1992) en van Omne-Ponten <?r«/(1994) bevestigen dat
amputatie-patienten in psychisch opzicht niet slechter af zijn dan patienten bij wie
alleen de tumor is verwijderd. Wei blijken beide groepen kankerpatienten meer
psychische problemen te hebben dan patienten met een goedaardige aandoening in
de borst. Dit zou er volgens de auteurs op wijzen dat het vooral om de impact van
kanker gaat.

1 - 2 - Gevolgen van borstkanker

Er is veel onderzoek verricht onder borstkankerpatienten. Dit komt mede omdat de
incidentie zo hoog is. In Nederland krijgt ongeveer £en op de tien vrouwen deze
ziekte. In de meeste andere Westerse landen liggen de ineidenties ongeveer op
hetzelfde niveau. Circa 20% van alle sterfte ten gevolge van kanker wordt veroorzaakt
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door borstkanker. Daarmee Staat borst kanker de laatste tientallen jaren op de eerste
plaats wat betreft sterfte aan kanker bij vrouwen (Boer e/a/ 1992).

Het onderzoek dat specifiek betrekking heeft op vrouwen met borstkarxer levert,
evenals het onderzoek bij kankerpatienten in het algemeen, geen eenduidigbeeld op.
Hierna worden de belangrijkste bevindingen besproken. Tabel 1.1 geeft eei schema-
tisch overzicht van de literatuur.

Periode rond de diagnose
De periode rond de diagnosestelling wordt door de meeste patientei als zeer

spannend ervaren. Benedict e/ a/ (1994) vroegen een grote groep vrouwen, bj wie was
gebleken dat ecn verdacht knobbeltje in hun borst goedaardig was, hoe zij <e periode
van de onder/oeken hadden ervaren. Slechts 10% vond de periode tussen »ntdekken
en uiteindelijke diagnose niet zo angstig. Ruim eenderde had het behoorljk angstig
gevonden en een ruime meerderheid (58%) zelfs zeer angstig. Epping e,a/(1999)
constateerden bij 40% van de door hen onderzochte vrouwen, veertien da>en nadat
de diagnose borstkanker was gesteld, klinisch relevante scores voor angst ei bij 33%
klinisch relevante scores voor depressie. Deze resultaten zijn ongeveer gelik aan die
van Goldberg */«/< 1992).

Periode van behandeling
Ath'ankelijk van riet stadium van de zielte zijn er verscrliilenue deilanüelvormen

voor borstkanker. In de meeste gevallen vindt er eerst een operatie plaats: öf alleen de
tumor wordt verwijderd (lumpectomie) öf amputatie van de borst is noodzakelijk
(mastectomie). In de vorige paragraaf kwam al aan de orde dat de psychosociale
consequenties van beide behandelingen niet van elkaar verschillen. Uitzondering is het
lichaamsbeeld, dat in geval van een amputatie meer beschadigd zou zijn (Fallowfield &
Hall 1991). Na lumpectomie volgt bijna altijd bestraling van de borst en soms ook van
de nabijgelegen gebieden met lymfeklieren. De meest genoemde gevolgen van deze
behandeling zijn een pijniijke tot zeer pijniijke huid in het bestraalde gebied en vaak
ook vermoeidheid. Ook kunnen er Machten van keel en slokdarm ontstaan, als de
lymfeklieren achter het borstbeen zijn bestraald. Indien er kankercellen in de
dichtstbijzijnde lymfeklieren zijn aangetroffen en nog niet elders in het lichaam, volgt er
in de regel nog een aanvullende behandeling: adjuvante therapie. Deze heeft tot doel
uitzaaiingen in de toekomst te vermijden en kan bestaan uit Chemotherapie of hormo-
nale therapie. Veel voorkomende bijwerkingen van Chemotherapie zijn: misselijkheid,
haarverlies, pijniijke slijmvliezen (bijvoorbeeld in de mond), onvruchtbaarheid,
vervroegde menopauze en algehele malaise. Over het algemeen worden er niet zoveel
bijwerkingen van de hormonale therapie gemeld. Zijn er echter uitzaaiingen buiten de
lymfeklieren dan is de behandeling vaak nog uitgebreider en agressiever.
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De literatuur over de gevolgen van adjuvante Chemotherapie bij bostkanker-
patiönten laat zien dat vrouwen vlak voor en tijdens de kuren meer pychische
Problemen ervaren dan hun lotgenoten die ongeveer even lang geltden voor
borstkanker zijn geopereerd, maar geen Chemotherapie ondergingen. Ook r.pporteren
de met Chemotherapie behandelde vrouwen meer lichamelijke klachten. Eater, enige
tijd na beöindiging van de Chemotherapie blijken die verschillen vtrdwenen
(Wainstock 1991 review, Berglundt>/a/1991 Carver<>/a/1993, Nelson?/«/19)4, Hürny
t'/a/1996, Budin 1998). Volgens Hürny geeft dit aan dat de extra belasting dor Chemo-
therapie tijdelijk is en vergeleken met de impact van de diagnose relatief klein. De
bevindingen lijken in zekere zin dus op die uit onderzoek naar de invlo?d van de
verschillendo chirurgische behandelingen (lumpectomie versus amputatie). D? aard van
de behandeling lijkt niet van blijvende invloed te zijn op het psychisch wdbevinden
van de vrouwen.

Spiegel (1997) concludeerde op grond van literatuuronderzoek dat, on.fhankelijk
van wat de behandeling precies inhoudt, rond de 80% van de borstkanktrpatienten
aanzienlijke psychische problemen rapporteren gedurende de period« van hun
behandeling. Boer e/ a/ (1992) komen naar aanleiding van wat 56 vrouwen net na de
bestralingsperiode vertelden, tot een achttal probleemgebieden. Het meesigenoemd
werden psychische of emotionele problemen (32%), lichamelijke klachten (21%) en
/orgen over wat het allemaal betekent voor partner en kinderen (227»). Dri» maanden
na diagnose vonden Watson e/«/ (1991) en Eppinge/o/(1999) dat respectievelijk 16%
en 18% van hun onderzoeksgroep angstig was. Deze percentage liggen dicht bij
elkaar. De mate waarin zij in hun onderzoeksgroep depressie constateerden liep wel
uiteen (respectievelijk 6% en 29%).

Ontwikkeling gedurende het eerste jaar na diagnose
Volgens Budin (1998) begint er drie ä vier maanden na Chirurgie een periode die

als zeer stressvol wordt ervaren. Rond die tijd is voor een deel van de patienten de
behandeling achter de rug; zij zijn bezig met hun fysieke herstel. Anderen zijn ver
gevorderd met him therapie. De aandacht rieht zieh langzaam op het reorganiseren
van het leven en het weer oppakken van vroegere activiteiten en rollen.

Carver e/«/ (1993) vonden gedurende het eerste jaar een significante daling in angst
en depressie, waarbij zij opmerkten dat de niveaus op geen van de meetmomenten
eigenlijk bijzonder hoog waren. Deze laatste bevinding wordt gesteund door Heim
e/a/(1997). Ook in de onderzoeksgroep van Goldberge/a/(1992) daalden de niveaus
van angst en depressie significant. Maar deze onderzoekers troffen aan het einde van
het eerste jaar toch nog bij een substantieel deel van de vrouwen klinisch relevante
niveaus van angst (27%) of depressie (21%) aan. Deze percentages komen overeen
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met de percentages die door Epping W a/(1999) en Omne-Ponten */<•/( 1992) aan het
eind van het eerste jaar zijn gevonden. ' >

Vinokur e/ a/ (1990) daarentegen kon geen significante verandering aantomn in
geestelijke gezondheid en welbevinden, ondanks signiticante alname in de ervaren
dreiging ten gevolge van de ziekte: 'This suggests that although women perceived their
breast cancer as now being less threatening and more predictable and controllable,
their general mental health and well-being did not improve'. Wo I was er een
signiticante en consistente verbetering in tysiek functioneren.

Goldberg tf a/(1992) vermeldden dat in hun onderzoekgroep na een jaar nog 24%
van de vrouwen lichamelijke klachten had en 30% seksuele problemen ten gevolge
van ziekte of behandeling.

Beloop op de lange termijn
Ook over de lange termijn gevolgen van borstkanker bestaat weinig ovtreerv

stemming. Verschillende onderzoekers vonden dat tussen de 20% en 30% van de
vrouwen met borstkanker twee tot drie jaar na diagnose nog steeds psychische pro-
blemen hebben (Irvine <?/ a/1991, Edgar ?/ a/1992, Glanz & Lerman 1992, Nelson t»/«/
1994). Anderen, zoals Andrykowski e/a/(1996) konden na twee jaar geen verst hillen
meer aantonen tussen (ex-)borstkankerpatienten en vrouwen zondur gezondhcids-
problemen. Hoewel over het algemeen de indruk bestaat dat in de loop van de tijd de
problemen afnemen, meldden zowel Mendelsohn (1990) als Nelson t>/a/(1994) dat zij
in hun onderzoeksgroep geen relatie konden vinden tussen de tijd sinds diagnose en
de mate van aanpassing. Met andere woorden, de tijd sinds diagnose had geen
aantoonbare invloed op de problemen. Onderzoek van Ell e/a/(1989) liet zelfs zien
dat de problemen in de loop van de eerste twee jaar juist waren toegenomen. Ook
Ma hon er a/ (1990) en Rappaport ttf a/ (1993) maakten melding van een toename van
problemen (in Heim e/a/1997).

Moyer en Salovey (1996) bevestigen in een review-artikel dit diverse beeld. Zij
komen tot de conclusie dat uit een groot aantal onderzoeken blijkt, dat vrouwen met
borstkanker gedurende lange tijd veel problemen ervaren, maar dat er eveneens veel
onderzoeken zijn die erop wijzen dat de gevolgen ofwel meevallen ofwel na een jaar
zijn verdwenen. Wei zouden de recentere onderzoeken over het algemeen minder
problemen na borstkanker laten zien dan onderzoeken uit de jaren zeventig. Dit
laatste wordt bevestigd door Carver e/a/(1993) die eveneens constateren dat de wat
oudere literatuur aangeeft dat readies als depressie, angst en boosheid de norm waren.
Echter, de meer recente studies zouden laten zien dat vrouwen zonder psychiatrische
voorgeschiedenis eigenlijk geen grote kans lopen ernstige psychologische Symptomen
te ontwikkelen. Maar, zo merkten ook zij op, dit neemt niet weg dat sommige
vrouwen minder goed reageren op de diagnose dan anderen.
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Het lijkt erop dat een deel van de verwarring samenhangt met de detinitie van
'psychische problemen'. Zo merken Nelson e/ a/ (1994) op dat er subgroepen van
patienten zijn aan te wijzen, die ondanks een normale' psychische aanpassing toch
op een aantal gebieden problemen ervaren. Deze patienten zouden moeilijk zichtbaar
worden in onderzoek. Loveys en Klaich (1991) deden een poging om met behulp van
interviews de problemen van 79 vrouwen met borstkanker te inventariseren. De
vrouwen uit het onderzoek hadden maximaal 2'/> jaar daarvoor de diagnose gekregen.
De auteurs kwamen tot de conclusie dat 73% problemen had met veranderingen in
het dagelijks leven en met veranderingen in toekomstverwachtingen. Eveneens 73%
van de vrouwen had moeite de ziekte te accepteren, 65% had fysieke problemen,
6 1 % voelde zieh onzeker en 69% was emotioneel labiel. In tegenstelling tot deze
hoge percentages vrouwen met problemen scoorde in de onderzoeksgroep van
Berglund P/<J/ (1991) slechts een klein deel (8-16%) hoog op verschillende maten van
psychische distress. De onderzoekers verklaren deze relatief läge percentages uit het
ft-it dat him onderzoeksgroep voor een groot deel bestond uit vrouwen bij wie de
di.ignose aI lang geleden was gesteld (2 tot 10 jaar na diagnose). Ook Omne-Ponten
c/«/(1992) vonden soortgelijke percentages (10% angst en depressie) bij een follow-up
na zes jaar. Vinokur (1989) ontdekte dat er een breekpunt ligt rond vijf jaar na
diagnose. Vrouwen bij wie de diagnose borstkanker minder dan vijf jaar geleden was
gesteld, rapporteerden meer problemen dan een controlegroep van 'gezonde'
vrouwen, maar vrouwen bij wie het al vijf jaar of langer geleden was verschulden niet
van die controlegroep.

1 - 3 • Samenvatting en conclusies

5r/jrame//ef en ßrunenberg f/992) sfe/den z/cb de vraag or" de psychosoc/a/e
prob/emen van fcan/cerpaf/enfen een e/gen fcara/cfer bebben. Ze kwamen for de
ronr/us/e daf wanneer men a/7e aspecfen van de z/e/cfe afeonder/z/Jk neemf, d/f n/ef nef
geva/ /'s: er z//n fe/itens we/ andere z/eitfen fe v/nden waarvoor befze/fde ge/df. /-/ef
b//zondere aan fcan/cer zot/ m/ yu/sf z//n daf er een aanfa/ d/ngen samenkomf: nef
onbebeersbare van de z/efc/e, de angsf d/e Aranker de paf/enf en anderen /nboezemf en
d/e mede dan/efd/n/j /s fof vooroorde/en, nef agress/eve fcarafefer van de /ngrepen
waarmee gefrachf wordf de z/e/cfe fe besfr/yden en de onzeiterhe/d over rief
u/fe/nde/i/fce efTecf daarvan. Deze comfe/naf/'e maaitf daf de meesfe aufeurs nef er over
eens z/yn daf fcanfeer, m^er dan de meesfe andere z/efcfen, vanaf de aanvang nef
psychjscn evenw/'ebf onfrege/f. ßovend/en /s men bef er over eens daf de spec/fVefce
gevo/gen van de verscrii7/ende soorfen /canker m/nder bepa/end z//n dan bef fe/f daf
men fcanker beerir.
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/n de //ferafuur worden u/feen/opende negaf/eve gevoe/ens en reacfj'es fen
van Jtan/cer genoemd: an ĵsf, depress/e, öooshe/d, gevoe/ van ver/afenbe/d, negaf/eve
verander/ngen van hef ze/f'bee/d, confro/ever/zes. onze/cerhe/d, gevoe/en.s van
hu/pe/ooshe/d en hope/ooshe/d en ve/7/es van ze/fwaarder/ng.

Desondanfcs /comf u/f een ^jroof dee/ van de //ferafuur hef bee/d naar voren daf
/canikerpaf/enfen er psycho/og/sch en voora/ psych/afr/scb n/ef s/erhfer «»an foe ////cen dan
gezonden. De/e bev/nd/ngen confrasferen mef de a//edaagse ervar/n^e/i v.i/i arfsen,
verp/eegfcund/^en en andere hu/pver/eners en mef sfud/es waar/n dtep^a<indt< »nferv/ews
z//n gebru/Jtf (Breedve/d <& Van Dam /99H. Vo/gens 5chrame//er en ßn/nen/x'fjj doen
vee/ van de/e bev/nd/n^en geen rechf aan de wer/ce///^rie/d en »'s er ze/fs sprafce van
onderrapporfa#e van psych/sche prob/emaf/eA. 5p/e£<>/ (/ 997) nierif /n d/f vt'r/)«ind o/>
daf hef van be/ang /s hoe de onderzwhfe prob/en7«}f«'/( prer/es /s #<>di'tfn»tK'rd. /<>
vonden Ne/son e(o/ ^7994^ daf er sub^roepen van Jtanfcerpaf/enfen z/y'n d»'e naasf een
norma/e psych/sche aanpass/ng foch prob/emen ervaren. D/f zou u/f vee/ onderzoefc
moe/7//Jt z/rhfbaar worden, aan^ez/en door sfandaard vra^en/Z/sfen na.ir <j/̂ cn««ne
Itenmer^en van an^sf en depress/e, de spec»f/e/c aan AiinĴ er #ere/afet'rde pro/)/t7?ien
n/ef //chfbaar zouden worden. Deze bewer/ng wordf />evesf/gd drx>r onder/oefc van
/Vorfhouse en 5wa;n (7987) en Northouse f/909i. Z/y maafcfe onderscheiV/ fussen sfem-
m/ng en fcanJkerspec/Y/e/fe d/sfress en foonde aan daf /n de eersfe /# niihindcn /J.I de
d/agnose we/ de sfemm/ng verbeferde (#eoperafiond//.seerd a/s ang.sf en (/eprt'.ss/e
gemefen mef de Hosp/fa/ Anx/efy and Depress/on Sca/e^ maar de /can/cerspec/f7e/ce
d/sfress n/ef. Onder d/f /aafsfe versfond z/y 'zorgen en spann/ngen', waarvoor z/y
/can/cerspec/r/e/ce vragen had opgesfe/d.

De resu/fafen u/f onderzoe/c onder vrouwen mef borsf/can/cer /open noga/ u/feen. Z/y
var/eren van: 'na ongeveer een y'aar z/y'n de meesfe vrouwen weer /n ba/«ins en hebben
de be/angr/yfcsfe gevo/gen van hun borsf/can/cer overwonnen' fof 'een be/angr/y'/ce
m/nderhe/d (20% fof 30%^ /campf na en/ce/e yaren nog sfeeds mef prob/emen'.

ß/y hef vasfsfe//en van de mafe van prob/emaf/e/c //y/cf hef u/fermafe be/angr/y/c hoe
de prob/emen z//n gedef7n/eerd en op we/fce w/yze ze z/yn onderzochf. Oofc //y/cf hef
van be/ang een ondersche/d fe ma/cen fussen /corfe ferm/y'n gevo/gen, gevo/gen fof v/yV
yaar na d/agnose, en gevo/gen /afer dan d/e v/y/yaar (V/no/cur 79891
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2 - OMCAAN MET KANKER: COPING

De term 'coping' betekent zoveel als 'het hoofd bieden aan', 'opgewa-n zijn
tegen' of 'om kunnen gaan met'. Wordt iemand ernstig ziek, dan vraajdit in- .
spanningen, zoals het reduceren van de bedreigende situatie en het bevordertvan de
kans op herstel. Maar ook het verdragen van of het zieh aanpassen aan de igatieve
gevolgen van de ziekte, het handhaven van een positief zelfbeeld, het handven of
herstellen van het emotioneel evenwicht en het vasthouden van bevredigendsociale
relaties (Baider & Sarell 1983). Hoe mensen dit doen is onderwerp van heioping-
onderzoek.

2 • 1 - Historische achtergrond

Verschillende theoretische Stromingen hebben een bijdrage geleverdan het
copingdebat. De interesse in 'coping' gaat terug tot de eerste psycho-an/tische
beschrijvingen van het begrip. Sindsdien werden theorievorming en onderzoek>arallel
aan de ontwikkelingen in de psychologie, vooral gevoed door inzichten v'uit de
leertheorie, de sociale en de cognitieve psychologie (zie voor een historisch erzieht
Kessler«/«/1985, Somerfield & Curbow 1992 en Muris & Merckelbach 1997).

In de psyc ho-a na I yti sehe traditie was coping synoniem aan afweer; cop? werd
Udann dib'een onuewusie reactie op een intra-psychisch conflict beschouwd. Het
onderzoek naar coping met kanker gebeurde aanvankelijk vanuit deze psycho-
analytische traditie, meestal door consultatief psychiaters. Zij kwamen tot de conclusie
dat kankerpatienten een scala aan afweermechanismen ontwikkelden om zieh aan
hun situatie aan te passen. Daarbij werd verondersteld dat het voor een goede
geestelijke gezondheid nodig is de realiteit onder ogen te zien. Het gebruik van
afweermechanismen werd aanvankelijk opgevat als geestelijk ongezond en onrijp.

Sindsdien is het coping-onderzoek uitgebreid naar terreinen buiten het psycho-
analytische kader. Daarmee verschoof de aandacht van interne psychische conflicten
naar coping met externe factoren. Dit onderzoek speelde zieh aanvankelijk at in een
laboratoriumsetting. Vanaf het midden van de jaren zeventig ging men, vooral onder
invloed van sociaal-psychologen, de in het laboratorium opgedane inzichten toetsen
aan gebeurtenissen in de buitenwereld. Een belangrijke vraag werd in welke mate
coping in het geval van een levenscrisis, zoals een ziekte, psychosociale aanpassing
faciliteert.

Attributie-onderzoekers, met Heider (1958) als grondlegger en Kelley (1971) als
een van zijn belangrijkste navolgers, benadrukten dat wanneer er iets naars gebeult,
mensen op zoek gaan naar een oorzaak (in Ten Kroode 1990). Deze causale attributes
zouden er vooral voor dienen weer controle over de situatie te krijgen. Vanuit de
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sociale leertheorieen kwam het inzicht dat een persoon niet alleen als actor optreedt,
maar dat persoon en (sociale) omgeving elkaar wederzijds beinvloeden (Bandura 1977,
Mischet 1977 in Kessler?/a/1985). Onderzoeken gebaseerd op de sociale vergelijkings-
theorie lieten zien dat onder dreigende omstandigheden mensen geneigd zijn zieh te
vergelijken met anderen om zo de stressvolle situatie te evalueren en met de gevolgen
ervan om te gaan (Taylor e/a/1984, Buunke/a/1990).

De cognitieve gedragstherapie tenslotte, leverde belangrijke inzichten over de rol
van cognitieve processen en hoe deze kennis gebruikt kan worden in een thera-
peutische setting. Bij al deze bijdragen ligt, anders dan bij de psycho-analytische
inzichten, de nadruk op de actieve, bewuste rol die het individu speelt bij zowel het
construeren van zijn psychische wereld, als bij het inzetten van de hem ter Ix'schikking
staande middelen om de stressvolle gebeurtenis het hootd te bieden. üit blijkt ook uit
de term copingstrategie, een term die halverwege de jaren zeventig opduikt' en
verwijst naar het actieve, strategische karakter van het copingproces.

Uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van het begrip 'coping' / I jn de
publicaties van de groep rond Lazarus, Cohen en Folkman evenals die rond Pearlin en
Scooler. Zij deden onderzoek naar coping en stress (Cohen & Lazarus 1979, Lazarus &
Folkman 1984 en Pearlin & Scooler 1978). Met name Lazarus vestigde de aandacht op
de invloed van wat hij 'cognitive appraisals' noemde. Hiermee bedoelde hij de
inschattingen en mentale representaties, die een persoon maakt van de situatii* w.i.irin
hij verkeert. Volgens Lazarus zijn deze inschattingen bepalend voor wat daarna volgt.
Hij noemt appraisals het sturend mechanisme van het copingproces (Lazarus &
Launier 1978).

De inzichten die deze en verwante onderzoekers voortbrachten, leidden tot een
detinitie van coping die, met hier en daar een kleine wijziging of accentverschil,
expliciet maar vaak ook impliciet, de basis vormt voor veel van het coping-onderzoek
sindsdien. Onderstaande definitie is een synthese van die van Pearlin en Scooler
(1978), Cohen & Lazarus (1979), Weisman (1979), Lazarus en Folkman (1984), Kessler
e/a/(1985), Somerfield en Curbow (1992). Zij geeft de essentie weer van wat onder
coping moet worden verstaan.

COPING IS DE COCNITIEVE EN GEDRAGSMATICE INSPANNING DIE EEN PERSOON LEVERT OM

HET HOOFD TE BIEDEN AAN EISEN DIE DOOR ANDEREN, DE SITUATIE OF ZICHZELF AAN HEM ,

WORDEN GESTELD, EN WAARVAN HL| INSCHAT DAT DEZE ZI)N VERMÖGENS OP DE PROEF -,

STELLEN, OF MISSCHIEN ZELFS TE BOVEN GAAN. DEZE INSPANNING IS EROP GERICHT DE

STRESSVOLLE SITUATIE TE BEHEERSEN, OP TE HEFFEN, TE REDUCEREN OF TE TOLEREREN.

Het oudste artikel waarin de term copingstrategie is aangetroffen, althans binnen de literatuur die voor
deze studie is onderzocht, stamt uit 1976 en is van de hand van Weisman en Worden.
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2 - 2 - Enkele theoretische modellen

Er zijn dus meerdere theoretische modeilen van waaruit (een deel van) het coping-
proces kan worden begrepen, elk met eigen accenten en begrippen. Achtereenvolgens
worden enkele modellen uitgewerkt die van belang zijn voor 'omgaan met kanker'.
Nadat ze afzonderlijk zijn besproken worden ze in paragraaf 1-2-3 in hun onderlinge
samenhang belicht.

2 - 2 - 1 - De theorie van de rechtvaardige wereld en zijn slachtoffers

Onderzoek naar de gevolgen van een ernstige gebeurtenis laat zien dat bij de
sl.u htoffers een anntal belangrijke aannames over zichzelf en de wereld om hen heen
onder vuur / i jn komen te liggen^. Veel mensen geloven dat </<• «*re/rf «>c7>/raflr<%
Aetafeen/.W c« A*yr///W/y* in elkaar zit. In een rechtvaardige wereld krijgt ieder wat hij
verdient en verdient ieder wat hij krijgt' (Lerner 1971). Ook leven de meeste mensen
impli< ict v.intiit ccn gevoel van persoonlijke onaantastbaarheid, met daaraan
gekoppeld </p »H/A«'««/«̂  m« dip p/jdw» .v/CT/t'///*/»e/</. Bovendien beoordelen mensen zichzelf
over het algemeen als waardevol, integer en betrouwbaar. Deze fundamentele
veronderstellingen over de wereld en onszelf, worden in de cognitieve psychologie
'basale schemata' of 'core beliefs' genoemd (Me Cann p/«/1988). Door een rampzalige
gebeurtenis störten de veilige kaders in en worden de illusies van veiligheid,
rechtvaarcligheid, onaantastbaarheid en voorspelbaarheid op de proef gesteld of teniet
gedaan. Ook kan een negatief zelfbeeld worden geactiveerd wanneer 'slachtoffers'
zichzelf gaan zien als minderwaardig, afwijkend, zwak of schuldig aan de gebeurtenis
(lanoff-Bulman &Wortman 1977, Kleber 2000).

Het copingproces is erop gericht de ervaring slachtoffer te zijn te integreren in de
opvattingen die men heeft. Dit kan ofwel door de gebeurtenis cognitief te
manipuleren, zodat deze past in de oude schema's, ofwel door de vroegere
opvattingen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid (Festinger 1957 in Cleitman
1986, Janoff-Bulmann 1983 en 1992). Een van de mogelijkheden die men daarvoor
heeft is betekenis te vinden in de onzinnige gebeurtenis, waardoor het lijden tenminste
zin heeft gekregen (Frankl 1963 in Ten Kroode 1990). Meer dan de helft van de
mensen geeft na afloop van allerlei intense crises aan dat er op de een of andere wijze
ook positieve dingen uit voort zijn gekomen (Schaefer & Moos 1998, Kleber 2000).
Voorbeelden die worden genoemd zijn: een toename in de waardering voor relaties
met de directe omgeving; een positieve verandering in het perspectief op het eigen

* Onderzoek blj slachtoffers van een ernstig ongeluk en van verkrachting door lanoff-Bulman (1983 en
1992). ondorzook bij sl.u htolfers van levensbedreigende ziekten waaronder kanker door Taylor rta/ (1983)
en onderzoek bij sl.u htotiers van rampen dixu Kleber (2000).
' In de Angvlsaksische literatuur is deze theorie bekend onder de naam: The just world theory'.
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leven omdat men beseft dat het leven met grote zorg moet worden gekoesterd of
'persoonlijke groei' tengevolge van de gebeurtenis. •

Naast betekenisverlening kan het slarhtoffer een poging ondernemen de
gebeurtenis te begrijpen om daarmee het gevoel van willekeur op te heften. Begrijpen
hoe het zo is gekomen biedt mogelijk aangrijpingspunten om herhaling te voorkomen
en zieh voor de toekomst veilig te stellen. Dit thema van begrijpen en voorspellen is
onderwerp van de attributietheorie (zie paragraaf 2-2-3).

Het zelfbeeld tenslotte kan worden hersteld door een antwoord te vinden op de
schuldvraag of door zieh in positieve zin te vergelijken met anderen. Taylor, Wood en
Lichtman onderscheidden in hun artikel 'It could be worse: selective evaluation as a
response to victimisation' (1983) een vijftal copingstrategieen waarmee de door hen
onderzochte kankerpatienten poogden het zeltl)eeld 'hoog' te houden en schuldgevoel
en slachtofferschap te minimaliseren: (1) selectieve vergelijkingen met mensen die
slechter af zijn, (2) zieh selectief richten op dimensies waarin men bevoordeeld lijkt ten
opzichte van andere slachtoffers, zoals bijvoorbeeld: 'gelukkig heb ik een man die me
opvangt', (3) bedenken van hypothetische, slechtere senario's, zodat de gebeurtenis
relatief meevalt, (4) bedenken dat de negatieve gebeurtenis toch positieve kanten heeft
gehad, i.e. de zingeving zoals hiervoor beschreven, (5) van oordeel zijn clat men /ich
uitzonderlijk goed aan de situatie heeft aangepast. Deze vijf selectieve evaluaties zijn
cognitieve manipulaties van de situatie en op te vatten als cognitieve copingstrategieen.
De wijze waarop mensen zieh met anderen vergelijken en de motieven die daaraan ten
grondslag liggen zijn veelvuldig onderwerp van onderzoek geweest. In de volgende
paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

2 - 2 - 2 - Sociale vergelijkingstheorieen

Sociale vergelijkingen werden aanvankelijk gezien als middel tot zelfevaluatie.
Door vergelijking, bij voorkeur met personen die als ongeveer gelijkwaardig of als iets
beter worden beschouwd, kan men zieh immers een oordeel vormen over eigen
vaardigheden, kenmerken, emoties en opvattingen (Festinger 1954 en Schachter 1959
in Wills 1991). Later onderzoek maakte duidelijk dat sociale vergelijkingen ook andere
functies vervullen, zoals versterking van het zelfbeeld (self-enhancement) of als motief
de eigen situatie te verbeteren (Taylor e/«/ 1983, Taylor & Lobel 1989). Zo noemen
Affleck en Tennen (1991) een drietal redenen waarom ernstig zieke mensen sociale
vergelijkingen maken. Zij zouden dit doen omdat (1) zij meestal niet in staat zijn
eenduidige informatie te krijgen over het verloop van hun ziekte of hoe zij de ziekte
onder controle kunnen krijgen, (2) hun zelfwaardering en sociale positie bedreigd
worden door de ziekte en (3) zij perioden ervaren van emotionele ontregeling, die niet
verzacht kunnen worden door copingstrategieen gericht op probleemoplossing.
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In deze opsomming vinden we twee verschillende functies van sociale vergelijkingen
terug, namelijk objectieve, accurate zelf-evaluatie ten behoeve van de informatie-
voorziening en 'zelfversterkende' vergelijkingen ten behoeve van de bedreigde
zelfwaardering en tegen emotionele ontregeling. Beide functies zouden elkaar in
principe niet in de weg staan. Er zijn echter aanwijzingen dat vergelijkingsactiviteiten
onder bepaalde omstandigheden divergeren. Taylor en haar onderzoeksgroep toonden
namelijk aan dat onder dreiging, bijvoorbeeld ten gevolge van kanker, men zieh bij
voorkeur niet vergelijkt met gelijken of met personen die beter af zi jn, zoals
gebruikelijk is bij zelf-evaluatie, maar juist met personen met wie het slechter gaat. In
tegenstelling tot de opvattingen tot dan toe hebben deze neerwaartse vergelijkingen
meestal cen positieve uitwerking; zij geven de persoon in kwestie het prettige gevoel
dat hij nog boll en het zo gek nog niet heeft gedaan. Met andere woorden, ze
verslekten he« zelfbeeld (Taylor 1983, Taylor & Lobel 1989, Buunk er a/1990, Wheeler
1991, Helgeson & Taylor 1993, Hagopagian 1994). Om zo'n positief gevoel te krijgen
kiest iem.ind niet aIlern de /»mow» uit waarmee hij zieh in positieve zin vergelijkt,
maar ook de </Owra«/<'* waarop hij positief afsteekt (Taylor, Wood & Lichtman 1983).
Volgens Taylor en Brown (1988 en 1994) komt dit omdat mensen lang niet altijd de
behoette hebben nun eigen situatie ot handelen objectiei in le sclidlen, zodls resiingei
en Schachter meenden, maar dat zij, zeker onder bedreigende omstandigheden,
eerder de behoefte hebben te geloven dat ze het onder de gegeven omstandigheden
goed doen c.q. goed af zijn. Daartoe kiezen ze informatie die daarbij het best aansluit
en maken ze gebruik van cognitieve strategieen waarmee informatie wordt gefilterd en
vervormd.

Buunke/fl/(1990) toonden aan dat opwaartse en neerwaartse vergelijkingen zowel
een positief als een negatief gevoel kunnen veroorzaken*, maar dat beide soorten
vergelijkingen aanzienlijk vaker een positief dan een negatief gevoel uitlokken.
Blijkbaar zijn mensen in staat een positieve selectie te maken. Ze kiezen er voor om
ten opzichte van personen die slechter af zijn zichzelf in positieve zin als verschillend
te ervaren. Ten opzichte van mensen die beter af zijn, zien zichzelf juist als gelijke.
Daarbij houden zij zieh voor dat ook zijzelf in staat zijn die betere situatie te bereiken
(zie ook Van der Zee 199b). Personen met relatief weinig gevoel van controle (Buunk
e/a/1990) of met een hoge score op neuroticisme (Van der Zee 1996) blijken het
meest geneigd tot negatieve neerwaartse vergelijkingen en dus niet goed in staat een
voor hen gunstige selectie te maken.

* Een opwa.irtse vergelijking levert een positief gevoel op wanneer men zieh optrekt aan de persoon die
beter at is, en een negatiet gevoel wanneer men zieh ten opzichte van die ander benadeeld voelt. De
neerwaartse vergelijking met mensen die slechter at zijn levert een positiet gevoel op wanneer dit tot de
conclusie leidt dat men er nog goed vanat komt. en een negatiet gevoel wanneer men nesett dat het nog
erger kan worden: 'dat is mijn voorland'.
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Onderzoek dat zieh speeifiek rieht op de informatiebehoefte van kankerpatienten
en de behoefte aan lotgenotencontact (Molleman e/a/1986, Van den Borne & Pruyn
1987) laat zien dat patienten voor net verkrijgen van informatie zieh bij voorkeur juist
wel vergeleken met anderen die in dezelfde situatie verkeren, aangezien dit hun de
beste informatie opleverde. De vergelijking betraf niet alleen de eigen situatie, maar
ook hoe normaal de eigen gevoelens en readies waren. Lotgenoten die in een
slechtere conditie verkeerden werden daarentegen juist vermeden, omd.it zij als
bedreigend werden ervaren. De behoefte aan vergelijking bleek afhankelijk van de
mate waarin de kankerpatienten in Staat waren hun onzekerheid te reduceren via
objectieve informatie; het betrof vooral vragen waarop geen (eenduidig) medisch
antwoord mogelijk was. De relatie verliep volgens een omgekeerde U. Bij toonemendc
onzekerheid nam aanvankelijk de behoefte aan vergelijking en contact met gi'lijken
toe, bij hoge angst namen deze behoeftes weer af.

Conc/uderend b////cf daf 'ze/fversferibng' enerz7/Ws en her verfcr/ygen van /'nformaf/e
over de e/gen s/fuaf/e anderz/y'ds b// <can/cerpaf/e'nfen versch///ende soorfen soo'a/e
verge///fc/ngen vragen d/e mef e/7caar fcunnen confV/cferen. Voor nef verfcr;/gen van
/nformaf/e z/y'n accurafe ze/feva/uaf/es nod/g, waarb/y de verge////c/ng mef anderen d/'e
s/echfer af z/yn angsf /can oproepen en om d/e reden vaa/c wordf vermeden. Onderzoe/c
daf n/ef spec/7/efc op de /nfbrmaf/eberioe/'fe /s foegesp/fsf /aaf yu/sf z/en daf
/can/cerpaf/enfen voora/ neerwaarfse verge//yfc/ngen mafcen en daf doen op een man/er
d/e pos/f/ef u/fpa/cf voor riun ze//bee/d. Daarb/'/ zouden z// d//cw/y7s de wer/ce//y/crie/d
verfe/cenen. We//c van de fwee de over/iand rieeff ////rf afhan/ce//y7< van de behoeffe aan
/nformaf/e fMo//eman er 0/ / 9S6, Van den ßorne <& Prt/yn / 987j, de mafe van angsf
(Mo//eman er a/ / 9Ö6, Van den ßorne & Pruyn 7 9S7J, rief gevoe/ van confro/e fßuun/c
e/ a/ 7 990J, de mafe van neurof/c/sme fVan der Zee 7 996^ en de bedre/g/ng van
ze/fbee/d en ze/frespecf (Tay/or & i.obe/ 7 9Ö9J. <*-

2 - 2 - 3 - Attributietheorie

Mensen hebben de behoefte te begrijpen hoe de wereld om hen heen in elkaar zit.
Zij maken in allerlei situaties inschattingen over oorzaak en gevolg en stellen zieh
daarbij vragen over het 'wat', 'hoe' en 'waarom'. De antwoorden worden causale
attributes genoemd. Heider als grondlegger van de attributietheorie en Kelley als een
van zijn belangrijkste navolgers waren van mening dat attributes voornamelijk dienen
om controle over de omgeving te krijgen of te behouden. Door te begrijpen hoe een
gebeurtenis verloopt ontstaat immers de mogelijkheid de afloop te voorspellen en
eventueel te bemvloeden.

29



HOOF DSTUK I

Toen ook 'real life' gebeurtenissen onderwerp van Studie werden, bleek dat bij
zoiets als een ziekte de betrokkenen niet alleen naar een oorzaak zoeken, zoals het
geval was bij de experimented onderzoeken in een psychologisch laboratorium, maar
dat zij zirh tevens de vraag stellen 'wat betekent deze ziekte in mijn leven?'. Deze
vraag is meer filosofisc h en gaat in feite over zfrijerfry;. Naast controle en zingeving
bleken ook emotiebeheersing en handhaving van het zelfbeeld belangrijke functies
van attributies te zijn (zie voor een overzicht Ten Kroode 1990).

In 1456 schreven Bard en Dyk over de psycho-dynamische werking van de
oor/aki-lijke verklaring en kwamen tot de conclusie dat: When confronted with
serious illness, individuals must establish a belief explaining the event. The more
serious the disease (..) the more necessary the belief.' (in Ten Kroode 1990). Deze
opvatling wordt ondorsc hreven door Sensky (1997) die in zijn overzichtsartikel 'Causal
attributions in physical illness' concludeert dat 70% tot 907o van de patienten een
causale attributie heeft over het ontstaan van de ziekte. De hoogste frequentie aan
attributies werd inderdaad aangetroffen onder de ernstiger zieken. Onderzoek
spe< ifiek bij kankerpatienten levert vergelijkbare percentages op. Taylor e/ a/ (1984)
vonden dat 95% van een groep ix>rstkankerpatienten een attributie voor de oorzaak
had. Ten Kroode (1990) komt bij een gemengde groep karikerpatienten im eerizt/riüe
percentage. Er bestaat onder onderzoekers dan ook een brede consensus dat negatieve
en onverwachte gebeurtenissen zoals ziekte een zoektocht naar oorzaken oproepen en
dat deze zoektocht dwingender wordt naar name de situatie meer onzekerheid in zieh
bergt. Over de invloed van attributies op aanpassing zijn de meningen verdeeld
(Sensky 1997).

Verschiliende attributies; conceptuele verwarring rond het begrip
Door het onderzoek van 'real life-gebeurtenissen' kreeg zingeving een plaats

binnen de attributietheorie, echter de terminologie werd niet aangepast. Dit heeft als
gevolg flat verschillende soorten attributies onder de noemer 'causale attributies'
worden geschaard. Zo vat )anoff-Bulman (1983) de vraag naar Ae/u-aaro/w' op als een
vraag naar de oorzaak en omschrijft deze als volgt: 'the perceptions of how it had
occurred as well as the broad, philosophical perspective in which they placed the
victimisation.' Hiermee verwijst zij naar twee verschillende vormen van betekenis-
verlening. Beide noemt ze causale attributies. Taylor e/a/(1983 en 1984) doen iets
dergelijks. Zij deden onderzoek bij vrouwen met borstkanker en merkten dat de
vrouwen op tenminste twee manieren probeerden betekenis te verlenen aan wat hen
was overkomen. Ook hier betraf het op de eerste plaats een oorzakelijke analyse.
Daarnaast was er op grote schaal sprake van betekenisverlening die bij meer dan 60%
van de patienten tot een heroverweging van levenshouding en prioriteiten leidde. Dit
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laatste tenomeen noemden Taylor rt a/ construing benefit out of the worse', omdat uit
de negatieve gebeurtenis positieve gevolgen werden benoemd, zoals het verdiepen
van relaties, het vermeerderen van zelfkennis en groei'. De auteurs cone ludeerden dat
het aanpassingsproces aan kanker zieh centreert rond drie thema's: (I) 'a search for
meaning', (2) 'an attempt to regain mastery' en (3) 'an effort to restore self-esteem'.
Causale attributes zouden een bijdrage leveren aan elk van deze thema's. Echter hoe
het begrip construing benefit out of the worse' zieh tot causale attributies verhoudt en
of beide begrippen (ten dele) samenvallen, wordt niet duidelijk.

Tot op de dag van vandaag, in ieder geval in onderzoek onder patienten met een
ernstige ziekte, worden maar zelden expliciet verschillende soorten attributies
onderscheiden. Een uitzondering vormt het onderzoek van Ten Kroode (1990). Hij
onderscheidt antwoorden op de vraag naar de oorzaak van de ziekte 'IHR* kom ik hier
aan?' en de antwoorden op de vraag 'waarom ik, waarom moet mij dit overkomen?'
Antwoorden op de '/we-rratfje' vat hij op als cwK&ifr a/rn/w/fcs en die op do i/vwmmiw^'
noemt hij fetoto/Jnierfcw/Kfc a//riAK//«f. Bovendien viel het hem op dat in liel proces van
oorzaaktoekenning en betekenisverlening ook de vragen hoe komt het «/«•/? of
'waaraan heeft het n/W gelegen?' van belang zijn. Bespiegelingen over oorzaken
waarbij wordt aangegeven dat ze niet van toepassing zijn, noemt ten Kroode
on//feCT;«̂ n<fe tfrrriAwtfes. Oorzaken die wel van toepassing zijn maar door de patient als
oorzaak worden afgewezen, noemt hij o/z/tetem/e a//nö«/ief. Met deze laatste vorm van
attributies zou schuld worden afgewezen. Volgens Ten Kroode zijn de termen
ontkennende en ontlastende attributies niet eerder in de literatuur aangetroffen, althans
hij heeft ze niet kunnen vinden. Op zieh is dit vreemd, omdat het thema 'schuld'
veelvuldig aan de orde komt binnen de attributietheorie. Wanneer er in de causale
attributie sprake is van zelfbeschuldiging zou dit aangrijpingspunten bieden voor
verandering en daarmee het gevoel van controle bevorderen. De meningen hierover
zijn trouwens enigszins verdeeld, maar daarover later meer. Hier is van belang dat het
thema schuld binnen de attributietheorie vooral is onderzocht in relatie tot controle en
veel minder in relatie tot emotieregulering en handhaving van het zelfrespect. Dit zou
kunnen verklaren waarom een begrip als ontlastende attributie niet voorkomt. Wel
merken bijvoorbeeld Janoff-Bulman en Wortman (1977) op dat 'het verlangen van het
slachtoffer om zichzelf tegen gevoelens van schuld te beschermen' van belang is in het
proces van aanpassing (zie ook paragraaf 2-2-1). Zij verwijzen naar Shaver (1970) die
van mening is dat 'people assign causality in order to maintain or enhance their self-
esteem in their desire to avoid blame'. Shaver gebruikt daarvoor de term 'defensive
attribution'. Hij verstaat hieronder klaarblijkelijk alle attributies die er voor zorgen dat
men geen schuldgevoel hoeft te hebben want hij schaart ook kansattributies onder dit
begrip. Ten Kroode (1990) gaat verder en reserveert de term ontlastende attributies
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voor het expliciet afwijzen van een (vermeende) oorzaak, die wel degelijk op de
betreffende persoon van toepassing is, zoals 7* Ac* «Wfltroo/fe/ «war /*>/ is a/wo/ww/ «iw
zpfcr aa/ te/ d!aar raw A»m/. /* /fepw »WHS«»... ^«iz>'. In zijn onderzoek bleken kankerpatienten
meer van dergelijke ontlastende attributies te hebben dan patienten die recent een
hartinfarct hadden doormaakt of die aan multiple sclerose leden.

De term causale attributie wordt dus gebruikt voor zowel inschattingen van
oorzaak-gevolg relaties als voor attributies die betrekking hebben op thema's als
zingeving en schuld. Daarnaast heeft er nog een andere uitbereiding van het begrip
plaatsgevonden. Zo wijst Van Rooij (1986) er bijvoorbeeld op dat onder attributies
soms causale oordelen worden verstaan, soms labelingsprocessen en soms oordelen
over karakteristieken van personen. De laatste twee zijn geen causale oordelen maar
behoren tot cle sociale afleidingen. Kortom het begrip causale attributies is in feite een
containerbegrip geworden voor allerhande afleidingen.

Attributies, controle en zelfbeschuldiging

( cius.ik- attributes /ouden er under andere voor dienen om cognitieve controle te
krijgen of te behouden over omgeving en gebeurtenissen. Het begrip controle wordt
over het algemeen opgevat zoals Thompson (1981) dat verwoordde: 'Perceived control
is the belief that one has a strategy available that can influence or change the intensity,
duration, or outcome of a threatening event'. De woorden 'perceived' en 'belief zijn
in dit verband van belang omdat het gaat over de controle zoals de persoon die «roar/.
Wanneer iemand controle ervaart zou dat positief zijn voor aanpassing.

Vrijwel vanaf het begin van het attributieonderzoek worden de volgende dimensies
aan attributies onderscheiden: (1) /«/en; versus e.v/erw: zoekt de persoon de oorzaak
binnen zichzelf of legt hij deze daarbuiten?, (2) ^/oftaa/ versus s/>«-//?e/fc: heeft de
attributie algemene geldigheid of alleen voor een bepaalde situatie?, (3) s/aAiW versus
//w/rtA/W: hanteert de persoon steeds dezelfde of telkens een andere attributie? Interne,
globale, stabiele attributies, zoals 7* ten «w mi/noa/ »ewa«</ ate a////</ door ry>; 7?«ttw*w de
Aoe/ /» «V sw/> j?oo/7', zouden tot de minste aanpassing en zelfs tot depressie en
aangeleerde hulpeloosheid leiden. Met het laatste wordt bedoeld dat iemand er bij
voorbaat vanuit gaat dat hij toch geen invloed heeft en hulpeloos' de situatie
ondergaat. Abramson e/a/ (1978) onderscheiden twee soorten hulpeloosheid namelijk
/Krsm»r///%<' ibi///K'/oruApi</ wanneer iemand de attributie maakt dat /by ;>; /be/ Ai/rom&r deze
situatie niet kan controleren - deze vorm van hulpeloosheid is vaak het gevolg van
interne attributies - en ««««TSPÄ» W/fc'/oosfeu/ wanneer de attributie de strekking heeft
dat NI(VN<7N</ in een dergelijke situatie controle zou hebben, over het algemeen zijn dit
externe attributies. Persoonlijke hulpeloosheid zou sterker correleren met depressie en
vaker samengaan met een laag gevoel van eigenwaarde dan universele hulpeloosheid.
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Of iemand al dan niet controle ervaart, hoeft overigens niet per se het gevolg te zijn
van een causale attributie. Andersom leidt een causale attributie niet per definitie tot
controle. Wat vervolgens de relatie is tussen controle en aanpassing ligt zo mogelijk
nog ingewikkelder.

Tompson (1981) onderscheidt vier soorten controle: (1) cognitieve controle, door er
anders over te gaan denken, (2) informatie als middel tot controle, door er
bijvoorbeeld over te lezen, (3) gedragscontrole, door iets aan de situatie te veränderen
middels directe actie en (4) retrospectieve controle, door tt> leren van do gchourtenis
zodat iets dergelijks in de toekomst kan worden voorkomen. In de literatuur worden
retrospectieve controle en controle in de toekomst vaak op een hoop gegooid. Sensky
(1997) merkt in dit verband op dat causale attributes - als bron voor retrospectieve
controle - en locus of control - daar waar de persoon meent dat de controle over de
situatie ligt - vaak ten onrechte met elkaar worden verbünden. Voor een ziekte als
kanker geldt in ieder geval dat een opvatting over de (vermeencle) oorzaak meestal
geen aanknopingspunten biedt voor controle over Symptomen of gevolgen v«\n de
ziekte. Onderzoek van Lowery */a/(1993) bevestigt dit. Bij de 195 borstkanker-
patienten die zij onderzochten, bleek 'perceived loss of control' een belangrijke
negatieve voorspeller voor de mate van aanpassing aan de ziokto (12% verklaarde
variantie op een totale variantie van 22%). Maar er bleek geen verband tussen deze
vorm van controleverlies en de attributies van de vrouwen over het ontstaan van de
ziekte. Ook Taylor e/a/ (1984) vonden dat vrouwen met borstkanker die meer controle
rapporteerden, beter scoorden op allerlei aanpassingsmaten. Het maakte daarbij niet
uit of ze het gevoel hadden zelf controle te hebben (interne locus of control), of dat ze
vonden dat de arts de controle heeft (externe locus of control). Of er een relatie is
tussen dit soort controle en de causale attributies voor de ziekte wordt niet duidelijk.
Berckman en Austin (1993) tenslotte komen tot een tegengestelde bevinding; zij
vonden geen relatie tussen gevoel van controle en aanpassing. Het maakte niet uit of
de patient interne of externe attributies had.

Een van de mogelijkheden om vanuit het verleden invloed te hebben op de
toekomst zou lopen via attributies waarin sprake is van ze#teid>M&%/«£. Als iemand
zichzelf beschuldigt heeft hij immers ook de mogelijkheid tot verandering en daarmee
de controle in eigen hand. Zelfbeschuldiging is onder te verdelen in #a/K$p»fa//£e en
/feara*ten>/o£/scte zelfbeschuldiging ()anoff-Bulman1979). De gedragsmatige variant heeft
betrekking op gedrag in het verleden, dat als oorzaak van de gebeurtenis wordt gezien;
deze biedt de meeste mogelijkheden tot verandering. De karakterologische variant
slaat op de persoonlijkheid, welke moeilijker is te veranderen. Kans-attributies zouden
de minste aanknoping voor controle bieden en derhalve vermeden worden
(Janoff-Bulman & Wortman 1977). Taylor e/ a/ (1984) vonden bij vrouwen met
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borstkanker inderdaad een gematigd positieve correlatie tussen zelfbeschuldiging en
aanpassing en vonden bovendien dat, wanneer anderen werden beschuldigd, dit
samenging met minder aanpassing. In onderzoek van Timko en Janoff-Bulman (1985)
bleken vrouwen die net feit dat ze kanker hadden eerder aan hun gedrag dan aan hun
karakter toeschreven, meer vertrouwen te hebben dat zij in de toekomst de terugkeer
van de kanker konden voorkomen. Recenter vonden Malcamer en Compas (1990)
eveneens een significante correlatie tussen gedragsmatige zelfbeschuldiging en het
gevoel van controls over het verloop van de ziekte (zie Beckmann & Austin 1993).
Burgess e/ a/ (1988) daarentegen vonden juist dat kankerpatienten met attributies
waarin zij zichzelf beschuldigen, significant hoger scoorden op depressie, en Houldin
e/a/(1996) dat hogere niveaus van zelfbeschuldiging samengingen met lagere scores
op aanpassing.

Over de rol van schuld in relatie tot controle en aanpassing bestaat dus niet veel
overeenstemming. In paragraaf 2-2-1 kwam reeds aan de orde dat het copingproces de
volgende drijfveren kent: (1) het verlangen het geloof in de 'rechtvaardige wereld' vast
te houden,(2> net verlangen /ichzelf tegen gevoelens van schuld te beschermen en (3)
hei verlangen een gevoel van controle te behouden (lanoff-Bulman &Wortman 1977).
Het is niet onwaarschijnlijk dat deze drie drijfveren verseht I lende en misschien zeJrs
conflicterende manieren vereisen voor het omgaan met de schuldvraag. Zo vonden
Chodoff, Friedman en Hamburg (1964) dat ouders van kinderen met leukemie het een
geruststellender idee vonden dat zij er zeit schuldig aan waren dan dat er geen
oorzaak bekend was, en vond Wortman (1983) dat slachtoffers van verkrachting
paradoxaal genoeg soms hun eigen causale rol - en daar mee hun schuld - groter
maakten dan reeel was. Wortman merkte daarbij op dat 'blaming oneself may be more
tolerable than the conclusion that no one knows who is to blame and/or that the
person is living in a meaningless chaotic world where events occur at random'. In
deze voorbeelden zijn klaarblijkelijk het behoud van het geloof in de rechtvaardige
wereld en het behoud van een gevoel van controle zo belangrijk dat ze ten koste gaan
van het verlangen zichzelf tegen gevoelens van schuld te beschermen. Daarentegen
zijn er ook aanwijzingen, dat slachtoffers van negatieve gebeurtenissen juist beter af
zijn wanneer ze geloven dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis
(Brickman e/ a/ 1982) of zelfs helemaal niet naar een oorzaak zoeken (Gotay 1985,
Lowery 1993).Veel kankerpatienten lijken overigens hun ziekte toe te schrijven aan
oncontroleerbare factoren, waaraan ze geen schuld hebben (Buddeberg ef a/1991,
Wolf«*/«/1995, Laveryrtfl/1996). Tegelijkertijd komt - zoals eerder in deze paragraaf is
beschreven - het verschijnsel schuldontlastende attributie veel voor bij kankerpatienten.

In dit verband is het interessant dat verschillende onderzoekers hebben ge-
constateerd dat mensen gemakkelijk meerdere oorzaken voor hun kanker naast elkaar
kunnen hebben (Taylor & Brown 1994, Wolf rt a/ 1995 en Sensky 1997). De meest
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simpele lekenmodellen over ziekte en behandeling bestaan uit complexe ketens van
attributes die met elkaar verbonden zijn, maar tevens ook omkleed zijn met ambi-
valentie en twijfel. Twijfel biedt de mogelijkheid tussen alternatieven te switchen, naar
gelang de situatie er om vraagt (Taylor & Brown 1994 en Sensky 1997). Het zou dan
ook niet zo van belang zijn welke specifieke attributies de 'denkarbeid' oplevert maar
het denkproces zelf zou al helpen bij de verwerking (Taylor 1983, Wolfe/«/1995).

De kwestie hoe attributies, controle en aanpassing zieh tot elkaar verhouden kent
ook een situationele component. Glanz e/ a/(1992) wijzen er op dat de behoefte aan
controle niet in alle situaties tot aanpassing leidt. Zij verwijzen naar Lerman ?/<»/( 1990)
die vonden dat een monitoring copingstijl - dat wil zeggen alles in de gaten houden
en controle willen hebben - tijdens de periode van Chemotherapie samenging met
hogere angstniveaus en meer misselijkheid, terwijl afleiding zoeken geassocieerd was
met lagere angst en depressie en minder misselijkheid. In het begin van de ziekte, vlak
na de diagnose, bleek behoefte aan controle in de vorm van informatie zoeken en
willen weten wat de ziekte inhoud en controle bij de planning van de behandeling
wel tot betere aanpassing te leiden. lanoff-Bulman en Wortman (1977) verwoordden
het als volgt: 'Although exaggerated feelings of personal control may generally be
adaptive, they can be maladaptive when the individual is confronted with a
permanent, non-modifiable outcome'. Dit laatste is dikwijls het geval bij kanker.

Samenvaffend /can worden geconc/udeerd daf fussen de 70% en 95% van de
mensen d/e /e/den aan een ernsf/ge z/e/cfe, een causa/e affr/buf/e rieeff over rief
onfsfaan. £r /s ec/irer we/n/g consensus over de aanpassende waarde. D/f /s
gedee/fe//y7c ferug fe voeren for hef fe/'f daf er we/'n/g consensus besfaaf over de
prec/eze f'uncf/e van causa/e affr/buf/es (5ens/cy 7 997J. /J/f de //ferafuur b//y/rf daf
causa/e affr/buf/es n/ef a//een d/enen om confro/e over de s/fuaf/e fe ver/cr/ygen, maar
oo/c een ro/ spe/en b/y befe/cen/sver/en/ng /n meer »7/osor7sc/ie z/n en b/y schu/d-
onf/asf/ng. /Vloge//y/c z//n d/f conf/Zcferende funcf/es waardoor er geen eendu/d/gne/d /s
over de aanpassende waarde /n nef a/gemeen. Daarb/y /comf daf er s/ecrifs ze/den
onderscrie/d wordf gemaa/cf /n soorfen causa/e affr/buf/es. Hef begr/p wordf gebru/7(f
voor zoivel oorzaa/c-gevo/g re/af/es, scriu/donf/asf/ng, befefcen/sver/en/ng, /abe//ngs-
processen en soc/a/e ar7e/d/'ngen. Ooit d/f maafcf hef moe;7/y'/c de re/af/e fussen causa/e
affr/buf/es en aanpass/ng eendu/d/g vasf fe sfe//en. Tens/offe wordf r»ef begr/p causa/e
affr/buf/e - a/s bron voor refrospecf/eve confro/e - vaa/c fen onrecrife verbonden mef
nef begr/p 7ocus ofconfro/'; /.e. daar waar de persoon meenf daf de confro/e over de
s/fuaf/e //gf. Voor een z/e/cfe a/s )lcan/fer ge/df /n /eder geva/ daf een opvaff/ng over de
^vermeendej oorzaa/c meesfa/ geen aanfcnop/ngspunfen b/edf voor confro/e over
sympfomen of gevo/gen van de z/'e/cfe.
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2 - 2 - 4 - Coping volgens Lazarus en collega's

Het theoretisch model

De groep rond Lazarus, Cohen en Folkman ontwikkelde een model voor coping,
waarin vier stappen worden onderscheiden (Lazarus & Launier 1978, Cohen & Lazarus
1979, Lazarus & Folkman 1984, Lazarus 1991 en Lazarus 1993). (1) Het copingproces
start met de eerste, fundamentele inschattingen die een persoon maakt in een nieuwe
situatie, de zogenaamde /jrfmtrr)' a/»/>ra/.vafr. Het zijn inschattingen of de situatie gevaar
oplevert en of er iets op het spei Staat. (2) Daarna volgen secorufrrr <j/>/>raw«&. Dit zijn
opnieuw inschattingen maar ditmaal gaan ze over de mogelijkheden die het individu
zich/elf toedicht. Hij schal als het ware zijn eigen copingarsenaal in. Er zijn drie
gebieden waarop deze seeundaire inschattingen zieh richten. Het eerste betreft verant-
woordelijkheid en invloed. Hierbij hören vragen als 'wie of wat is verantwoordelijk
voor de situatief, 'in welke mate heeft die instantie de controle?' en 'wat zijn mijn
eigen mogelijkheden om invloed uit te oefenen?' Het tweede terrein van de seeundaire
appraisals is dat van de eigen vaardigheden: 'wat kan ik?' en 'is dat voldoende in deze
situatie?'. Ten slotte zijn er seeundaire appraisals over de toekomst. Z»/ gaan over de
afloop, maar ook over toekomstige copingmogelijkheden zoals: 'hoe zal het uitpakken?',
'zal ik het volhouden?', hoe moet het dan verder?'. (3) Na de inschattingen volgt de
ay>/M#-/WA/w//M/M# in een poging het hoofd te bieden aan de situatie. (4) Tenslotte volgt
de evaluatie van de eenmaal ingezette copingacties. Met vragen als 'hoe gaat het?',
'bereik ik mijn doel?', 'hoe doe ik het ten opzicht van anderen?' en dergelijke wordt
het effect van de coping beoordeeld en eventueel bijgesteld. De evaluatie behoort
eveneens tot de seeundaire inschatting. Daarmee is de cirkel rond. Op grond van de
evaluatie volgen nieuwe copingacties, waarmee een nieuwe cyclus in gang wordt
gezet.

Essentieel in het model zijn de appraisals. Deze nemen een centrale plaats in en
sturen het copingproces. Dit betekent dat de feoonfe/i/ij? door het individu en de manier
waarop hij kan omgaan met de ervaren bedreiging - coping dus - een cruciale rol
speien bij de uitkomst. De gevolgen van een situatie zijn derhalve niet zonder meer
toe te schrijven aan de objeetieve aspecten van die situatie. Onderzoek naar
psychosociale gevolgen van kanker en andere ernstige ziekten ondersteunt deze
opvatting. Bij herhaling is gebleken dat verschillen in aanpassing, psychisch
welbevinden en kwaliteit van leven eerder zijn toe te schrijven aan de subjectieve
inschattingen over de ziekte, de gevolgen en de eigen mogelijkheden dan aan de
otyw//«w biomedische factoren van die ziekte (Jenkins & Pargament 1988, Ell e/a/
1989, Filipprtrt/1990, De Haes <•/ <i/1991, Dunkel-Schetter «•/<*/1992, BoerWoM992,
Edgare/«/ 1992, Glanz & Lerman 1992, Carver«>/a/1993, Heyink 1993, Sensky 1997
en vele anderen).
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Verschiliende soorten coping - < ' u
Er zijn verschillende manieren om een situatie het hoofd te bieden. Op de eerste

plaats is er een onderscheid tussen />mMn>m-£fY)riröto>nft> en t»mof/«»-,(?«>ryf>M/«>nA' <•»/>/«?.
Hiermee wordt aangegeven waarop de coping zieh rieht. Probleem-georienterrde
coping is direct gericht op de verstoorde relatie tussen de persoon en zijn omgeving.
Het doel is deze te veranderen van problematisch naar niet of minder problematisch.
Emotie-georienteerde coping rieht zieh niet op de situatie zeit, maar is ofwel gericht
op de beleving ofwel op de emotionele gevolgen. Wanneer een patient bijv<x>rbee Id
aanvankelijk kanker ziet 'als een dodelijke ziekte waar geen kruid tegen is gewassen'
kan hij door voorlichting of vergelijking met lotgenoten zijn mening bestellen tot
'kanker is weliswaar een ernstige ziekte, maar met een goede beh.uidoling en w.U
geluk kun je ervan genezen'. In feite is er niets aan zijn objectievt> situ.itir veranderd,
maar de kans is groot dat hij zieh door verandering in de beleving minder verdrietig,
angstig of boos zal voelen. Bovendien bestaat de kans dat hij vanuit die veranderde
houding gemotiveerder de ingrijpende behandelingen kan en wil onderg.ian.

Ook is er het onderscheid tussen £ft/ra£?ma/;£p en <Y>gM7tov ay««j?. Gedragsmatige
coping is 'iets <**n', cognitieve coping is 'iets fafenfow'. Gedragsmatige coping rieht
zieh er meestal op daadwerkelijk iets aan de situatie te veranderen. Cognitieve coping
daarentegen heeft over het algemeen als doel de betekenis van de situatie te
veranderen of de emotionele gevolgen hanteerbaar te maken. De indeling gedrags-
matige versus cognitieve coping loopt derhalve voor een groot deel parallel aan die
tussen probleem- versus emotie-georienteerde coping, maar valt er niet helemaal mee
samen. Afleiding zoeken door te gaan sporten is een voorbeeld van 'iets doen' zonder dat
dit de situatie verändert. Deze actie is vooral gericht op de emotionele consequenties:
even vergeten, even afstand nemen. Hetzelfde geldt voor alcoholgebruik.

De meeste onderzoekers zijn het er over eens dat omgaan met kanker en andere
ernstige ziekten vooral bestaat uit emotie-gerichte coping en dus uit de co#«///m?
component van het copingproces. Volgens Morris, Blake en Buckley (1985) beperken
de copingmogelijkheden van een kankerpatient zieh tot wat zij noemen: 'the
manipulation of meaning of the experience in order to tolerate the anxiety caused by
the essentially ambiguous nature of the stress, and the handling of the painful emotions
which remain after such manipulation of meaning'. Aangezien tegen aantasting of
bedreiging van de gezondheid maar tot op zekere hoogte actie kan worden onder-
nomen, zal er veeleer een vorm van psychologische beheersing moeten plaatsvinden
(Taylor, Wood & Lichtman 1983, Lazarus 1993). Probleem-oplossend gedrag zou, in
situaties waarin niets zinnigs kan worden gedaan om de situatie te veranderen, zelfs
contraproductief zijn (Burgess*/a/1988, Lazarus 1993, Filippe/a/1990).
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Van der Hart (1991) geeft de volgende indeling van cognitieve strategieen: (1) het
vinden van een oorzaak, (2) het vergelijken van de eigen ervaring met die van
anderen, (3) isolatie, dat wil zeggen het inperken van de betekenis van de gebeurtenis
en (4) het herordenen van het bestaan. De functie van deze cognitieve strategieen is de
ervaren machteloosheid en ontwrichting zoveel mogelijk te minimaliseren.

Van theorie naar factoranalyse

ten <iiint.il onderzoekers heeft het copingmodel van Lazarus en collega's vertaald
naar coping met ernstige ziekte. Greer, Moorey en Watson (1989) blijven heel dicht
bij het oorspronkelijke model. Zij definieren aanpassing aan kanker als 'the cognitive
and behavioural responses made by an individual to the diagnosis of cancer'. Zij
vervolgen: 'Mental adjustment comprises appraisal i.e. how the patient perceives the
implications of cancer, and the ensuing reactions i.e. what the patient thinks and does
to reduce the treat imposed by the disease'. Op basis van klinische ervaring en
interviews met kankerpatienten benoemen zij vier manieren waarop coping met
kanker ^ou plaals vinden (Greer& Silberfarb1982): (1) vechtlust, (2) ontkenning/
vermijding, (JJ hu/peloosheid/hope/oosheid, (4) fotalisme/stoid/nse acceptatie. Later
voegen zij daar nog een vijfde manier aan toe: (5) angstige preoccupatie (Greer e/ a/
1989).

Anderen uit dezelfde onderzoeksgroep hebben geprobeerd de afzonderlijke
responsen waaruit de eerste vier copingwijzen zijn opgebouwd te identificeren (Morris
*/ a/ 1985 en 1986, Burgesse/a/ 1988). Uitgebreide analyses van interviews met
kankerpatienten leverden een gedetailleerde beschrijving op van tien verschillende
soorten appraisal responses', uitspraken die betrekking hebben op de evaluatie van de
diagnose en die gericht zijn op de notie dat men kanker heeft. Verder werden er negen
'palliative responses' geidentificeerd, waarmee de patient gedachten over de kanker
manipuleert om de psychische consequenties te verkleinen. Tenslotte waren er nog
zes 'confrontive responses': manieren om positief te denken over de gebeurtenis.
Naast deze drie groepen van cognitieve responsen werden er nog negenentwintig
gedragsmatige responsen benoemd. Op een gedetailleerder niveau bleek coping dus
heel divers te zijn. Met behulp van factoranalyse is nagegaan of deze responsen
inderdaad factoren opieverden die correspondeerden met de vier door Greer er a/
benoemde manieren van omgaan met kanker. Dat bleek in eerste instantie niet het
geval. Vervolgens zijn de responsen tezamen met totaalscores van een aantal
vragenlijstmetingen voor psychologische aanpassing bij elkaar in een pool gestopt en
opnieuw aan factoranalyse onderworpen. Dit leverde uiteindelijk een viertal factoren
op die niet helemaal precies samenvielen met de door Greer e/a/ gepostuleerde
copingwijzen, maar er volgens de onderzoekers wel veel verwantschap mee
vertoonden.
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Conceptueel is het niet fraai om coping en aanpassing op e£n hoop te gooien. Dit
gebeurde niet alleen bij de factoranalyses, maar ook de l>egrippen zelf werden niet
van elkaar gescheiden, zoals blijkt uit het volgende ritaat: 'several broad categories ot'
o^tf/m?»/ to cancer have been delineated clinically. These ro/>/>y; .v/r/w ' (Greer,
Moorey & Watson 1989; cursief M.O.). In dit geval was dat niet zo bezwaarlijk,
aangezien de onderzoeken gericht waren op de relatie tussen copingstijl en
overlevingsduur en niet zozeer op de relatie tussen coping en aanpassing. Wat wel te
denken geeft is dat op grond van de hierboven beschreven reeks onderzoeken een
vragenlijst is ontwikkeld waarin zowel copingstrategieen als aanpassingsmaten zijn
opgenomen^. Deze lijst is sindsdien veelvuldig als copingvragenlijst grbruikt, ook in
onderzoek waar de relatie tussen coping en aanpassing juist wel het ondorwerp van
onderzoek was, zoals bijvoorbeeld bij Lavery en Clarke (1996) en Classen «•/ a/ (199(>).
De scheidslijn tussen aanpassing (de uitkomst) en coping (de weg waarlangs) is in het
algemeen lastig te trekken. In paragraaf 2-4, waar enkele conceptuele en methodo-
logische aspecten van het coping-onderzoek aan de orde komen, zal hier nader op in
worden gegaan.

Velen hebben, vaak impliciet, de ideegn van Lazarus ?/0/als uitgangspunt
genomen om copingstrategieen van kankerpatienten te identificeren en deze op een of
andere manier aan een maat voor aanpassing te koppelen. Bijna al dit onderzoek berust
op factoranalyses. Op deze wijze is er een woud aan factoranalytisch gegroepeerde
items en uitkomstmaten ontstaan. Deze factoren die vervolgens copingswijzen worden
genoemd, komen gedeeltelijk overeen, overlappen elkaar of zijn met enige fantasie in
elkaar te vertalen. Dit laatste is niet altijd gemakkelijk, omclat het dikwijls aan
definities ontbreekt en ook omdat het regelmatig voorkomt dat e"6n en hetzelfde item
bij verschillende onderzoekers in een verschillende factor terecht is gekomen.

Ook Folkman en Lazarus (1988) ontwierpen een copingvragenlijst, de Ways of
Coping Scale (WCS), die de volgende acht factoren bevat: (1) confrontive coping, (2)
distancing, (3) self-controlling, (4) seeking social support, (5) accepting responsibility,
(6) escape-avoidance, (7) planful problem solving en (8) positive reappraisal. Deze
vragenlijst is vaak gebruikt, ook in kankeronderzoek. Een aantal onderzoekers is echter
van mening dat de lijst niet alle copingreacties meet die voorkomen in situaties die
gerelateerd zijn aan ziekte. Om die reden hebben bijvoorbeeld Felton e/ a/ (1984)
enkele ziekte-specifieke items aan de WCS toegevoegd. Na factoranalyse kwamen zij
tot zes factoren. Carver e/a/(1993) ontwikkelden om dezelfde reden een eigen
copinglijst, de COPE, die twaalf verschillende copingschalen bevat. Heime/a/(1987,
1993 en 1997) kwamen zelfs tot 26 verschillende categorieen in hun BFO (Bernese
Coping Modes).

De MAC: Mental Adjustment to Cancer (Watson e/ a/1989)
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Om zieht te krijgen op wat er nu zoal aan copingstrategieen wordt genoemd, zijn
de publicities van een tiental onderzoeksgroepen geinventariseerd, die zieh op coping
met kanker hebben gericht. De door hen onderzochte copingstrategieen zijn op een rij
gezet. Het overzicht is weergegeven in onderstaand overzicht. Strategieen die op
elkaar lijken zijn bij elkaar geplaatst en van een gemeensehappelijke noemer
voorzien. Wanneer er onder e£n noemer meerdere strategieen van dezeltde auteur
staan vermeld, wil dat zeggen dat deze ze afzonderlijk heeft benoemd. Sommige
stMtegieen bevatten elementen die bij verschillende noemers horen en zijn dan ook
onder meerdere noemers geplaatst.

Overzicht van coping bij kanker
I) Alloiding /CM-IU'II:

2) Vermijden:

3) Onl kennen:

4)

5)

6)

Onversc hilligheid:

Wensdenken:

Afstand nemen:

trying lei slay physically busy and mentally occupied (Benedict «f df 1994). thought as

diversion (Heimrtd/ 1987, 1993 en 19471, sell-dislraction (Carver rt a/ 1993 en

1994), behavioural escape-avoidance (Dunkel-Schetter »/«/ 1992) activity as

diversion (Heim * / d / 1987, 199.1 en 1997; bevat ook elemenlen van positief

hcrwaarderen, zoals ik neem nu meer lijd voor mijzelt en 'ik weet nu hoe

belrekkelijk alles is'), planning positive actions and events (Morris»*«/1985 en

1986, Burgess e/a/1988; met daarin ook elementen van positief denken)

avoidance (Greer ei a/ 1982), active avoidance (Heim rt a/ 1987, 1993 en 1997),

patient claims not to have considered outcome (Jarrett er a/1992), blocking i.e. trying

to expunge from the mind thoughts of the event (Morris er«/1985 en 1986, Burgess

«/a/ 1988, Benedict rt a/ 1994), escape avoidance (Folkman & Lazarus1988; beval

ook wishful thinking), cognitive escape-avoidance darrett e/a/1992, Dunkel-Schetter

«/a/1992; bev.it ook wishful thinking), avoidance of relevant information (|arrette/a/

1992), active attempts to return to normal (larrett rta/ 1992; lijkt op actieve coping

maar heefl ook elementen van vermijden)

denial (Greer rta/ 1982, Carver ef a/ 1993 en 1994; beval items varierend van echte

ontkenning tot wishful thinking), dissimulation (Heime/a/ 1987, 1993 en 1997;

bevat denying en ignoring maar ook minimisation), threat minimisation (Filippe/o/

1990; i.e. het besluit dat men niet in de ziekte wil zweigen maar dat men gedachten

opzij wil zelten. Beval naast verkleinen van de dreiging ook elementen van

vermijden)

lacks concern about the event (Morris rt a/1985 en 1986, Burgess er of 1988)

wishful-fulfilling fantasy (Felton e/«/ 1984), compensation (Heim ef of 1987, 1993 en

1997; items zijn op te vaten als wishful thinking), escape avoidance (Folkman &

Lazarus 1988; bevat wishful thinking)

distancing (Folkman & Lazarus1988; bevat ook items die op onlkennen en op

vermijden lijken, idem bij Dunkel-Schetter e/d/ 1992), dissociation (Morriserdf 1985

en 1986, Burgess e/d/1988; wofdt omschreven als 'sense of detachment from the

event)
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7) Opknippen:

8) Dreiging reduceren:

9) Positiel denken:

10) Positief herwaarderen:

11) Compenseren:

12) Betekenisverlening:

13) Religie en bidden:

14) Steun zoeken:

15) Zieh er bij neerleggen:

16) Acceptatie:

partializing (Morris«/«/ 198S en 1986, Burgess <•/a/ 1988; wordi cxnschreven als

'concentrating on limited aspects of event rather than broad view)

threat minimisation (Fellon rf<tf 1984. Filippr/a/ 1990; i.e. Ix^sluit dal men niet in de

ziekte wil zweigen maar dat men gedachten eraan op^ij wil zelten. Beval elonu'nlt'n

van vermijden), dissimulation (Heim riaf 1987, 1993 en 1997; beval minimisation

maar ook denying en ignoring), believes will suffer no adverse < onsc<|ueni iv il.nciii

rta/ 1992, Morris* a/ 1985 en 1986, Burgessrta/ 1988), finds senouMH-ss ni <\t-iii

unreal (Morris rt a/ 1985 en 1986, Burgess »/«/ 1988), claims more pressing

concem(s) than that of the event (Morris rt a/ 1985 en 19H6. Burgess*«/19H8)

fighting spirit (Greerrta/1982), hopeful (Benedict 19941, optimism (Heim Wirf 1987,

1993 en 1997). adopting a positive approach (Morris*/«r 1985 en 1986, Burgess*«/

1988), sees event as a challenge (Morris rt a/ 1985 en 1986, Burgess rt «/ 1988),

focussing on the positive (Dunkel-Schetter */ a/ 1992; l)evat ook elemenlen van

positief herwaarderen), planning positive actions and events (Morris rt d/ 1985 en

1986, Burgesse/a/ 1988; beval ook afleiding /oeken), behaviour lo aid r«s oveiy (l.iirelt

dol 1992; beval veel elementen van positief denken, tlj.irn.i.isl ook onderdelen v.in lets

aan de situalie doen)

positive reappraisal (Folkman & Lazarus 1988), positive reframing (Carver »fa/ 1991

en 1994), focussing on the positive (Dunkel-Si heller rt «/ 1992; bevat eveneens

elementen van optimisme en positief denken), cognitive restructuring (Fellon «/ a/

1984), constructive activity (Heim rt a/1987, 1993 en 1997), positive reappraisal of

illness and life (jarrett f/a/1992), changing perception of life in ways subject believes

will of benefit (Morris e/a/1985 en 1986, Burgess rt a/1988), valorisation (Heime/a/

1987, 1993 en 1997)

counterbalancing positive aspects of life with stress of events (Morris*/a/1985 en

1986, Burgess e/fl/1988)

giving meaning (Heim e/a/1987, 1993 en 1997)

religion (Carver <•/ a/1993 en 1994), religiousness (Heim */ a/ 1987, 1993 en 1997),

using religion (Morris e/a/ 1985 en 1986, Burgess «/a/1988), search for meaning in

religion (Filippe/a/1990), religion and prayer (Jarrett «/a/1992), using prayer (Morris

e/a/1985 en 1986, Burgesse/a/1988), prayer (Benedict f/a/ 1994)

seeking social support (Folkman & Lazarus1988, Dunkel-Schetter 1992 en larrette/a/

1992), seeking reassurance and information through sharing and talking with others

(Benedictl994), using social support (Carver*/a/1993 en 1994), search for affiliation

(Filippe/a/1990), attention and care (Heime/ a/1987, 1993en 1997)

fatalistic and passive acceptance (larrett et all992), fatalism (Greere/a/1982),

patient passively accepts the event (Morris e/ a/ 1985 en 1986, Burgess e/ a/ 1988),

passive co-operation (Heim et al,1987, 1993 en 1997)

stoic acceptance (Greer e /a /1982) , acceptance (Carver e /a /1993 en 1994),

acceptation-stoicism (Heime/a/1987, 1993 en 1997), realistic acceptance (Jarrett«/

a/1992), persevering composure (Heime/a/1987, 1993 en 1997)
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17)

18)

Zieh terugtrekkerV

opgeven:

19)

JO)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Onderdrukken van

gevoel:

Humor:

Rrl.il i

i htcii:

helplessness/hopelessness (Creer* a/1982), restraint (Carver«/«/1993 en 1994),

resignation (Heim «/«/ 1987, 1993 en 1997) (social) withdrawal (Heim «/ a/1987,

1993 en 1997), social avoidance Oarrett «/ a/ 1992», behavioural disengagement

(Carver«/«/1991 en 1994)

Expressie van emolies: expressing of emotional strain such as getting angry or joking about the illness

(Felton«/«/1984), emotional release (Heim«/«/1987, 1993 en 1997), release of anger

(Heim«/«/ 1987, 1995 en 1997), rebelling (Heim «/a/ 1987, 1993 en 1997), anger

darrett«/«/ 1992), directing anger (Morris*/ «/ 1985 en 1986, Burgess«/«/ 1988),

rehearsing emotions .intiripated in response to event and consequences (Morris««/

1985 en 1986, Burgev.</«/1988) <onlronlive (oping (Folkman & Lazarusl988; beval

ook elementen van expressie van emotie, met name boosheid)

sell« ontrolling (Folkman & Lizarus1988), isolation-suppression (Heim «/«/ I987,

1993 tn 1997)

use of humour (Carver «I «/ 1993 en 1994, larrett W a/1992, Morris «r a/1985 en

I9B6, Burgess «/ a/1988)

relalivi/ing (Heim «/«/1987, I99J en 1997)

anxious preo< c upation IGreer»/«/ 1982), fear of diagnoses (larrettrtar 1992), patient

expresses tear in relation to the event and its possible development (Morns «/a/1985

en 1986, Burgess«/«/1988), fear of treatment (Jarre» rt a/1992). uncertainty whether

will suiter adverse consequences (Jarre« «/«/1992), believes probably/certainly will

suffer adverse consequences (Jarrettefa/1992), sees event as a severe threat to value

aspects of life (Morris«/«/ 1985 en 1986, Burgess «/ a/ 1988), believes has little/no

control (larrett rt a/1992), thought intrusion (Carver e/a/1994), rumination (Filipprta/

1990, Heim «/a/1987, 1993 en 1997)

Oor/.nkstoekenning: attributes event to .1 specific factor (Morris«/a/1985 en 1986, Burgesse/a/1988)

Plannen: planlul problem solving (Folkman & Lazarus1988), planning (Carver «/a/ 1993 en

1994), problem analysis (Heim er a/1987, 1993 en 1997)

Verantwix>rdelijkheid accepting responsibility (Folkman & Lazarus1988; bevat ook elementen van zelf-

nemen/zell- beschuldiging), self-blame (Feltone/a/1984), self- accusation (Heim«/a/1987, 1993

beschuldiging: en 1997)

De situatie onder ogen confronlive coping (Folkman & Lazarus 1988; bevat ook elementen van expressie

zien en proberen er van emotie met name boosheid), active coping (Carver e/a/1993 en 1994), active

attempts to return to normal (Jarrettrta/1992; lijkt op actieve coping maar heeft ook

elementen van vermijden), behaviour to aid recovery (larrett«/«/ 1992), tackling

(Heime/ a/1987, 1993en 1997), lighting spirit (Greere/a/1982)

information seeking (Felton«/a/ 1984, Filipp«/«f 1990, larrett «/a/ 1992), tackling

(Heim rt a/1987, 1993 en 1997; hieronder wordt verstaan actief met de ziekte bezig

zijn, informatie zoeken maakt hier onderdeel van uit)

Gelool in eigen invloed: believes can have some control over outcome (larrett«/«/ 1992), exerting

imaginative control over outcome (Morris«/<rf 1985 en 1986, Burgess«/a/1988)

Geloof in externe asigning control to others, God, or other external factors (Morris «/ a/1985 en 1986,

invloed: Burgess«*«/1988)

iets aan te doen:

27) Informatie zoeken:

28)

29)
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Uit het overzicht blijkt de diversiteit in naamgeving en definities, evenals de
geringe consensus over de vraag welke copingstrategieen kankerpatienten nu precies
gebruiken. Daarbij komt dat veel auteurs strategies tot clusters hebben samen-
gevoegd. De clusters bevatten dikwijls gedeeltelijk dezelfde strategieen, vaak net in
een andere combinatie. Een van de vele voorbeelden die ter illustratie verder wordt
uitgewerkt, is het onderzoek van Shapiro e/ a/ (1997). De auteurs komen tot de
volgende clusters van karakteristieken van kankerpatienten: (1) confrontive: de
patienten zijn optimistisch over de toekomst, zoeken informativ, willen betrokken
worden bij beslissingen, gaan gesprekken over kanker niet uit de weg, doen niet aan
cognitieve vermijding en zoeken geen afleiding, (2) avoidant-confrontive: de patienten
zoeken informatie, zijn optimistisch over de toekomst, willen betrokken worden bij
beslissingen, spreken niet met vrienden over de ziekte, doen aan cognitieve vermijding
en zoeken afleiding, (3) avoidant-resigned: patienten zijn optimistisch over de toe-
komst, willen niet betrokken worden bij beslissingen, doen aan cognitieve vermijding,
spreken niet met vrienden over de ziekte en zoeken afleiding en (4) resigned: de
patienten zijn pessimistisch over de toekomst, willen niet betrokken worden bij
beslissingen, zoeken geen informatie, praten wel met vrienden over de ziekte, zoeken
geen afleiding en doen niet aan cognitieve vermijding. Dergelijke clusters zijn niet in
het overzicht ondergebracht. In feite is het woud aan strategieen nog ondoorzichtiger
dan het overzicht al doet vermoeden (zie ook Coyne 2000).

Hoewel er weinig overeenstemming bestaat over de precieze inhoud en naam-
geving, zijn bijna alle auteurs het er wel over eens dat, analoog aan Lazarus, coping-
strategieen zijn in te delen in strategieen die (1) het probleem direct aanpakken, (2) de
betekenis van het probleem beinvioeden en (3) zieh richten op de emotionele gevolgen
van het probleem. Deze drie groepen sluiten elkaar niet uit. Soms dient eenzelfde actie
meerdere van deze doelen, soms ook vragen verschillende doelen juist tegengestelde
acties.

Coping en aanpassing aan kanker

Het is vaak onduidelijk of strategieen met (ongeveer) dezelfde naam ook
inhoudelijk gelijk zijn. Dit maakt het moeilijk algemene uitspraken te doen over het
effect van een strategic Toch zijn er trends aan te geven. Tabel 1.2 op pagina f̂5 is
een samenvatting van een aantal artikelen over dit onderwerp. Strategieen die een
negatief effect lijken te hebben zijn: 'thought intrusion', 'social withdrawal',
'emotional ventilation', 'anger' en 'wishful thinking'. Andere zoals 'fighting response',
'optimism', 'positive reframing' en 'focussing on the positive' lijken positief uit te
werken. Daarnaast zijn er strategieen waarvoor geen eenduidige resultaten zijn
gevonden.
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Er is een aantal verklaringen voor deze tegenstrijdige bevindingen. Het kan zijn dat
onder dezelfde noemer inhoudelijk verschillende strategieen zijn onderzocht,
waardoor verschillende uitkomsten zijn gevonden. In dat geval zijn tegenstrijdige
bevindingen terug te voeren tot het definitieprobleem. Verder kan het effect van een
Strategie afhangen van de specifieke eisen die de situatie stelt of van de fase van het
ziekteproces waarin de patient verkeert. Een Strategie die tijdens Chemotherapie een

gunstig effect heeft, hoeft niet positief uit te pakken wanneer de ziekte in rüstiger
vaarwater is, of andersom (Lerman e/a/ 1990, Heim e/a/ 1997). Dit kan paradoxale
bevindingen opleveren, waardoor enerzijds vermijding en afleiding en anderzijds juist
probleemoplossing en actieve coping gunstige strategieen lijken te zijn (Suls 1985 in
Glanz en Lerman 1992). Overigens is er weinig bekend over specifieke coping in ver-
schillende stadia van het ziekteproces (Carver <»/a/199} en 1994).

Een andere verklaring is dat een bepaalde copingstrategie verschillende
uitkomstmaten verschillend beinvloedt. Escape-avoidance zou bijvoorbeeld positief
zijn voor distress, maar negatief voor sociaal functioneren. En Manne e/ a/ (1994)
toonden bijvoorbeeld aan dat, wanneer het algemene begrip 'stemming' wordt
opgesplitst in positief en negatief affect, sommige copingstrategieen op de ene pool
wel en op de andere pool geen effect hebben. Aan de vraag of een copingstrategie een
gunstige uitwerking heeft, zou volgens Lazarus (1993) dan ook moeten worden toe-
gt'voegd: 'gunstig waarvoor?'.

Tenslotte blijken maar weinig strategieen een unieke bijdrage aan aanpassing te
leveren. Veel van de variantie zou het gevolg zijn van een combinatie van strategieen
(Carver «>/«/1993 en 1994). Tegenstrijdige uitkomsten kunnen berusten op verschillen
in de onder/ochte combinaties. Dat de meeste patienten inderdaad meerdere
strategieen gebruiken, blijkt uit de vele verwijzingen op dit punt in het overzichtsartikel
van Glanz en Lerman (1992). In de literatuur is dan ook veel evidentie voor de
adaptieve waarde van een breed coping-repertoire Oarrett <7a/ 1992). Volgens HeimW
«/(1987) gebruikt een kankerpatient er gemiddeld zelfs tien.

Een aantal copingstrategieen zoals denial, avoidance, selective ignoring, threat
minimisation, dissimulation en dergelijke behoort tot de afweermechanismen. Er is
veel over deze strategieen geschreven, ook in relatie tot omgaan met kanker. Ze
worden daarom in de volgende paragraaf apart besproken.
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5amenva//end b//y7</ da/ vee/ van he/ cop/ng-onderzoe/c berus/ op /ac/orana/yses.
Op deze w/y'/e /s er een woud aan cop/ngvragen//ys/en on/sZaan, besZaande u/f
/ac/orana/yZ/sch gegroepeerde /Yems d/e Zezamen een /actor vormen, weMce vervo/gens

opgeva/ a As een man/er van cop/ng. De /ac/oren a/ilcomsZ/g u/'f de versch/7/ende
'/cen Itomen gedee/Ze/iy7c overeen, over/appen e/<caar of z/yn mef en/ge ZanZas/e

/'n e/<caar /e verfa/en. £r bes/aa/ dus een enorme d/vers/7e/Y /n naamgev/ng en de//ni//es.
We/ /»/n b/yna a//e au/eurs he/ er over eens da/, ana/oog aan Lazarus, cop/ng-
s/ra/eg/e#n z//n »n /e de/en /n s/rafegieen d/'e (/^ ne/ prob/eem d/rec/ aanpa/cfcen, (2j de
befe/ten/s van he/ prob/eem bemv/oeden en (J> z/ch r»c/)fen op de emo//one/e
gevo/gen van he/ prob/eem.

f r word/ ondersc/ie/'d gemaait/ /ussen prob/eem-geor/en/eerde en emofie-
geor/#n/eerde cop/ng, en /ussen gedragsma//ge en cogn/f/eve cop/ng. ße/de /nde//ngen
/open vrx>r een groo/ de«̂ / para//e/ omda/ gedragsma//ge coping mees/a/ ger/cAi/ /s op
he/ daiidwerfce///& veranderen van de s//ua//e en cogn///eve cop/ng op he/ veranderen
Vti/J d<- /w/cfce/j/s, dan we/ op he/ han/eerbaar ma&en van de emof/onc/e gevo/gen van
de s/Zuaf/e. De mees/e orrderzoe/(re« z//W ^y/7 /w/7//>^ d^/ O/7?£<M/J me/ Jtaniter en
andere ernsZ/ge z/'e<c/en voora/ bes/aaZ u/Z emoZ/'e-ger/chze cop/ng en dus u/Z de
cogn/7/eve componenZ van heZ cop/ngproces.

/4angez/en heZ d/'/cw/y'/s ondu/de//yit /'s waf er prec/es onder een bepaa/de
cop/ngs/ra/eg/e word/ versZaan, /'s heZ moe/7/y/c /eZs meZ ze/cerhe/d Ze zeggen over heZ
e/Vec/ van een sZraZeg/'e. S/ra/eg/een d/e voora/ een nega//eZ effec/ //y/cen Ze hebben op
de aanpass/'ng aan fcanfcer z/yn 'soc/'a/ w/7hdrawa/', 'emoZ/ona/ ven//7a//on', 'anger',
Though/ /nfri/s/on', en 'w/sh/i// /h/n/c/'ng'. Anderen zoa/s '/7ghz/ng response', 'opZ/m/'sm',
'pos/Z/ve re/'ram/'ng' en 'Zbcuss/ng on zhe pos/7/ve' ///ken voora/ pos/Y/e/' u/Z Ze wer/cen.
Daarnaas/ z/'/n er s/ra/eg/een waarover geen eendu/d/ghe/d bes/aaZ. Soms /s da/ /e
verit/aren u/Y he/ /ie/Y daZ de werk/'ng van de sZraZeg/e /'s onderzochz in versch/7/ende
per/odes na de d/agnose, o/ omdaZ er versch/7/ende u/Y/comsZmaZen z//n gebru/7cz. Oofc
/'s vaa/c onvo/doende gespec/7/ceerd op we/Jt aanpass/ngsgeb/'ed heZ e/Yecf is
onderzochz. Tens/oZ/e b//y7cen maar we/'n/g sZra/eg/een een un/eJte bi/drage /e /everen.
Vee/ van de varian/i'e /n aanpass/'ng zou he/ gevo/g z/yn van een comb/na//e van
s/rafeg/'ee'n.

2 - 2 - 5 - De rol van afweermechanismen en illusies

De uitwerking van het begrip 'afweer' voert terug tot Anna Freud (1946, zie Hackett
& Cassem 1974). Dit geschiedde vanuit een psycho-analytisch denkkader waarbij er
vooral aandacht was voor de relatie tussen afweer en intrapsychische conflicten.
Atweer, en daarvan vooral de ontkenning, werd in dit verband opgevat als een
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psychopathologisch verschijnsel. Inmiddels is men daar, zeker als het gaat over op de
realiteit gebaseerde problemen zoals kanker, anders over gaan denken. Ontkenning hij
ziekte wordt nu vooral gezien als een normale en adequate vorm van coping (Mac kett
& Cassem 1974). Immers, een voortdurend besef van de realiteit, gepaard aan de
onmogelijkheid zichzelf af te leiden van de gedachte aan de ziekte en de gevolgen
ervan, levert een ongezond hoog niveau aan distress op (Mages & Mendelsohn 1479).
Volgens Beisser (1979) hoort het begrip ontkenning, in relatie tot ziekte, vooral bij het
referentiekader van de behandelaar en niet bij het perspectief van de patient. De
behandelaar legt het accent op de behandeling van ziekte, de patient zou zieh op de
eerste plaats bezig houden met datgene wat zijn leven (nog) de moeite waard maakt.
Beisser voegt daaraan toe dat preference for focus on one aspect of reality does not
necessarily imply that a person is closed to others'. Leventhal e/a/(198b) sluiten hierbij
aan. Zij maken onderscheid in de rollen die de patient heeft en /i jn van mening dat in
de rol van patient ontkenning weliswaar een negatieve invloed kan hrbben op hot
ondergaan van de adequate therapieen of op het omgaan met bijwerkingen, maar zo
menen zij, op het werk of in het gezin kan het heel nuttig zijn om niet te veel stil te
staan bij het feit dat men patient is. Ontkenning zou derhalve ten opzichte van
verschillende rollen een verschillend effect kunnen hebben.

Weinstein en Kahn (1954, in Hackett & Cassem 1974) maken in het geval van
ernstige ziekten onderscheid tussen 'expliciete ontkenning', waarbij er sprake is van
ontkenning van de aandoening, en 'impliciete ontkenning', waarbij de aandoening
wel wordt erkend maar men er niet over wil praten. Cohen en Lazarus (1979) deden
iets soortgelijks en onderscheidden ontkenning (denial) en vermijding (avoidance).
Ontkenning is in hun definitie een poging het probleem of de situatie te negeren,
terwijl er bij vermijding wel degelijk sprake is van acceptatie van de realiteit. Onder
vermijding verstaan zij een weloverwogen poging niet aan die realiteit te denken.
Meyerowitz (1983) introduceert de term kankerspecifieke ontkenning en definieert
deze als een 'variety of cognitive coping strategies that minimise patients awareness of
either stressful information or upsetting emotional responses'.

Greer (1992) is van mening dat er drie soorten ontkenning zijn te onderscheiden,
namelijk (1) complete ontkenning, (2) ontkenning van de gevolgen van de diagnose en
(3) ontkenning van de distress. Orr (1986) maakt onderscheid tussen 'first-order' en
'second-order' denial. First-order denial is het ontkennen van feiten en het uit de weg
gaan van informatie. Deze vorm van ontkenning zou siecht zijn voor aanpassing.
Second-order denial is het ontkennen van negatieve gevoelens en de weigering
zichzelf als ziek te beschouwen. De strategieen die erbij horen zijn afleiding zoeken
en vermijding van angstoproepende zaken zoals het uitspreken van het woord kanker.
Wanneer een situatie erg veel angst oproept zou het gunstig zijn de angst via 'second-
order denial' te reduceren.
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Minimalisatie van de kankerdreiging lijkt geen invloed te hebben op therapietrouw
(Meyerowitz 1983) of het tijdig zoeken van medische hulp (Watson rt a/1984). Morris,
Blake en Buckley (1985) vatten afweermechanismen op als een vorm van cognitieve
herstructurering en noemen het 'defensive reappraisal'. Hierbij wordt een situatie die
aanvankelijk als bedreigend is gepercipieerd als het ware geherdefinieerd, waardoor
de dreiging afneemt (zie ook Lazarus 1993). Deze vorm van reappraisal wordt door
hen gezien als een onderdeel van het normale waarnemingsproces, dat voortdurend
onderhevig is <ian een opeenvolging van appraisals en reappraisals. In deze opvatting
zijn afwecrmtM hanismen in feite onderdeel van het normale copingproces. Meestal is
het niet de bedoeling de ziekte te ontkennen. 'Defensive reappraisal' zou veeleer een
poging zijn om belangrijke waarden en het zelfbeeld in stand te houden. Ook dient
het ervoor om onder de gegeven omstandigheden hoop te kunnen houden.

Het .llgiTnene beeld is dan (x)k dat bij ernstige ziekten, waarbij het niet mogelijk is
iets aan de situatie te veranderen, allerlei vormen van ontkennen en verdringen^
positief / i jn voor aanpassing (Cohen & Lazarus 1979, Meyerowitz 1983, Watson«/«/
19H4, Orr & Meyer 1990, Peterson 1991, Greer 1992, Heytink 1993). Dit is zeker zo
wanneer het geen volledige ontkenning van de ziekte betreft. Van volledige ontkenning
is echter slechts zelden sprake.

Hei is t.imelijk l.tslijj het begrip afweer goed af te bakenen (Lazarus 1993). Zoals al
eerder aan de orde kwam zijn veel kankerpatienten van mening dat zij er beter vanaf
komen dan allerlei anderen. Een dergelijke sociale vergelijking kan een vertekening
van de realiteit in zieh houden en kan opgevat worden als een vorm van afweer.
Taylor en Brown (1988) besteedt aandacht aan deze kwestie en introdueeert het
onderscheid tussen afweermechanismen en positieve illusies. In haar opinie is afweer
het afhouden van bedreigende informatie, terwijl positieve illusies een antwoord
zouden zijn op de bedreigende omstandigheden. Daarmee bedoelt ze dat veel
kankerp<itienten zieh goed bewust zijn van hun omstandigheden; er is nauwelijks
spr.ike win afweer, aangezien deze patienten klaarblijkelijk de informatie over hun
ziekte niet hebben afgehouden. Zij geven echter een dusdanige draai aan hun situatie
dat die vaak positiever lijkt dan op grond van de objectieve omstandigheden is
gerechtvaardigd. Zij bedenken bijvoorbeeld dat zij beter af zijn dan anderen of richten
zieh op de positieve gevolgen van hun situatie. Hiermee proberen zij de bedreigende
omstandigheden in de hand te houden situatie. Deze mechanismen worden door
Taylor positieve illusies genoemd.

* Na.isl de reeds genoemde vormen van afweer bij kanker, zoals denial, cancer-specific dental, first en
second order denial, selective denial, defensive reappraisal en avoidance, treffen we in de literatuur een
aantal verwante begrippen aan, zoals distancing, cognitive distortion, defence, negation, repression,
selective ignoring, threat minimalisation, dissumulation, etc.
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De aanpassende waarde van positieve illusies is groot (Taylor & Brown 1988.
Taylor & Brown 1994) maar niet specifiek voor kankerpatienten. In zijn algemeenhoid
lijken mensen die (1) zichzelf in onrealistische positieve termen zien, 12) rooskleuriger
tegen hun toekomst aankijken dan volgens kansberekening is te verwachten en (3)
meer controle denken te hebben over hun omgeving en gebeultenissen dan werkHijk
zo is, zieh beter te voelen dan mensen met accurate inschattingen (Taylor & Brown
1994, Otten 1998).

Er is echter een groep theoretici die zieh afvraagt of illusies op de lange duur hun
aanpassende waarde behouden (Colvin en Block 1994). Zij zijn van mening dat,
wanneer de illusies geen stand kunnen houden, bijvoorbeeld wanneer de kanker
ondanks de illusie dat men invloed heeft op zijn genezing toch terugkomt, mensen
extra bedrogen uitkomen en des te meer met lege handen staan. Taylor en Brown
(1994) pareren dit argument met een reeks aan voorbeelden waaruit de flexihilitcit v<\n
de menselijke geest blijkt. Ook bij tegenslagen blijken mensen over een arsenaal .un
cognitieve copingstrategieen te beschikken. De achterhaalde illusie wordt gewoon
vervangen door een voor dat moment meer passende.

2 - 3 - Samenhang tussen de verschillende theorieen

Aan het eind van paragraaf 1 -2-1 is de volgende definitie van coping geformuleerd:

>
• COPING IS OE COGNITIEVE EN GEDRAGSMATIGE INSPANNING DIE EEN PERSOON LEVERT OM

HET HOOFD TE BIEDEN AAN EISEN DIE DOOR ANDEREN, DE SITUATIE OF ZICHZELF AAN HEM

WORDEN GESTELD, EN WAARVAN HIJ INSCHAT DAT DEZE ZI|N VERMÖGENS OP DE PROEF

STELLEN, OF MISSCHIEN ZELFS TE BOVEN GAAN. DEZE INSPANNINGEN ZI|N EROP GERICHT

DE STRESSVOLLE SITUATIE TE BEHEERSEN, OP TE HEFFEN, TE REDUCEREN OF TE TOLEREREN.

In feite zijn alle theorieen die in dit hoofdstuk zijn besproken onder deze definitie
te plaatsen.

De uitwerking die Lazarus en zijn collega's aan de stappen in het copingproces
hebben gegeven (zie paragraaf 2-2-4) biedt een kapstok waaraan de theorieen nog wat
specifieker zijn op te hangen. Volgens dat model start het copingproces met de
inschatting of de situatie gevaar oplevert en of er iets op het spei Staat. Dit wordt ruim
opgevat en kan zowel fysieke, materiele als emotionele zaken betreffen: de
zogenaamde /»nwarj' fl/>/wfl;sa&. De 'Just world theory' kan hier worden geplaatst met
haar notie dat slachtoffers van een ingrijpende gebeurtenis, naast een mogelijke
fysieke aanslag, ook een aanslag ervaren op hun vaste schema's en opvattingen.
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De illusie dat die uvrpA/ fc/ffewino/. fegnjjpAoar en red>ftuar</f£ in elkaar zit, het jeroe/nm
/««oo8///fc onoan/tu/fcuirfciV/ en de illusie can COW/TO/̂  komen onder vuur te liggen.
Vervolgens kunnen afweermechanismen en positieve illusies worden ingezet om de
omvang van de gebeurtenis te vertekenen of te verdringen, zodat de impact ervan al
bij de eerste inschatting wordt gereduceerd.

Daarna volgen de s«wj<&rv #/>/"•<«&«&'• Er zijn drie gebieden waarop deze secundaire
inschattingen van toepassing zijn. Het eerste betreft verantwoordelijkheid en invloed.
Hierbij hören vragen als 'wie of wat is er verantwoordelijk voor de situatie?', in welke
m«ite heeft die instantie de controle?' en wat zijn mijn eigen mogelijkheden om
invloed uit te oefenen?' Verschiliende soorten attributies en sociale vergelijkingen
helpen hierop een antwoord te vinden. Het zoekproces kan tevens gestuurd worden
door positive illusies en afweer. Het tweede gebied van de secundaire appraisals is dat
van de eigen vaardigheden: 'wat kan ikf en 'is dat voldoende in deze situatie?' Als
derde zijn er de secundaire appraisals over de toekomst. Beide terreinen lenen zieh
voor sen iale vergelijkingen, attributies en positieve illusies.

N«i de ins< haltingen volgt de «>/»«£-im/w««/^: de poging de situatie het hoofd te
bieden'. In het overzicht op pagina ^0 slaal een lijst van copingacties die zijn
aangetroffen in de onderzoeksliteratuur over coping met kanker. Ook in deze lijst
treffen we begrippen die passen bij verse hillende theorieen. Zo vinden we er
bijvoornee/d 'toefeArerfM»<Ykv?/og', »'tvjflfwaordelykheid nemen. zelfbeschuldiging,
geloof in eigen invloed en geloof in externe invloed. Dit zijn sleutelbegrippen in zowel
de attributietheorie als in de lust world theory'. Daarnaast treffen we er ook
copingstrategieen die berusten op verdringing, positieve illusies of sociale ver-
gelijkingen.

Sdmenvaffend tan worden geconc/udeerd dar de '/usf wor/d fheory', soc/a/e
ven,>e///7c/n#sfheor/een, afrr/ouf/etheor/een, fheor/een over arvveer, en de cop/ngfheor/e
van /.azarus en co/7ega's e//caar gedee/te///7< over/appen en aanvu//en. fezamen geven
ze een />rede /c//#c op hoe mensen omgaan mef bedre/^ende s/fuar/es. Oe cop;ngtheor/e
van L,izari/st'/fl/ /)/edf een #oede moge///7che/d de versch/7/ende fheor/een te /ntegreren.

^ De srheidslijn tussen appraisals en coping-inspanning is overigens niet altijd helder In de volgende
paMgr.iat. w.wr enkt'le conct'ptuele en methodologische aspecten van he» coping-onderzoek aan de orde
komen, /.il hier n.ulor i>p in worden

50



HOOFDSTUK I

2 - 4 - Enkele methodologische kwesties rond het begrip coping

Er zijn tenminste drie onderling verbonden thema's die van belang zijn voor het
onderzoek naar coping. (1) Is het copinggedrag van een individu consistent over
verschillende situaties? Met andere woorden, is er sprake van een voor het individu
specifieke CO/MW£J7I/7 of van een yfen'Ap/aj/>/w,#»w<w> Deze kwestie heett consequenties
voor de vraag hoe specifiek op de situatie toegesneden de verzamelde gegevens over
het copinggedrag moeten zijn. (2) In hoeverre is een individu zieh bewust van zijn
copinggedrag en in staat daarover te rapporteren? Dit heett consequenties voor de
vraag ot met zelfrapportage verstaan kan worden. (3) Wat is goede coping, en is de
uitkomst ervan wel te scheiden van het copingproces zeit? Het antwoord op deze
laatste vraag is van belang voor de definitie en operationalisatie van de afhankelijke en
onathankelijke variabelen in het coping-onderzoek.

Bovenstaande thema's worden achtereenvolgens uitgewerkt.

Copingstijl versus flexibel copingproces

De term copingstijl' zou rond 1970 door Lipowski zijn geintroduceerd (zie Morris
rta/ 1985). Deze term impliceert een min of meer vaste manier waarop eon pcrsoon
nieuwe of stressvolle situaties te lijf gaat. Er is discussie over de vraag in hoeverre
iemands copingpatroon vast ligt. Sommige onderzoekers veronderstellen dat het
copingproces wordt beinvloed door min of meer stabiele persoonlijkheidskenmerken.
Een bepaalde persoonlijkheidstrek zou een specifiek, min of meer vast copingpatroon
genereren (zie Peterson (1991) over de invloed van optimisme op coping, De Haes
(1991) over de invloed van zelfwaardering op kwaliteit van leven bij kanker en Van
der Zee (1996) over de invloed van neuroticisme op sociale vergelijking). Anderen,
zoals Pearlin en Scooler (1978) constateerden dat individuen in verschillende situaties
en in verschillende sociale rollen verschillende strategieen gebruiken.

Volgens Dunkels-Schetter e/ a/ (1992) betekent de confrontatie met een ziekte als
kanker dat er oplossingen gevonden moeten worden voor een heel scala aan
Problemen. Patienten moeten leren omgaan met pijn, onzekerheid en verdriet, maar
hebben vaak ook praktische problemen te overwinnen. Verschillende probleem-
gebieden zouden logischerwijs om verschillende strategieen vragen. Dit geldt niet
alleen voor de verschillende aspecten van een gebeurtenis maar ook voor de
verschillende fasen in het aanpassingsproces (Cohen & Lazarus 1979, Bury 1991).
Deze argumenten pleiten ertegen dat aanpassing geschiedt middels een vaste
copingstijl (Heim 1991, Dunkel-Schetter e/a/1992, Glanz & Lerman 1992).

Folkman en Lazarus (1981) bieden een oplossing voor dit dilemma. Volgens hen is
consistentie in coping een kwestie van het abstractieniveau waarop het begrip wordt

51



HOOf DSTUK I

gedefinieerd (in Morris e/a/1985). Het zou niet mogelijk zijn om iemands stijl te
beschrijven op grond van specifieke gedachten, gevoelens en acties, omdat die nogal
zullen verschillen, afhankelijk van de context waarin ze plaatsvinden. Een stijl wordt
door hen opgevat als 'een manier van in het leven staan'. Deze zal het copingproces
natuurlijk beinvloeden, maar staat tegelijkertijd zo ver van de concrete eisen van de
directe sociale context, dat ze daaruit niet zonder meer is af te lezen. Mages en
Mendelsohn (1979) suggereerden dat een succesvolle aanpassing aan een complexe
situatie, zoals kanker is, afhangt van het vermögen van het individu de voor hem
gebmikelijke strategies te evalueren op effect, en zonodig nieuwe te ontwikkelen.
Meerdere auteurs noemen flexibiliteit in coping een belangrijke factor voor een
succesvolle aanpassing (Taylor 1983, Heim 1991,Taylor & Brown 1994).

De kwestie copingstijl versus flexibele coping heeft consequenties voor de vraag
hoe specifiek er gemeten moet worden om iets zinnigs over het copinggedrag te
kunnen zeggen. Immers wanneer er sprake is van een consistente copingstijl volstaan
algemene vragen over coping. Veel auteurs zijn van mening dat dit niet voldoende is.
Zij vinden het belangrijk om vast te stellen in welk domein het effect van coping wordt
ondi-r/ocht, en om de vragen aan deze context aan te passen (Somerfield & Curbow
l»>«>2, [)unk(>l-Sch(>tt(>rc/a/ 1992, Lazarus 1991). Volgens Lazarus (1991) is niet alleen
ht't domein van belang, maar kunnen individuele verschillen in stress en emoties niet
worden begrepen wanneer daarbij geen rekening wordt gehouden met de specifieke
betekenis die de onderzochte persoon eraan geeft. Hiermee sluit hij aan bij Kelly die
al in 1955 bij de introductie van zijn 'personal construct theory' het belang van de
persoonlijke beleving centraal stelt (in Bonarius 1988). Daarmee wordt mogelijk
verklaard waarom de Ways of Coping Scale (WCS) - een copingvragenlijst die door
Lazarus en Folkman is ontwikkeld (Folkman & Lazarus 1988) - geen eenduidige
resultaten oplevert. Uit een overzichtsartikel van Somerfield en Curbow (1992) blijkt
dat de WCS - die volgens Folkman en Lazarus acht manieren van coping zou meten -
in verschillende studies tussen de twee en achtentwintig factoren oplevert. Ook
Leventhal en Nerenz (1985) merkten op dat er problemen rijzen wanneer standaard-
vragenlijsten niet de 'key coping strategies' bevatten die relevant zijn voor de te
onderzoeken situatie (in Somerfield & Curbow 1992). Het is daarom aan te raden om
coping te meten in een welomschreven context, met vragen die aansluiten bij de
specifieke situatie en bij de beleving van de onderzochte.
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Bewuste versus onbewuste copingstrategieen • .». -. > i « - ^ , >
Een tweede belangrijk thema voor het meten van coping hangt samen metdt VfMg

in hoeverre iemand zieh bewust is van zijn copinggedrag en derhalve in hoeverre hij
daarover kan rapporteren.

Moris e/ a/ (1986) - zieh baserend op een overzichtsartikel van Cohen en Lazarus
uit 1980 - wijzen erop dat er geen of slechts zwakke correlaties zijn gevonden tussen
wat mensen zeggen dat zij in het algemeen doen en het werkelijk geobserveerde
gedrag. Daar zijn verschillende verklaringen voor te geven. Zoals in paragraaf 1-2-1
reeds is beschreven werd coping aanvankelijk, onder invloed van psychoanalytici,
vooral opgevat als een onbewust proces. Theoretici met een soc iaal-psyc'hologisc he
achtergrond daarentegen veronderstelden dat een individu een actiel en bowust
aandeel heeft in hoe hij omgaat met de situatie waarin hij verkeert. De waarheid ligt
waarschijnlijk in het midden. Cohen en Lazarus bespraken deze kwestie in een artikel
uit 1979. Zijzelf maken geen onderscheid tussen afweer en coping, omdat doze
begrippen zodanig met elkaar zijn verweven dat ze volgens hen eenvoudigweg niet
van elkaar zijn te onderscheiden. Ook Leventhal Wo/(1986) delen de mening dat
onderdelen van het copingproces zowel automatisch gebeuren als na rijp beraad.
Aanpassing zou het gevolg zijn van een hoeveelheid individuell' beslissingen,
automatische readies en onbewuste of slechts ten dele tot het bewustzijn
doorgedrongen percepties en doelen (Mages & Mendelsohn 1979, Bury 1991). Greer
e/a/(1989) kwamen tot de conclusie dat de vragenlijst die door hen was ontworpen
om coping en aanpassing bij kankerpatienten te onderzoeken, niet goed in staat bleek
om verdringing (denial) te meten. Ook zij vragen zieh af in hoeverre verdringing
überhaupt door zelfrapportage kan worden gedetecteerd.

Jarrett e/a/(1992) brengen nog een ander element in. Volgens hen kan er bij
zelfrapportage van coping, los van afweermechanismen, vertekening optreden omdat
mensen geneigd zijn niet weer te geven wat ze werkelijk hebben gedacht en gedaan,
maar eerder wat ze hadden willen denken of doen. Zij geven sociaal wenselijke
antwoorden. In de visie van Lazarus (1993) ligt het motief voor de niet-aecurate
rapportage er niet zozeer in dat mensen sociaal wenselijk willen antwoorden, maar
gaat het er eerder om het gevoel van eigenwaarde te beschermen of het zelfbeeld in
stand te houden. Hij noemt dit een 'self-esteem' verhogende manier van rapporteren
(zie ook Ten Kroode 1990).

Op grand van het bovenstaande zijn verschillende auteurs dan ook van mening
dat indirecte bepaling van coping, al dan niet naast zelfrapportage, noodzakelijk is
(Kesslere/a/1985, Greere/a/1989, Shedler 1993). Lazarus (1993) stelt voor om precies
te beschrijven wat een persoon denkt en doet in zijn poging aan een situatie het hoofd
te bieden, om vervolgens door een 'professional observer' te laten benoemen van
welke copingstrategie er sprake is (zie ook Bonarius 1988).
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Coping versus aanpassing "'

Tenslotte is nog een derde thema van belang, namelijk kan de K/7*oms/ van het
copingproces worden gesrheiden van het /»roc« zelf? Volgens Coyne (2000) zijn veel
van de problemen in het onderzoeksgebied terug te voeren op de moeilijkheid de
kernbegrippen goed en eenduidig te definieren en van elkaar af te bakenen.

Zo is het bijvoorbeeld niet op voorhand duidelijk of overmatig alcoholgebruik en
verdringing <-«/>/«^/rfl/^/m» zijn om de impart van een stressvolle situatie te reduceren,
of d«it / i j moeten worden opgevat als een jym/tfoom van siechte aanpassing. Lazarus
(1991) legt in een artikel waarin hij terugblikt uit, dat hij in zijn model coping doel-
bewust heeft opgevat als een inspanning (effort) die onafhankelijk is van de uitkomst
ervan. Daardoor wordt hot mogelijk de effectiviteit van een copingstrategie te onder-
zoeken, zonder (Lit coping wordt verward met haar resultaat. Echter in de realiteit zijn
een copingstrategie, het doel van de Strategie en de uitkomst ervan - ook volgens
Lazarus - meer met elkaar vervlochten dan het theoretische model impliceert.

Hetzelfde geldt voor de afbakening tussen de fasen in het copingproces. Theoretisch
zijn de primaire en sec undaire inschattingen (appraisals) en de daarop volgende
coping-actie goed van elkaar te scheiden. Door deze scheiding geeft het model inzicht
in het copingproc es. Echti-r het is de vraag of bijv<x)rbeeld een inschatting dat de ernst
van de situatie wel meevalt, een appraisal is, of tegelijkertijd al een cognitieve coping-
actie? Ray e/«/(1982) introduceren de term 'defensive reappraisal': een situatie die
aanvankelijk is gepercipieerd als bedreigend, wordt zodanig geherdefinieerd dat de
dreiging wordt afgezwakt, met als doel de emotionele distress te verminderen. Voor
hen is deze 'reappraisal' synoniem aan cognitieve coping.

Een ander probleem dat in dit verband opdoemt is de vraag: wat is een goede
aanpassing? Met andere woorden, wanneer is coping effectief? Mages en Mendelsohn
(1979) zijn van mening dat de termen 'goede' en 'siechte' coping veel te globaal zijn.
Volgens hem is het nodig om een Strategie te bezien in relatie tot de doelen waarvoor
deze wordt ingezet. Dit laatste is niet alleen van de situatie afhankelijk, maar ook van
de intentie en de behoeften van het individu. Bovendien hoeft wat op de körte termijn
effectief is niet noodzakelijkerwijs ook op de längere termijn effectief te zijn. Ook
Lazarus concludeert dat er waarschijnlijk geen absolute, universele vorm van goede of
siechte coping bestaat. Hij voegt daar wel aan toe dat sommige vormen vaker adaptief
zullen zijn en andere vaker maladaptief. Het effect van coping zou altijd moet worden
bezien in relatie tot het specifieke doel. Aan de vraag of een copingstrategie een
gunstige uitwerking heeft, zou dan ook moeten worden toegevoegd: 'gunstig
waarvoor?' (Lazarus 1993).
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Samenvaffend /can worden opgemerfcf da/ een dnefa/ /cwesf/es van be/ang /'s voor
de vraag hoe cop/'ng gemefen /can worden. Op de eersfe p/aafs ////cf een »nd/v/dii
we//'swaar over zo/'efs a/s een cop/ngsf//7 fe besch//c/cen. maar deze is n/ef zonder meer
a/ fe /e/den u/f specif/e/ce gedachfen, gevoe/ens en acf/es, aangez/en d/e noga/ zu//en
wisse/en a/han/ce/i//c van de confexf waar/n ze p/aafsv/nden fen fweede « ee/> ind/v/dt;
z/ch maar fen de/e bewusf van z/yn copinggedrag. Daarenboven is h//' om redenen van
socia/e wense////che/d, o/ u/f beboeffe hef ze/fbee/d fe bescher/nen, n/ef a/f/'/'d /'n sf.iaf
of van z/ns accuraaf fe rapporferen over z//n e/̂ jen rop//i^y,'edr.j^. fens/offe /)//y'fcf /u>f /'/)
de pra/cfiy/c moe/7/y'<c de fheorefisc/ie concepfen van hef cop/n ĵm<xVe/ ^f)ed van e//caar
fe ondersche/den. D/'f a//es vraa ĵf een aanfa/ maafre^'e/en /n hef cop/ng-onderzoe/t. Zo
is hef van be/an ĵ om coping fe mefen in een we/omschreven confexf, mef vragen d/t'
aans/u/fen fo// de spec/f'/e/ce s/fuaf/e. Voorfs moef coping ooik <;p /nd/'rec fe w///e
worden vasfgesfe/d, a/ dan n/ef naasf ze/frapporfage. f n fens/offe - gezien de
concepfue/e verwarr/ng b/nnen hef cop/ngdebaf - verd/enf hef exfra .lanbeve/i'ng vee/
aandachf fe besfeden aan de de/ifn/r/es van de gehanfeerde concepfen.

2 - 5 - Samenvatting en conclusies

Vanuit verschillende theoretische modellen, elk met eigen accenten en begrippen,
is beschreven hoe mensen omgaan met ernstige gebeurtenissen. De inzichten die
hieruit volgen zijn samen te vatten onder het begrip coping. Uit de verschillende
definities die al dan niet impliciet worden gehanteerd, is de volgende werkdefinitie
geformuleerd: coping is de cognitieve en gedragsmatige inspanning die een persoon
levert om het hoofd te bieden aan eisen die door anderen, de situatie of zichzelf aan
hem worden gesteld, en waarvan hij inschat dat deze zijn Vermögens op de proef
stellen, of misschien zelfs te boven gaan. Deze inspanning is erop gericht de stress-
volle situatie te beheersen, op te heffen, te reduceren of te tolereren.

De meeste onderzoekers zijn het er over eens dat omgaan met kanker en andere
ernstige ziekten vooral bestaat uit de cognitieve component van het copingproces,
aangezien directe actie meestal onmogelijk is (Taylor, Lichtman & Wood 1983,
Burgess e/o/1988, Filipp e/a/ 1990, Lazarus 1993). De inschattingen van de persoon
(de appraisals) nemen daarbij een centrale plaats in en sturen het copingproces: bij
herhaling is gebleken dat verschillen in aanpassing, psychisch welbevinden en
kwaliteit van leven eerder zijn toe te schrijven aan de subjectieve inschattingen
aangaande de ziekte, de gevolgen ervan en de eigen mogelijkheden dan aan
objectieve biomedische factoren Oenkins & Pargament 1988, Ell e/a/ 1989, Filipp e/a/
1990, DeHaes 1991, Dunkel-Schetter 1992, Boer e/a/1992, Edgar e/a/1992, Glanz &
Lerman 1992, Carver <?/a/1993, Heyink 1993, Sensky 1997 en vele anderen).
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Een van de problemen die zieh voordoen in het copingonderzoek is het gebrek aan
(goede) definities. Daardoor is het niet goed mogelijk te overzien in hoeverre de
begrippen uit de verschillende theorieen elkaar overlappen of aanvullen. Dit maakt het
lastig de samenhang tussen theorieen te ontdekken. Ook binnen een theorie is er
dikwijls sprake van conceptuele verwarring (Sensky 1997, Coyne 2000). Mede hier-
d<x>r is er weinig consensus over de aanpassingswaarde van verschillende manieren
van omgaan met kanker. Daarbij komt dat er onvoldoende inzicht is in de funetie van
een bepaalde (opingstrategie. Er zijn aanwijzingen dat deze mede afhangt van de
specifieke eisen die de situatie stelt (Buunk e/a/ 1990, Lazarus 1991, Taylor & Brown
1994), of van de fase van het ziekteproces waarin de patient verkeert (Lerman e/a/
1990, Heim rf a/ 1997, Glanz & Lerman 1992, Carver <?/ a/ 1993 en 1994). Volgens
Lazarus (1991) zijn de termen 'goede' en 'siechte' coping dan ook veel te globaal en
moet het effect van een copingstrategie worden bezien in relatie tot de doelen
waarvoor deze wordt ingezet. De intenties en de behoeften van het indtvidu, almede
de spec ifieke betekenis die de onderzochte persoon aan de situatie geeft, spelen
ddtirhij een rol. Bovendien hoeft het effect op de körte termijn niet altijd gelijk te zijn
aan het effect op de längere termijn. Op grand van dit alles is het noodzakelijk de
^«•hanteerde conceplcn /o helder moRelijk te definitieren. Ook moet van tevoren
worden vastgesteld in welk domein het effect van coping wordt onderzocht en om
welke fase van het aanpassingsproces het gaat. Vervolgens is het van belang de vragen
aan te passen aan deze context en geen standaard copingvragenlijsten te gebruiken
(Somerfield & Curbow 1992, Dunkel-Schetter e/o/1992, Lazarus 199.3).

Een ander probleem bij het onderzoek naar coping is in hoeverre iemand zieh
bewust is van zijn denken en doen. Ook is hij om redenen van sociale wenselijkheid
of uit behoefte het zelfbeeld te beschermen niet altijd in staat of van zins hierover
accuraat te rapporteren. Verschillende auteurs zijn dan ook van mening dat indirecte
hepaling van coping, al dan niet naast zelfrapportage, noodzakelijk is (Kessler e/ a/
1985, Greer e/a/ 1989, Shedler era/ 1993). Lazarus (1993) stelt voor om precies te
beschrijven wat een persoon denkt en wat hij doet in zijn poging aan een situatie het
hoofd te bieden, om vervolgens door een 'professional observer' te laten benoemen
van welke copingstrategie er sprake is (zie ook Bonarius 1988).

Wanneer aan al deze aspecten aandacht wordt besteed, lijkt het begrip cognitieve
coping een bruikbaar concept om de aanpassing van patienten aan borstkanker te
onderzoeken.
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II OPZET VAN HET ONDERZOEK

1 - ONDERZOEKSVRAGEN EN MEETMOMENTEN

De vragen waarop een antwoord wordt gezocht zijn:
• Welke cognitieve strategieen gebruiken borstkankerpatienten gedurende de

eerste twee jaar na hun behandeling?
• In welke mate komen deze cognitieve strategieän op drie achtereenvolgende

meetmomenten voor?
• Wat is de relatie tussen de cognitieve strategieen en aanpassing?
• Is deze relatie afhankelijk van de tijd die sinds de diagnose is verstreken? Met

andere woorden, is de relatie tussen cognitieve strategies en aanpassing op de
verschillende momenten dezelfde?

Om deze vragen te beantwoorden is een longitudinaal onderzoek opgezet. Op drie
momenten zijn gegevens verzameld. De eerste keer (T,) was gemiddeld zeven weken
na het beeindigen van de bestraling' (standaarddeviatie: 2,5 week), de tweede keer
(T.) was ongeveer acht maanden later, gemiddeld 35 weken na T, (standaarddevi.itiiv
4 weken) en de derde keer (T,) was een jaar na T2 (standaarddeviatie: 9 weken). Dit
betekent dat T3 ongeveer twee jaar na de diagnose plaatsvond.

2 - METHODE VAN GEGEVENSVERZAMELINC

De gegevens over het proces van aanpassing aan de borstkanker en over de
cognitieve strategieen die de patienten daarbij gebruikt hebben, zijn met interviews
verkregen. In deze paragraat wordt ingegaan op de overwegingen die aan deze keuze
ten grondslag liggen. Ook zal het interview zelf en de methode van afname worden
besproken.

2 - 1 - Overwegingen

In Hoofdstuk I is vermeld dat bij onderzoek met vragenlijsten, kankerpatienten over
het algemeen geen lagere kwaliteit van leven rapporteren dan gezonde respondenten,
en dat dit in tegenspraak is met de resultaten van studies gebaseerd op interviews,
als ook met de dagelijkse ervaring van artsen, verpleegkundigen en andere

Alle vrouwen uit de onderzoeksgroep zijn bestraald. Zie paragraaf 3-2 voor de beschrijving van de
behandeling.
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hulpverleners (Breetvelt & Van Dam 1991 en Schrameijer & Brunenberg 1992). Deze
'onderrapportage' in de zelfrapportage zou vooral optreden als het gaat om emoties en
attitudes en minder bij lichamelijke Symptomen (zie ook Heyink & Tijmstra 1991). Een
mogelijke verklaring wordt door Hofstee (1965) gegeven:

'De vragenlijstsituatie betekent een tweeslachtig appel, waarin het persoonlijke en het
onpersoonlijke op een merkwaardige manier verweven zijn (...) het antwoord is
vöörgedrukt, dat wil zeggen prive-antwoorden worden niet op prijs gesteld. Qua
volgorde zit er bijzonder weinig verband tussen de vragen: het is alsof iemand quasi-
belangstellend doet en intussen vragen afvuurt zonder naar het antwoord te luisteren.'

Vragenlijsten sporen volgens Hofstee proefpersonen aan op de vlakte te blijven.
An.iloog aan de verre kennis die de standaardvraag 7/ocj?««/ /!*/ m^Z/p?' beantwoord
krijgt met een ',Vo« £oo/, /b«or', nodigt een vragenlijst niet uit tot persoonlijke
bekentenissen. Met vragenlijsten kan geen inzicht worden verkregen in de individuele
beleving van ernstig zieke mensen, omdat de persoonlijke zingeving van de ervaring
van do nndcr/ochte in /ulke lijsten niet k.in worden uitgedrukt (Bonarius 1988). Indien
lu-t ga.it om dt' individuele detiniering en subjectieve beleving, is een meer
kwalitatieve werkwijze de methodiek die daarop beter aansluit (Heyink & Tijmstra 1991,
Van Zuuren 1995). V(x>r het verkrijgen van gegevens over aanpassing aan kanker lijkt
een interview derhalve de meest geeigende methode.

Wanneer iemand iets ernstigs overkomt, komt een proces van oorzaakstoekenning
en betekenisverlening op gang; er ontstaat een verhaal waarmee de gebeurtenis een
plek krijgt in de autobiografie (Ten Kroode 1990). Op deze manier wordt de gebeurte-
nis verhalend gereconstrueerd en her(ver)vormd. In de Engelstalige literatuur wordt dit
fenomeen 'narrative reconstruction' genoemd (Williams 1984). Deze reconstructie
geschiedt met behulp van cognitieve strategieen. Om deze strategieen te bestuderen is
het dan ook noodzakelijk het verhaal als uitgangspunt te nemen (zie ook Bonarius
1988 en Affleck & Tennen 1991). Ook volgens Lazarus (1991) kunnen individuele ver-
schillen in coping niet worden begrepen wanneer daarbij geen rekening wordt
gehouden met de specifieke betekenis die de onderzochte persoon geeft aan de
Stressor.

Nog een ander argument voor het inventariseren van cognitieve strategieen door
middel van het interview is te vinden in Hoofdstuk I paragraaf 2-4, waar is uitgewerkt
dat er verse hillende dimensies aan het copingproces zijn te onderscheiden. Een daar-
van is de dimensie 'bewust' versus onbewust'. Het is dan ook de vraag in hoeverre
mensen zieh bewust zijn van al hun cognitieve strategieen en dus ook in hoeverre zij
in Staat zijn daarover te rapporteren. Het interview biedt kans om naast gegevens die
gebaseerd zijn op zelfrapportage door de patient, ook gegevens te verzamelen die zieh
voordoen in het actuele, verbale gedrag waarvan de patient zieh niet bewust hoeft te

58



HOOFDSTUK It

zijn (zie ook Morris e/a/1985). Bijvoorbeeld, wanneer iemand voortdurend bagatelli-
serend of met verkleinwoorden over zijn ziekte spreekt. , ; ,,

Op grond van het bovenstaande is besloten zowel de gegeven* over aaî HHUiRg
als die over de gebruikte cognitieve stralegieen met behulp van interviews IB
onderzoeken.

Er kleven ook nadelen aan de interviewmethode. Zowel afname als scoring zijn
uitermate tijdrovend. Bovendien bestaat het gevaar van beinvloeding door do
interviewer. Deze is immers direct betrokken bij het proces van aiweging on
rapportage door de ondervraagde. Ook is de kans op interpretatie door de onder-
zoeker groter, omdat uitspraken die gedaan worden in een interview vaak minder
eenduidig zijn dan de omcirkelde antwoordcategorieen van een vragenlijst. Drrhalve
is het bij interviews lastiger de eisen van objectiviteit en betrouwbaarheid te
waarborgen; deze zijn minder vanzelf onderdeel van de methode dan het geval is bij
vragenlijstonderzoek. Ondanks deze bezwaren hebben de argumenten voor de
interviewmethode toch de doorslag geven. Bij de verdere beschrijving van onderzoek
en resultaten zal steeds worden weergeven op welke wijze er is gestreetd naar een zo
groot mogelijke betrouwbaarheid.

2 - 2 - Soort interview

Bij een diepte-interview bepaalt de geinterviewde min of meer zelf de volgorde en
onderwerpen van het interview. Het voordeel is dat bij een goede interviewtechniek
de beleving van deze ene persoon optimaal tot uitdrukking komt, het nadeel dat het
soms moeilijk wordt interviews te vergelijken die met verschillende proefpersonen zijn
gehouden. Wanneer een onderwerp niet aan de orde is gekomen, zijn er met
betrekking tot die proefpersoon geen gegevens. De kans op zogenaamde 'missing
values' is dus groot.

Bij een semi-gestructureerde interview wordt dit nadeel ondervangen: alle door de
onderzoeker als relevant beschouwde onderwerpen worden systematisch aan de orde
gesteld. Het gevaar is dat de onderzochte een referentiekader wordt opgedrongen en
op initiatief van de onderzoeker diverse malen van spoor moet veranderen, zodat al
gauw oppervlakkige, door de directe context bepaalde antwoorden worden verkregen
(zie ook Van Zuuren 1995). Bij een semi-gestructureerd interview vindt als het ware
structurering vooraf plaats. De interviewer bepaalt de structuur van het gesprek, de
volgorde van de onderwerpen, de formulering van de vragen en daarmee soms ook de
formulering van de antwoorden.

De techniek die is gebruikt bij de interviews voor dit onderzoek, is afgeleid van
Bonarius (1988) en is een combinatie van een diepte-interview en een semi-
gestructureerd interview. De interviewer bepaalt van te voren welke onderwerpen in
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ieder geval aan de orde moeten komen, maar probeert door de geinterviewde in zijn

verhaal te volgen en deze zo min mogelijk te sturen optimaal aan te sluiten bij diens

persoonlijke beleving: zijn persoonlijke constructen (Kelly 1955 in Bonarius 1988).

Het is de geinterviewde die de structuur van het gesprek, de volgorde van de onder-

werpen en de formulering in grote mate zelf bepaalt. Op deze wijze is het verhaal niet

alleen onderzoeksobject maar ook methode van onderzoek.

Praktisch is als volgt te werk gegaan. De openingsvraag voor het eerste interview

w.is steeds: A'«w/ w m// /« /xV /feort ««• rw'A/qetwJWftJSpm's f«rft»Ä!pfl. <&/ «7/ 2*&PM ibop Aee/? M /!*>/

««/<&<£/, <•« /**> /$ /*•/ ivn&r #qy«'j;i.''' En voor de vervolginterviews was het: 'Ax<n/ u my in te/

/fr«7 fw/W/rn Aw Aw u /.v /wy<w« .v/n</$ *e/ rwri^e //»/en-tew ?' Wanneer er na zo'n vraag

spontaan onderwerpen aan de orde kwamen, die de interviewer verderop in het

interview zou aansnijden, dan volgde deze de patient en niet de volgorde van het

intervit'wprotocol. De bijbehorende vraag werd dan zelfs niet meer gesteld om het

verhaal van de patient niet te onderbreken. De volgorde van de vragen lag dus tevoren

niet vast, maar werd door het verhaal van de patient bepaald. Wanneer een nieuw

onderwerp floor de interviewer werd geintroduceerd, gebeurde dat met een open

vr.tag die uillokt het eigen verhaal te verteilen. Bijvoorbeeld: ToeAo»»/ u«/ n«/>f <£?/

#u«va/**i^'i/,q/»'' V)iU's.U>.o i\r jj.nvul.lenrle vragen worden gesteld. dan werd de

formulering van de vragen aangepast aan de taal van de patient, varierend van Ben/ u

rtirwr «« /J«7 t'/y; ««/«wdJew wt»r, r>/yui.v/ «y /«TW/PW.'" to/ '

Voor een dergelijke werkwijze is het noodzakelijk dat de interviewer goed in de

onderwerpen van het interview is ingevoerd, flexibel is en - ter voorkoming van ont-

brekende gegevens - er nauwgezet op toeziet dat alle onderwerpen inderdaad aan de

orde komen.

De vragen zijn vooral aandachtspunten voor de interviewer. Alle relevante tekst,

ongeacht waar in het interview aan de orde gekomen, is bij het uitwerken gegroepeerd

rond de vragen die gesteld (zouden) zijn. Dit betekent, dat wanneer er in het vervolg

van dit proefschrift wordt geschreven over 'vragen uit het interview', het dan meestal

geen letterlijk gestelde vragen zijn, maar onderwerpen die in het interview aan de orde

zijn geweest.
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2 - 3 - Inhoud van het interview en werkwijze : \

Zoals eerder vermeid is het interview samengesteld om de cognitieve strategieen
van de patienten te inventariseren, alsmede de mate van aanpassing aan de ziekte vast
te stellen. Het zijn respectievelijk de onafhankelijke en afhankelijke variabele van dit
onderzoek. Met het interview zijn ook de benodigde demokratische gegevens
verzameld. Tevens is de ziektegeschiedenis zoals verteld door de patient opgetekend.
De objectieve ziektegegevens zijn uit het medisch dossier overgenomen.

2 - 3 - 1 - Cognitieve strategieen

Op grond van de inventarisatie van de literatuur en de ervaringen uit het
onderzoek van Ten Kroode (1990) is een lijst opgesteld van te onderzoeken cognitieve
copingstrategieen met hun voorlopige definities. Deze worden in hoofdstuk III
besproken. De interviews zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van deze strategieen.
Daartoe is als volgt te werk gegaan.

Het interview bevat allerlei vragen die uitlokken over de ziekte en haar gevolgen te
verteilen (zie bijlage A). De interviews zijn integraal op band opgenomen. De banden
zijn door de interviewer afgeluisterd en de stukken tekst die betrekking hebben op een
van de vragen, zijn verbatim uitgeschreven. Er waren drie interviewers bij dit
onderzoek betrokken. Steekproefsgewijs is ongeveer een kwart van de banden door
een van de andere twee afgeluisterd; per meetmoment steeds twaalf, van elk van de
interviewers vier. Zo vond er afstemming plaats of inderdaad de relevante stukken
tekst zijn uitgeschreven en is er naar gestreefd individuele verschillen tussen de
interviewers te minimaliseren. Vervolgens zijn de uitgeschreven delen van de
interviews steeds gezamenlijk door twee van de drie interviewers gescreend op de
aanwezigheid van letterlijke uitspraken die onder £6n van de te onderzoeken
cognitieve strategieen zijn te plaatsen. De tweetallen wisselden steeds, ook weer om er
voor te zorgen dat er voortdurend afstemming plaatsvond. Per Strategie zijn alle
uitspraken die aan de definitie voldeden op lijsten gezet. Deze lijsten zijn vervolgens
door de drie onderzoekers doorgenomen op interne consistentie. Er bleek zieh een
aantal problemen voor te doen bij de indeling. In hoofdstuk III wordt hierop verder in
gegaan. Nadat hier oplossingen voor waren gevonden, zijn de uitgeschreven
interviews opnieuw gescreend en de uitspraken nogmaals volgens de aangepaste
definities en de aangescherpte scoringsafspraken ingedeeld.

Bij de codering van de uitspraken uit de interviews van het tweede en derde
meetmoment is dezelfde werkwijze gevolgd. Er bleken geen verdere aanpassingen
nodig. Zo diende de scoring van de interviews van het tweede en derde meetmoment
als het ware als een validering van de definities en scoringsafspraken.
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2 - 3 - 2 - Aanpassing

In hoofdstuk I is gebleken dat het begrip 'aanpassing aan kanker' op nogal
verschillende manieren is geoperationaliseerd. Ook kwam aan de orde dat het gebrek aan
eenduidigheid in de bevindingen mogelijk is terug te voeren op de definitie van
aanpassing en de methode van onderzoek. Over de methode die voor dit onderzoek is
gekozen, is al het een en ander uiteengezet. Wat de uitwerking van het begrip aanpassing
betreff, dit vindt eveneens zijn wortels in eerder onderzoek (Ten Kroode, Oosterwijk &
Bonarius 1988 en Ten Kroode 1990). Indertijd is als uitgangspunt voor aanpassing de
mate van zelfresped gekozen. Zelfrespect is toen geoperationaliseerd als opgebouwd uit
een vijrtal conceptueel te onderscheiden maar met elkaar samenhangende dimensies
namelijk (1) toekomstperspectief, (2) zelfbeeld, (3) schaamte, (4) gevoel van controle en
(5) ervaren respect v.in anderen.

Een ernstige gebeurtenis, zoals het horen van de diagnose kanker, is een aanslag op
het /elfrespect. Er is sprake van aanpassing c.q. herstel van zelfrespect als iemand er in
slaagt die .winslag te pareren. Dat wil zeggen: in staat is zieh een (nieuw) toekomst-
perspectief te scheppen, hex? beperkt die toekomst misschien ook zijn möge; een positief
zelfbeeld te handhaven of te herkrijgen; niet te /»/den onder gevoelens van schaamte;
controle over zijn of haar leven te ervaren en zieh gerespecteerd te voelen door
anderen.

Op dit moment is nog onvoldoende onderzocht of het begrip zelfrespect werkelijk
samenvalt met de genoemde vijf dimensies. Een dergelijk onderzoek valt echter buiten
het kader van deze Studie. Derhalve wordt in het midden gelaten in hoeverre het
begrip zelfrespect samenvalt met deze dimensies. De dimensies worden in ieder geval
wel gezien als indicatoren voor aanpassing, aangezien ze goed lijken aan te sluiten bij
de literatuur over de gevolgen van kanker. Een uitzondering vormt 'ervaren respect
van anderen'. In tegenstelling tot eerder, wordt 'ervaren respect van anderen'
beschouwd als een moderatorvariabele voor aanpassing en niet als onderdeel ervan.
Hierin wordt de literatuur over sociale ondersteuning of 'social support' gevolgd (zie
Dunkel-Schetter & Bennet 1990, Ros 1989 en Komproee/a/1997).

Dat betekent dat de volgende vier indicatoren voor aanpassing zijn onderzocht:

* INDICATOREN VOOR AANPASSINC ;

& • TOEKOMSTPERSPECTIEF

'• • ZELFBEEID *

fc • SCHAAMTE

• GEVOCl VAN CONTROU '
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Over deze onderwerpen zijn in het interview vragen opgenomen. In hootdstuk IV
wordt nader ingegaan op de wijze waarop aanpassing precies is geoperationaliseerd.

Om veranderingen in aanpassing niet alleen kwalitatief maar m)k kwantitatief te
kunnen beschrijven zijn in het interview meetmomenten met Visueel Analoge S( h.ili'ii
(VAS) ingevoerd. Een VAS is een lijn van tien centimeter met aan beide uiteinden een
uitspraak. Deze uitspraken zijn de uitersten van een antwoord op een Stelling die bij
de VAS hoort. Bijvoorbeeld over 'toekomst' is er een VAS met als uitersten 'Of«* <*•
/ae*oms/ fe»w /* *«"/ «y o/Wimw/wc*" en Oj«r dp /i*f*om>7 A«»w /'A Aw/ «y /*.v.v»»m7/.\r/>'. De
ondervraagde kan door middel van een kruisje op de lijn aangeven hoe zij zichzelt of
haar situatie met betrekking tot deze Stelling beoordeelt. De atstand vanaf een
uiteinde, uitgedrukt in centimeters, is de score.

De keuze is gevallen op de VAS in tegenstelling tot items met een Likertschaal-
scoring, omdat een VAS gevoeliger zou zijn om verandering in de tijd aan te geven
(Aitken 1969, Scott & Huskinson 1976 en Cella & Perry 1986). Bij een Likertschnnl
wordt net als bij een VAS gevraagd om aan te geven in hoeverre een uitspr.uk
betrekking heeft op de ondervraagde. Het verschil is dat een aantal vaste antwoord-
categorieen wordt gegeven en daaruit moet worden gekozen. Neem het voorbeeld
over de toekomst: bij een Likertschaal moet de ondervraagde bij de uitspraak 7*r/<><&'

>' een keuze maken uit de volgende antwoordmogelijkheden:
^SZ/«Ä mee CCTW', 7z«//raö/', CT/»J?SZ»>« o/wraj', '/K>/<PW<W/ mw <w/mw'. In

dit geval is sprake van een vijfpuntsschaal.
De grotere gevoeligheid van de VAS-schaal berust er waarschijnlijk op dat in de

beleving van mensen allerlei gebeurtenissen en verschijnselen eerder continue zijn of
glijdend, en daardoor niet precies passen in elkaar uitsluitende categorieen. De VAS is
gevoeliger, want geeft een grotere variantie aan scores (Pfennings e/a/1995). Wanneer
bijvoorbeeld op twee verschillende momenten een Likertschaal wordt afgenomen, dan
kan een verandering voor de ene persoon aanleiding zijn een andere antwoord-
categorie te kiezen - hij koos aanvankelijk 'e/ii^z/ru' en kiest ten gevolge van die
verandering nu 'tee/' - , terwijl voor iemand anders dezelfde verandering zieh binnen
de grenzen van een categorie afspeelt - ondanks de verandering houdt hij het op
beide momenten bij 'en/gsz/ws'. Het scoren op een continue lijn als van de VAS
ondervangt dit probleem; het sluit beter aan bij de beleving van de onderzochte die
niet gedwongen wordt voor een bepaalde categorie te kiezen (zie ook Aitkin 1969,
Andrews & McKennell 1980). In verschillende onderzoeken wordt de VAS een
betrouwbaar instrument genoemd; met name de test-hertest betrouwbaarheid zou
hoog zijn (o.a. Luria 1975 en Cella & Perry 1986).
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De 'schuif: het VAS-apparaat
Om de verzameling van de benodigde kwantitatieve gegevens niet los van het

'verhaal' van de patient te laten plaatsvinden, is naar een methode gezocht om het
scoren op de VAS met het interview te verweven. De 'VAS-vragen' zijn dus niet als
een soort vragenlijst achteraf aangeboden, maar zijn in het interview geintegreerd en
steeds aansluitend op het onderwerp waarop ze betrekking hebben, gesteld.
Bovendien was het daarbij belangrijk de woorden van de patient te gebruiken en geen
standaardtermen aan de uitcinden van de VAS aan te bieden. Immers, niet het
begrippenstelsel van de onderzoeker maar dat van de onderzochte stond centraal.

Tussen interviewer en
patient was een apparaat
gepla.Hst dat speriaal voor dit
onder/oek is ontworpen (zie
do afbeelding hiernaast). Aan
de voorkant bevindt zieh een
horizont.ile li jn van tien
centimeter, die <idn de uit-
einden is gemarkeerd door
twee verticale strepen.

Aan de achterkant is een
rentimeter-indeling opge-
plakt die correspondeert met
de lengte van de lijn aan de
voorkant. Aan beide zijden
zit een wijzertje, bevestigd
aan een schuifje.

De geinterviewde wordt gevraagd het wijzertje te verschuiven naar de positie
tussen de twee uiteinden, die voor haar van toepassing is. Het wijzertje aan de
achterkant geeft dan de afstand in centimeters aan. De score werd'door de interviewer
genoteerd in de daarvoor bestemde ruimte van het interviewprotocol. Om elke vorm
van geheimzinnigheid te vermijden is voor aanvang van het interview de werking van
de schuit' uitgelegd. Daarbij werd de patient ook de achterkant met de centimeter-
indeling getoond.

Er is haar verteld dat de interviewer de getallen kan zien en zij niet. Ook is verteld
dat uit onderzoek is gebleken dat, wanneer de geinterviewden de getallen kunnen
zien, zij in het algemeen geneigd zijn rapportcijters te geven, waarbij de 9 en de 10
niet zo vaak worden gebruikt, evenals de 0 en de andere läge cijfers, en dat het juist
de bedoeling is dat, indien van toepassing, de hele lijn voor scoring wordt benut. Dat
de uiteinden ook inderdaad gebruikt werden was vaak te hören. De interviews zijn
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integraal op cassetteband opgenomen. Regelmatig werd de scoring kracht bijgezet
door de schuif met een klap tegen een uiteinde te laten stuiten. .., < ; j ,:»y

Van persoonlijke naar psychologenconstructen

De 'schuif stond tussen interviewer en patient in. Telkens wanneer de patient iets over
een van de gebieden van aanpassing had verteld, werd haar gevraagd de bijbehorende
VAS-vragen te scoren. Op deze wijze is de kwantitatieve gegevensverzameling als
vanzelfsprekend in het interview geintegreerd. De interviewer wees de beide uiteinden
van de lijn aan en legde daarbij duidelijk uit wat die uiteinden in dat geval betekenden.
Bij de benoeming van de uiteinden gebruikte de interviewer zoveel mogelijk de termen of
constructen van de patient zelf en lette daarbij zorgvuldig op dat de strekking van de VAS,
zoals weergegeven in het interviewprotocol, bewaard bleef.

Een voorbeeld. Een van de VAS-scores was bedoeld om meting te doen van het
verschijnsel dat veel patienten, nadat hen is meegedeeld dat zij borstkanker hebbon,
anders gaan reageren op 'normale' lichaamsensaties zoals kramp of lichte pijn en op
'normale' vlekjes en pukkeltjes op de huid. Geprobeerd is een score te krijgen die
aangaf of de patient a/wo/«/// mW a w#v//j>er tmv </an rttaanrwr' of daarentegen juist '<bcWm7
tf«#y/»£er Has^euwYfe«'. Wanneer de patient zelf de term '<?«#«/«£' had gebruikt, werd deze
ook genoemd bij het beschrijven van de uiteinden. Er was echter een patient die
weigerde de term 'aw#y%' voor zichzelf te gebruiken, omdat ze aangaf absoluut niet
angstig te zijn maar eerder Aezo/#<f. In dit geval werden de uiteinden van de VAS
benoemd als daw /««»& //fe wy «foo/tttt/ «j'e/ weer zo/ge« da« wtĵ ger' en '<&« «wait //& m// tee/
we/w^er zo/ye« d!aw wio^ger'. Wanneer op een voorgedrukte vragenlijst de term angstig
had gestaan, dan zou deze vrouw de extreme läge kant hebben gekozen Cafao/Kw/ wfe/
an#s%'), terwijl ze, nu het benoemd kon worden als tezo;j?tf", ver naar de hoge kant
ging. Dit laatste klopte met haar verhaal. Ze vertelde dat haar bezorgdheid zover ging,
dat ze haar man elke avond haar ruggewervels liet bekloppen. Dat deed de arts
immers ook altijd tijdensde controles. Blijkbaar was het niet goed wanneer je daar iets
voelde. Haar score voor 'bezorgdheid' is dan ook opgevat als een score voor angst.

Zo'n voorbeeld geeft aan dat het belangrijk is aan te sluiten bij de woorden en
begrippen die iemand zelf gebruikt: de 'persoonlijke constructen' van de ondervraagde
(Bonarius 1986 en 1988 en Lazarus 1993). Door scoringsmomenten met de VAS door
het interview heen te vlechten kan steeds optimaal bij deze persoonlijke constructen
worden aangesloten. Het is vervolgens de taak van de onderzoeker deze achteraf te
vertalen in psychologenconstructen.

De VAS-vragen die bij de uiteindelijke analyses hebben gediend als een indicatie
voor aanpassing worden in hoofdstuk V gepresenteerd.

In een drietal proefinterviews met drie willekeurige borstkankerpatienten is het
protocol van het eerste interview en het gebruik van de VAS-schuif getest.
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Met de gefnterviewden is nabesproken of alle voor hen relevante onderwerpen ook
werkelijk in het protocol als aandachtspunt aan de orde waren gekomen, en
omgekeerd of alle aandarhtspunten ook relevant waren. Dit bleek in hoge mate het
geval. Ook de 'schuif bleek goed bruikbaar. Deze werd tijdens het interview door de
drie patienten niet als störend ervaren en werkte niet remmend bij het verteilen van
hun verhaal.

2 - 4 - Afname van de interviews

Het interview kon naar keuze van de patient bij haar thuis of op de afdeling Medische
Psychologie worden gehouden. Twee patienten voelden zieh vrijer wanneer zij naar de
iifdcling kwamen; (lit vanwege kinderen en de echtgenoot thuis. De overige patienten
stcldcn het /eer op prijs dat / i j thuis werden bezocht.

De interviews /i jn door drie ervaren psychologen afgenomen. Alle drie waren ook
bt'trokken bij het onderzoek van Ten Kroode (1990) en dus goed in de materie
ingevoerd. Flkc interviewer volgde een eigen groep patienten, zodat elke patient
steeds met divelfde interviewer te maken kreeg.

3 - DE ONDERZOEKSGROEP

3 - 1 - Criteria voor deelname

Uit methodologische overwegingen is voor een zo homogeen mogelijke
onderzoeksgroep gekozen. Vanwege het longitudinale karakter van het onderzoek was
het nodig dat de levensverwachting van de groep goed was, zodat er om medische
redenen niet te veel uitval zou zijn. Daarom is de keuze gevallen op vrouwen met
borstkanker in een gunstig stadium. Uitgegaan is van de.stagering Ti,jNo-2Mo*. Het
onderzoek is beperkt tot vrouwen die borstsparend zijn behandeld en dus geen
borstamputatie hebben ondergaan. In de literatuur zijn er weliswaar aanwijzingen dat
er geen of slechts kleine verschillen in aanpassing zijn te verwachten tussen beide
groepen vrouwen. Echter een van de punten waarop ze wel zouden verschillen is het

* De T st.wl voor sta.it vcxir tumorgrootte. Hoe hoger het getal achter de T, des te groter de tumor. T1-2
betekent dat do tumor relatief klein is en Hat een borstamputiitie meestal niet nodig is. De N staat voor
'nodes', het Engels? woord voor lymleklieren. No-: betekent dan dat er ofwel geen kankercellen in de
lymfeklieren zijn aangetoond (No) of dat ze alleen gevonden zijn in de twee eerste klierstations, namelijk die
welke het dichtst bij de tumor liggen (Nl et N2). Een hoger gelal achter N geeft aan dat er ook uitzaaiingen
Zijn gevonden in tie klierstations die op grotere afstand van de tumor liggen. Een hogere N betekent een
ongunstiger prognose. M vorwijst naar metastasen en geeft aan ol er uitzaaiingen zijn gevonden op andere
plaatsen in het lirhaam. zoals bijvoorbeeld in de hotten, hersenen, lever of longen. Mo geeft aan dat
dergelijke metastasen niet zijn gevonden. Er is dan sprake van een gunstiger prognosp.
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zeltbeeld, een van de vier indicatoren van aanpassing in dit onderzoek. De overige
exclusie-criteria waren: ernstige, bijkomende ziekten en een leeftijd boven 60 jaar.
Deze bovengrens is aangehouden, omdat werd ingeschat dat toekomstverw.ichting en
beperkingen ten gevolge van ziekte en behandeling bij oudere vrouwen een andere
betekenis kunnen hebben dan bij jongere vrouwen. Voorts moesten alle deelnemende
vrouwen de Nederlandse taal beheersen en een Westerse culturele achtergrond
hebben, omdat ziektebeleving en reactie op ziekte bij vrouwen uit een andere cultuur
verschillend zijn.

3 - 2 - Behandeling

Alle vrouwen hebben een borstsparende behandeling ondergaan. Dit betekent dat
de tumor chirurgisch uit de borst is verwijderd. Vervolgens zijn vooral om
diagnostische overwegingen aan de kant van de aangedane borst de lymfeklieren uit
de oksel verwijderd, het zogenaamde 'okselkliertoilet'. Deze klieren zijn op
aanwezigheid van tumorcellen onderzocht. Wanneer geen tumorcellen werden
aangetroffen, bestond de verdere behandeling uit bestraling van de borst. Waren er
wel positieve klieren, dan is naast de bestraling aanvullende therapie gegeven, omdat
anders de kans groot is dat, soms jaren later, elders in het lichaam alsnog uitzaaiingen
ontstaan. Vrouwen die nog niet aan de menopauze voorbij zijn, kregen profylactische
Chemotherapie, ook wel adjuvante Chemotherapie genoemd. Zo is de kans op
uitzaaiing-op-termijn aanzienlijk kleiner. Vrouwen na de menopauze kregen met
hetzelfde doel hormonen toegediend.

De Chemotherapie bestond uit zes zogenaamde CMF-kuren, waarbij de C Staat
voor cyclofosfamide, de M voor Methotrexaat en de F voor 5-FU. Elke kuur bestond uit
tweemaal een infuus dat poliklinisch werd toegediend en een serie tabletten die thuis
werd ingenomen.

C M F SCHEMA

CYCLOFOSFAMIDE

METHOTREXAAT

5-FU

TABLETTEN

INFUUS

INFUUS

DAG 1

DAG 1

DAG 1

T/M

EN

EN

14
8
8

Op dag 29 startte de volgende kuur en zo verder tot zes kuren. De bijwerkingen
van deze kuren kunnen bestaan uit misselijkheid en braken, vermoeidheid, haaruitval
en vervroegd intreden van de overgang. De hormoonkuur bestond uit het gedurende
ten minste twee jaar dagelijks innemen van een tamoxifentablet. Over het algemeen
worden daarvan weinig bijwerkingen gemeld.
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3 - 3 - Werving en select«

Cedurende ongeveer een jaar zijn de dossiers van borstkankerpatienten die op de
afdeling Radiotherapie van net Universitair Medisch Centrum Utrecht werden be-
Straald, gescreend op patienten die aan de selectiecriteria voldeden. Bij 79 patienten
was dat het geval, 307 voldeden er niet aan, merendeels vanwege een te hoge leeftijd.

Aan de 79 geselecteerde patienten is door de bestralingslaborant een informatie-
brief met antwoordstrook meegegeven, waarin werd gevraagd of de onderzoeker een
afspraak mot ht maken vcx>r verdere uitleg. Patienten die daarin toestemden, werden
voor een afspraak benaderd. Steeds is gevraagd om in geval van weigering anoniem de
reden daarvan op de antw<x)rdstrcx)k in te vullen en terug te sturen.

Van deze 79 vrouwen die in aanmerking kwamen, hebben 56 aan het onderzoek
meegewerkt (71%). Er waren 2.1 weigeringen (29%). Ongeveer de helft hiervan (elf
vrouwen) heeft geen reden voor weigering opgegeven. Van de andere twaalf gaf, op
46n na, ieder aan dat ze na de bestraling Never niet meer over de ziekte wilden
spreken en alles zo gauw mogelijk wilden afsluiten. Ze zagen met name op tegen het
lontiitudinale karakter van de Studie. Hiermee is mogelijk een selectie opgetreden en

hebben de meest 'vermijdende' vrouwen niet aan het onderzoek meegedaan.

3 - 4 - Beschrijving van de onderzoeksgroep

Uitval
Er zijn drie interviews gehouden. Het aantal deelneemsters aan het eerste interview

bedroeg 56, aan het tweede interview 53. Van de drie vrouwen die tussen het eerste
en het tweede interview zijn uitgevallen, was er §e"n aan haar borstkanker overleden,
een ander zag vanwege een heupoperatie van verdere deelname af en een derde was
verhuisd en niet meer op te sporen. Aan het derde interview namen 48 vrouwen deel.
Tussen het tweede en derde interview zijn drie vrouwen aan hun borstkanker over-
leden en weer was er ££n verhuisd en niet meer op te sporen. Tenslotte was van £6n
vrouw in die tussentijd de echtgenoot aan kanker overleden. Er is wel een interview
gehouden, maar dat was zo gekleurd door de dood van haar man, dat het interview
buiten de analyses is gehouden.

Bij de analyses zijn uiteindelijk 46 borstkankerpatienten betrokken. De gegevens
van nog eens twee vrouwen zijn weggelaten. Bij e£n ontbreekt een deel van de
gegevens, omdat athteraf bleek dat het opname-apparaat niet had gewerkt. De ander
wilde wel meewerken, maar stond niet toe dat het interview werd opgenomen. Er is
geprobeerd om zoveel mogelijk tijdens het interview op te schrijven. Omdat de
indeling van de strategieen is gebaseerd op letterlijke uitspraken van de patienten leek
het bij nader inzien toch beter ook deze respondent buiten de analyses te houden.
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Demografische gegevens en gegevens over de ziekte '
De gemiddelde leeftijd van de 46 vrouwen was op het eerste meetmoment

46,9 jaar (standaarddeviatie 8,0 jaar); de jongste was 29 en de oudste zestig. Op grond
van de tumorgrootte hebben 25 van hen de stagering T, en 21 de stagering 1 \
gekregen. Bij twaalf vrouwen werden geen tumorcellen in de okselklieren aangetroffen
(N,,), bij 34 vrouwen wel (N, of N_,).

Alle vrouwen zijn geopereerd en bestraald. Voor de twaalf met negatieve oksel-
klieren was dit de volledige behandeling. Een vrouw, die wel positieve klieren had,
heeft de Chemotherapie geweigerd en is alleen bestraald. Daardoor komt het aantal
vrouwen dat na Chirurgie alleen is bestraald op dertien.

Bij de overigen met positieve okselklieren beslond bij 23 vrouwen die nog voor de
menopauze waren de aanvullende behandeling uit Chemotherapie en bij de tien
vrouwen voorbij de menopauze uit hormoontherapie.

STAGERING

TUMORCROOTE

T, n = 25
Tj n = 21

OKSELKLIEREN

No n =

Ni 2 n =

12
34

BEHANDELING

ALLEEN CHIRURGIE + BESTRALINC.

+ CHEMOTHERAPIE

+ HORMONALE THERAPIE

n
n
n

= 13
- 23
= 10

Vier vrouwen zijn gedurende de onderzoeksperiode aan hun borstkanker
overleden. Bij nog eens zes vrouwen is tussen het tweede en het derde interview de
kanker teruggekeerd, zij kregen metastasen. Deze zes vrouwen maken deel uit van de
groep van 46 waarover in dit proefschrift verslag wordt gedaan.

Ten tijde van het eerste interview woonden acht vrouwen alleen en 38 waren
samenwonend of gehuwd. Achttien vrouwen bevonden zieh op het niveau van een
lagere beroepsopleiding, dertien op middelbaar niveau, elf hadden een hogere
beroepsopleiding en vier een universitaire. Negen vrouwen werkten ten tijde van het
eerste interview alweer (gedeeltelijk) in een betaalde baan, zeventien waren in de
ziektewet, drie waren om andere redenen dan de borstkanker afgekeurd en zeventien
waren zonder betaald werk.
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III DEFINIERING VAN DE CQGNITIEVE STRATEGIEEN EN
ORDENING VAN DE PATIENTENUITSPRAKEN

1 - DE AANVANKELIIKE DEFINITIES

De interviews ten behoeve van het onderzoek van Ten Kroode (199Ü), lieten zien
dat kankerpatienten bij hun aanpassingsproces een scala aan cognitieve strategies
gebruiken. Analyse van enkele interviews, samen met inzichten uit de literatuur over
cognitieve coping bij kanker, leverde veertien cognitieve strategieen op die nador /ijn
onderzocht. Hierna volgt een opsomming van de aanvankelijke del'inities van di>
veertien cognitieve strategieen, waarmee de uitspraken van de borstkankerpatienten in
eerste instantie zijn ingedeeld. Maar eerst nog twee opmerkingen over het begrip
'cognitieve Strategie'.

In het model van Lazarus e/ a/ wordt een aantal fasen onderscheiden. Het coping-
proces zou beginnen bij de inschattingen over de situatie, de zogenaamde primary
appraisals. Op grond hiervan volgt de copingstrategie, waarna het resultaat wordt
geevalueerd: de secondary appraisals. Echter, sommige inschattingen zijn eigenlijk te-
gelijk een Strategie. Immers, wanneer de situatie te licht wordt ingeschat, is de coping
al begonnen, en wordt er meteen al gebagatelliseerd. Wanneer vervolgens het resultaat
van de actie wordt geevalueerd en er wordt bijvoorbeeld de conclusie getrokken dat
men het in vergelijking met anderen nog niet zo siecht heeft gedaan, is er sprake van
een sociale vergelijking. Ook dan lopen appraisals en coping door elkaar. Het bleek in
de praktijk dan ook niet mogelijk appraisals en strategieen goed van elkaar te scheiden.
Er is dan ook geen onderscheid gemaakt tussen appraisals en cognitieve coping.

De term 'Strategie' impliceert dat het een bewuste, intentionele actie bet reft. Dit is
niet altijd het geval. De strategieen zijn te plaatsen in een continuum, waarbij zichzelf
toespreken het meest bewust gebeurt, en een aantal vormen van cognitieve vermijding
en bagatelliseren het minst bewust plaatsvinden. Met het begrip 'cognitieve Strategie'
wordt alle cognitieve arbeid bedoeld, die een vrouw verricht bij de aanpassing aan
haar borstkanker. Ook de minder strategische cognitieve arbeid is cognitieve 'Strategie'
genoemd.

• CAUSALE ATTRIBUTIE (CA)

Verwijst naar een concrete gebeurtenis of periode die de patient als - mogelijke -
oorzaak van haar ziekte noemt.
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• ONTKENNENDE ATTRIBUTIE (OKA) M H A * «'.

De patient noemf een concrete oorzaak die niet op haarzelf van toepassing is en

die dus nooit een verklaring voor haar ziekte kän zijn. Er is sprake van net neutraai

wegstrepen van een eventuele verklaring.

• SCHULDONTIASTENDE ATTRIBUTIE (OLA)
De patient noemt een oorzaak die wel op haarzeff van toepassing is, maar die ze

als verklaring voor de ziekte afwijst.

• BETEKENISVERIENENDE ATTRIBUTIE (BA) , ,

Een globale, existentiele besc houwing die de vraag naar een concrete oorzaak

overstijgt, maar wel betrekking heeft op het denken over een oorzaak. Het is vaak

een beschouwing over de zin van de ziekte. ' *j ">O'ij,M', >; r:

• VERIEGCEN VAN PRIORITEITEN (VPR)

De patient geeft tc kennen d«it / i j dankzij de ziekte andere dingen belangrijk is

gaan vlnden, of dat er dankzij de ziekte positieve veranderingen zijn opgetreden.

• SOCIAIE VERCELIIKINGEN (SV)

De patient vergelijkt zieh expliciet met anderen en verbindt daaraan conclusies

over haar eigen situatie. Vijf soorten van sociale vergelijking worden onder-

scheiden:

- positief naar boven: zieh vergelijken met anderen met wie het beter gaat en zieh

daaraan optrekken (S * *)

- positief naar beneden: zieh vergelijken met anderen met wie het slechter gaat en

tot de conelusie komen dat men zelf beter af is (S *")

- negatief naar boven: zieh vergelijken met anderen met wie het beter gaat en tot

de conelusie komen dat men zelf slechter af is (S " *)

- negatief naar beneden: zieh vergelijken met anderen met wie het slechter gaat en

nun situatie als voorland zien (S "")

- gelijkwaardige vergelijking: zieh vergelijken met anderen en tot de conelusie

komen dat men zelf niet anders is (S *) .-

• ERCER BEDENKEN (EB)

De patient houdt zichzelf voor dat haar situatie nog erger had kunnen zijn en dat

ze relatief gezien nog boft. — " -''• -' ' ' ' • ; ^ : .A *X>

• BAGATELLISEREN (BAG)

De patient maakt de ernst van haar ziekte of de gevolgen ervan kleiner.
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• ONTKENNING (OK)

De patient denkt of zegt dat ze niet aan kanker lijdt.

• VERMIIDEN VAN GEDACHTEN (VC)

De patient gaat cognities die met de ziekte te maken hebben uit de weg.

• I N PROTEST KOMEN (PR)

De patient komt in opstand tegen het feit dat zij kanker heeft, of tegen de gevolgcn

van de ziekte of behandeling. . • •..*-:«*»„̂

• BERUSTEN (BR)

De patient legt zieh erbij neer dat zi j kanker heeft omdat het nu eenmaal niet

anders is, maar zit niet bij de pakken neer.

• AGGRAVEREN (AGG)

i De patient houdt er bewust rekening mee dat het wel eens siecht kan aflopen,

>*§,. zodat het in ieder geval niet kan tegenvallen. « - - •*•- ;••••<><«* ?-*> .>.;. >

• ZlCHZELF TOESPREKEN (ZT)

• De patient roept zichzelf tot de orde, zegt letterlijk of figuurlijk iets tegen zichzelf,
r* of houdt zichzelf iets voor.

a 2 - CATEGORISERINGSPROBLEMEN V>

Alle uitspraken die aan een van deze veertien definities leken te voldoen, zijn als

zodanig gecategoriseerd. De zo ontstane lijsten zijn beoordeeld op interne consistentie

en onderlinge overlapping. Er is gekeken of soortgelijke uitspraken inderdaad maar op

een lijst voorkwamen (dus steeds hetzelfde waren gecategoriseerd), en of de uitspraken

voldeden aan de definitie van de Strategie. Het resultaat was niet vrij van problemen.

Ondanks de interbeoordeling bleek eenduidig categoriseren niet overal mogelijk. Om

een indruk te geven van deze problemen volgen hier enkele voorbeelden.

den/fe/e «>e/ eercs /boe tow /A eraa//.? /Maar/«, <&?« zte/e zowe/ WCTWCTJ </te /»/ teAten e»

Deze uitspraak bevat zowel elementen van een sociale vergelijking (SV) (zoveel

mensen die het hebben), als elementen van een causale attributie (CA) (zoeken naar

de oorzaak: pech), van berusten (BR) (het is pech, het is niet anders, ik ben niet anders

dan een ander) en van een betekenisverlenende attributie (BA). Wat de laatste betreft,

het citaat kan worden opgevat als een existentiele beschouwing over de oorzaak:
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mensen kunnen kanker krijgen, ik ben niet anders dan een ander, dus waarom ik niet?
- 7JW« Ae« //ft /«# W//dl»/ te/ *ors/s/w«7fc/<feo/7, orn^/ Ae/ maar eew AMWww /u/Horf/ie «as.'

Deze uitspraak valt in de categorie 'erger bedenken' (EB). De bijna identieke
uitspraak '/C/v /£ rt!r/» <//<• fr/em//« rfe rf/e een Anrv/am/wto//? Aee/?#>W. <4w /fcow /A er »«£^rW a/"
me/ w//w iMe/w /umori/p' is definitorisch gezien een sociale vergelijking (S " *); de patient
vergelijkt zieh met iemand met wie het minder goed gaat en houdt daar een goed
gevoel aan over. Beide uitspraken bevatten bovendien elementen van bagatelliseren
(BAG): '*/«'/w /«w«r/>".
- 'M/f #n«/ ' 'A' "<'"'WHWVW AwjV/fer/w&T /frrrjjj;/, «««mm /* <4J« »te/?'

Een dergelijke uitspraak zou een sociale vergelijking (SV) aangaande de oorzaak
kunnen worden genoemd, maar omgekeerd ook een causale attributie (CA) in de vorm
van een sociale vergelijking. De uitspraak is niet op te delen in een deel dat de SV
vertegenwoordigt en een deel dat de CA aangeeft.

«www, dri/ /.v y
Deze uilspr.itik is op te vatten als zichzelf toespreken (ZT) om daardoor gedachten

aan de ziekte te vermijden, maar (x>k als vermijden van gedachten (VG) over de ziekte
door zichzelf toe te spreken. Ook deze uitspraak is niet op te delen.

De problemen met de categorisering lijken terug te voeren op een vijftal oorzaken:
1. niet alle werkdefinities waren 'spits' genoeg en daardoor was de afbakening tussen
de strategieen niet altijd duidelijk;
2. dezelfde uitspraken zijn bij verschillende strategieen ondergebracht, waarbij
dikwijls de uitlokkende vraag richting gat aan de categorisering en niet de uitspraak
zelf;
3. de indeling was meer gebaseerd op een interpretatie dan op een observatie van de
letterlijke tekst;
4. een stuk tekst dat inhoudelijk een eenheid vormt, bevat vaak meerdere strategieen
die elkaar als het ware opvolgen. Hier is niet altijd hetzelfde mee omgegaan. Soms
zijn de strategieen atzonderlijk gecategoriseerd, andere keren is het hele tekstfragment
ondergebracht bij een van de strategieen;
5. er zijn uitspraken die niet zijn op te delen en toch als twee verschillende strategieen
zijn op te vatten. Dergelijke uitspraken zijn willekeurig bij een van de twee ingedeeld.

Voor de eerste vier problemen was relatiet makkelijk een oplossing te vinden. De
werkdefinities zijn toegespitst, er is een eenduidiger benaming voor sommige
strategieen gekozen, andere strategieen zijn - gedeeltelijk — samengevoegd en er zijn
enkele nieuwe strategieen toegevoegd. Ook is besloten dezelfde uitspraken steeds
hetzelfde te benoemen, ongeacht door welke vraag ze zijn uitgelokt. Interpretatie is
zoveel mogelijk vermeden, zodat de indeling is geschied op grond van de geobser-
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veerde uitspraak zeit. In die gevallen waarin er sprake was van een opeenvolging van
strategieen, zijn de te onderscheiden delen afzonderlijk benoemd. In paragraaf 4 staat
beschreven wat dit voor de aanvankelijke definities betekent.

3 - DE DUBBEISTRATEGIE

Het vijfde probleem, uitspraken die niet zijn op te delen en toch als verschillende
strategieen zijn op te vatten, bleek moeilijker op te lossen en is ook fundamenteler van
aard. Een van de redenen voor het samenvallen van strategieen, of voor de
gedeeltelijke onderlinge overlapping ervan, is dat ze voortkomen uit verschillende
theoretische tradities. In hoofdstuk I is beschreven dat de sociale vergelijkingen
stammen uit de sociale Psychologie, de attributies uit de attributietheorie en de
afweerstrategieen uit psycho-analytische theorieen. Vanuit elke theorie is met de
eigen, niet altijd even expliciete detinities segmentarisch de werkelijkheid iK'schreven.
Wanneer er breder naar cognitieve strategieen wordt gekeken, zonder op een theorie
terug te vallen, blijkt dat een en dezelfde uitspraak vanuit de verschillende theorieen
bezien anders wordt benoemd (zie ook Van Rooij 1986).

Van Zuuren (1995) merkt in dit verband op dat men vanuit de kwantificerende
benadering het liefst ziet dat een en het zelfde fragment eenduidig kan worden
ingedeeld. Als maat hiervoor geldt dan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Zij
betoogt dat een dergelijke aanpak geen recht doet aan het verzamelde kwalitatieve
materiaal. Zo zou het soms onmogelijk zijn om een hoge betrouwbaarheid te krijgen,
omdat een en hetzelfde fragment potentieel twee elementen in zieh kan bergen,
waardoor twee beoordelaars tot een verschillende categorisering kunnen komen.
Volgens haar doet dit geen afbreuk aan het bestaansrecht en de betrouwbaarheid van
beide afzonderlijke categorieen, zolang er ook fragmenten bestaan die voor slechts
6e>i van beide categorieen representatief zijn en als zodanig door de beoordelaars
worden herkend. Psychische verschijnselen zouden nu eenmaal meervoudig
gedetermineerd zijn en ook diverse functies tegelijk vervullen.

Hoewel hier een kern van waarheid inzit, is het uit wetenschappelijk oogpunt toch
noodzakelijk naar eenduidigheid en herhaalbaarheid te streven en de categorisering
niet te laten sturen door de voorkeur van de beoordelaar. Bovendien zijn de uitspraken
wel eenduidig in te delen, namelijk door te onderkennen dat een bepaalde uitspraak
twee aspecten tegelijkertijd bevat. Dit kan vervolgens in de categorisering tot
uitdrukking worden gebracht. Immers, wanneer er overeenstemming over bestaat dat
een bepaalde uitspraak een 'dubbele functie' heeft en dit ook expliciet wordt weer-
gegeven, is er sprake van eenduidigheid. Daarom wordt in dit onderzoek de term
dubbelstrategie geintroduceerd.

75



HOOFDSTUK

EEN DUBBELSTRATECIE IS EEN UITSPRAAK DIE TWEE VERSCHIUENDE STRATEGIES TECELIIK

BIVAT EN NIET IS OF TE DEIEN ZONDER OAT DE BETEKENIS ERVAN VERDWIJNT.

Een dubbelstrategie is steeds bij beide strategieen waar de uitspraak onder zou
kunnen vallen, gecategoriseerd. Overigens viel op dat in een dubbelstrategie altijd een
sociale vergelijking of de Strategie zichzelf toespreken voorkomt. De tweede Strategie
is gebaseerd op die vergelijking of zelfinstructie, of wordt in die vorm geuit. Zo zijn er
veel causale attributies gebaseerd op een sociale vergelijking: 'te/2a/u¥/<v/fe/ij£.7fy» «w«/
m//n z«.v /we/? /*;/ ««*'. Ook wordt soms het protest of het bagatelliseren aan de verge-
lijking opgehangen of vormt de vergelijking de bron van het doemdenken. Voorbeelden
worden geven in de volgende par.igra.it. Cognitief vermijden en berusten gebeurt
dikwijls in de vorm van een zelf-instructie 7A »«*-/ »«? «r £/y «m&jgtw f« 0ct°e/>/ewn da/ fir

4 - DE UITEINDEUIKE DEFINITIES

De oplossingen die voor de categoriseringspoblemen zijn bedacht, hebben nun
weerslag gekregen in de definities van de cognitieve strategieen. In deze paragraaf
wordt besproken hoe de definities zijn aangepast. De uiteindelijke definities zijn in
een kader weergegeven.

• CAUSALE ATTRIBUTE (CA)

De aanvankelijke definitie was: Een causale attributie verwijst naar een concrete
gebeurtenis of periode die de patient als - mogelijke - oorzaak van haar ziekte noemt.

De volgende moeilijkheden deden zieh voor. Aanvankelijk zijn uitspraken over
pech en noodlot nogal willekeurig bij causale attributie, bij betekenisverlenende
attributie of bij berusten ondergebracht. Vooral bij de laatste was dat dikwijls het
gevolg van interpretatie. Er werd verondersteld dat uit een dergelijke uitspraak
automatisch berusting sprak. Besloten is om alleen wanneer de uitspraak een duidelijk
te onderscheiden deel bevat waaruit berusting blijkt, dat deel bij berusten onder te
breiigen en anders alleen als attributie te scoren. 7* <&•«£ <&/ /te/ ifow»w pecA &' wordt
alleen als attributie gescoord; want uit de uitspraak zelf blijkt geen berusting. Het zou
kunnen, maar dat is dan interpretatie. De uitspraak 7A/ton w? er #»</*// »«CTfejgje«. Zoteto
»*' /xv/> f« </r«n «raq? /* »w M/W w«w «/Hwarow moc/ iwiy <&/ wtrfej;««/' is 'op te knippen' in
twee verschillende delen, waarbij het ene deel als attributie (Zoiets is pech) en het
andere deel bij berusten wordt gescoord (Ik kan me er goed bij neerleggen ... dan
vraag ik me niet meer at waarom moet mij dat overkomen).
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Ook de afbakening tussen causale attributie (CA) en betekenisverlenende attributie
(BA) was niet duidelijk. Het lag in de bedoeling een existentiele beschouwing als BA te
categoriseren; concrete oorzaken zouden als CA worden opgevat. In de praktijk bleek
dit onderscheid niet te handhaven. De benaming betekenisverlenende attributie stamt
uit het onderzoek van Ten Kroode (1990). Hij onderscheidde een BA en een CA als
volgt. Een causale attributie is het antwoord op de vraag 'Hoe kom ik er aan>' en een
betekenisverlenende attributie is het antwoord op de vraag 'Waarom ik?'. Bij hem was
dus eerder de vraag dan het antwoord of de uitspraak bepalend voor categorisering. In
dit onderzoek is echter besloten gelijke uitspraken bij dezeltde Strategie onder te
brengen, ongeacht door welke vraag de uitspraak is uitgelokt. Daarom zijn alle pech-
of noodlotuitspraken, vooral omdat ze verwijzen naar de oorzaak, als causale
attributie gescoord.

Een andere categorie uitspraken die, opnieuw op grond van de uitlokkende vraag,
nogal willekeurig als CA of BA zijn gescoord, zijn de uitspraken waarin de patient haar
kanker wijt aan de wijze waarop haar leven is verlopen (veel verdriet, violating,
zelfverwoesting). Ook hier is besloten ongeveer gelijke uitspraken bij een strategic en
wel bij CA onder te brengen.

Sommige attributes werden in de vorm van een sociale vergelijking (SV) geuit. In
zo'n geval is er sprake van een dubbelstrategie en wordt de uitspraak zowel als
attributie alsook als sociale vergelijking gescoord. De sociale vergelijking gelijkwaardig
(S ") komt vaak voor in attributes over erfelijkheid Cmijn zus/moeder/tante had het ook,
dus het zal wel erfelijk zijn') en in attributes over leeftijd en overgang ('het komt veel
voor bij vrouwen tussen 45 en 60, het zal dus wel met de overgang te maken
hebben'). Ook uitspraken als 7»ab, /«&we« &7« Ac/ £n/£e«. /A fen n/e/ a/ufer? <&n een awder,
rf/tfuvawww /£n/e//' zijn opgevat als een dergelijke dubbelstrategie (CA/S *).

Een vergelijking negatief naar boven die samenvalt met een attributie (CA/S " *),
heeft vaak te maken met vatbaarder zijn dan een ander of een slechtere gezondheid
hebben, zoals in het volgende voorbeeld: 7* den* <fa/ ;* *e/ AeA #e*re#e« »«</«/ /A ee«

»eft aÄewfla/̂ e&fee <//;zj?e«. .»///>/ ow/v/e ZM.V K /rwr </e rx>r/o# #e/wrew, //fe en«, e«
/e eraa. Afe /wJ ee« /»ee/ s/ec/b/ #eft/7. //fe «vw Zf/wfe e« w<%'er. ,Wj/« r«i/e.v Ä/̂ e« er /.»ee/

«/'/. Z)/« /A dew£ /oc* a!a/ »A een oor/o#flWn</ ften en di7/ye dSoar̂ Äwr w/nrfer «'eerstow/ />c/>/
toor ran a/te, oo/fe «wor <//7.'

Wanneer we deze specifieke moeilijkheden rond de categorisering van causale
attributes samenvatten, komen we tot de volgende oplossingen.
- Uitspraken die aanvankelijk als betekenisverlenende attributie waren gescoord, maar

waarin naar een oorzaak wordt verwezen, zoals uitspraken over pech, noodlot of
levensloop, zijn als causale attributie gecategoriseerd.

-Causale attributes in de vorm van een sociale vergelijking over de oorzaak zijn
opgevat als dubbelstrategie.
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- Wanneer een causale attribute mogelijk ook iets anders uitdrukt, zoals 'berusten' in
de uitspraak 7/W /A dwn/w/wc/b', wordt dit nte/ dubbel gescoord. Dit zou te veel een
interpretatie zijn. Alleen wanneer de uitspraak afzonderlijk aan te wijzen woorden of
elementen van andere strategieen bevat, worden deze als zodanig ook gescoord.

- Omridt pec h/noodlotattributies en uitspraken zoals 7ife ten/»W am/ro <&»« m/amfer,
tafe/m; &/// Ae/ *r//ften', bij de causale attributies zijn ondergebracht, gaat het niet meer
in alle gevallen om een cowcwte oorzaak, zoals in de aanvankelijke definitie was
gefnrmuleerd. De uiteindelijke definitie is daarom als volgt bijgesteld.

EEN CAUSALE ATTRIBUTE (CA) IS EEN UITSPRAAK DIE VERWIIST NAAR GEDACHTEN OVER DE

(X)RZAAK.

• ONTKENNENDE ATTRIBUTIE (OKA)

De aanvankelijke definitie leek eenduidig: Er is sprake van een ontkennende
attributie wanneer de patient een concrete oorzaak noemt die niet op haarzelf van
toepassing is en die dus nooit een verklaring voor haar ziekte kän zijn. Er is sprake van
het neutraal wegstrepen van een eventuele verklaring.

Toch hoort ook hier een kanttekening bij. De naam van het begrip stamt uit het
onderzoek van Ten Kroode (1990). In de definitie gaat het vooral om het neutraal
wegslrepen van iets wat in werkelijkheid niet van toepassing is. De term 'ontkennen' is
bij nader inzien niet zo'n goede keus. Ontkennen hoeft immers niet per se betrekking
te hebben op iets wat je niet gedaan hebt of wat niet op jou van toepassing is. Het kan
juist ook slaan op iets wat je wel gedaan hebt of wat wel van toepassing is, maar wat
je ontkent. De term uitsluitende attributie (USA) past dan beter bij wat met deze
Strategie wordt bedoeld. Een voorbeeld van een uitsluitende attributie is: 'Zip ztgge»" d«'
/be/ cr/iVi/A w. /»«wr /*>/ Aw/»/ /// a»;?/?//»///? n/W /»wr'.

Door de naamsverandering is meteen een ander probleem opgelost. Hierdoor werd
de afbakening met een schuldontlastende attributie duidelijker. Tevens is de definitie
enigszins aangescherpt.

EK IS SPRAKE VAN EEN UITSLUITENDE ATTRIBUTIE ( U S A ) WANNEER DE PATIENT EEN

MOCELIIKE OORZAAK NOEMT EN CONCLUDEERT DAT DEZE NIET OP HAARZELF VAN

TOEPASSING IS EN DUS NOOIT EEN VERKLARING VOOR HAAR ZIEKTE KAN ZI |N. ER IS SPRAKE

VAN HET NEUTRAAL WEGSTREPEN VAN EEN EVENTUELE VERKLARING.
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• SCHULDONTLASTENDE ATTRIBUTE ( O L A ) . O

De aanvankelijke definitie was: Er is sprake van een schuldontlastende attributie
wanneer een patient een oorzaak noemt die wel op haarzelf van toepassing is, maar
die ze als verklaring voor de ziekte atwijst.

Ook deze definitie stamt uit het onderzoek van Ten Kroode (1990) en had toen
vooral betrekking op longkankerpatienten die rookten en verklaarden dat hot absoluut
niet zeker was dat roken de oorzaak van him longkanker was. Vaak beriepen ze zieh
erop dat zij genoeg mensen kenden die nun hele leven hadden gerookt en geen
kanker hebben gekregen.

Bij analyse van de uitspraken van de borstkankerpatienten bleek dat een groot
aantal uitspraken als schuldontlastend kan worden opgevat, hoewel ze niet aan de
werkdefinitie voldoen. In deze uitspraken wordt niet zozeer aangegeven dat men iets
wel gedaan heeft en dit als mogelijke oorzaak voor kanker afwijst, zoals bij roken,
maar er wordt zeer nadrukkelijk aangegeven dat men iets juist altijd heel voortreftolijk
heeft gedaan en desondanks toch kanker heeft gekregen. Het is een uiting van inij treft
geen biaam'. Dit komt vooral voor bij uitspraken over leefgewoonten. U<- AcAAt'/; /<>/««

d'. Aec/ .v/wrri«/̂  £// da« r«^»« </e mmvcn «MA MV/.

£;»<few;; o/> de Kn/e .S'tAfw/, /A AfA zt^Arwjrf^fArt£&w, //fe Ae« watroA/w/wcA, fl/fe* raw

^jfe/e«. £>w.v «w/ Aa<//e nog /«<•«• woe/en dbe«?'

Er zit vaak verbijstering of boosheid in dergelijke uitspraken. Patienten begrijpen er
helemaal niets van dat uitgerekend zij kanker hebben gekregen. De woorden 'altijd'
en 'nooit' vallen daarbij op. Besloten is ook deze 'mij-treft-geen-blaam-uitspraken' als
schuldontlastende attributie te scoren.

Veel vrouwen verteilen dat ze het knobbeltje echt niet eerder hadden kunnen
ontdekken, bijna alsof ze zieh moeten verdedigen. Toe« /£ Ae/ we/</e A«/ /A <//w<7 #tKW/w.
Afe/ da/ ;'/t w£e//wa/i£ aa« Aor$/owferzoe/fe <fee</. A/oar aw </oe/ aa/ tre/r' //e/ «av /ro«uv/u' z« /fefe/«, da/
y'e Ae/ wew5e/(/ifeertt'//s ooife n/W eerdVr Aafl" /fewnwe« roe/e«, ooA a/ Aa<//eyeze/^r^e/w«//^
êco«//io/eCT-</'. Hoewel het hier niet gaat over de oorzaak van de kanker, is er wel sprake
van schuldontlasting. Daarom zijn ook dergelijke uitspraken als schuldontlastende
attributie opgevat.

Samenvattend, er zijn twee nieuwe categorieen uitspraken aan de schuldontlastende
attributes toegevoegd. Dit zijn (1) uitspraken die gaan over het afwijzen van schuld
aan iets wat algemeen maatschappelijk als oorzaak van kanker wordt aanvaard,
waarbij de borstkankerpatient dan aangeeft dat ze haar best heeft gedaan zieh daar
juist niet aan te bezondigen en (2) uitspraken waarmee mogelijke schuld aangaande
het tijdstip van het ontdekken van het knobbeltje wordt afgewezen. Dit heeft tot de
volgende definitie geleid.
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VAN EEN SCHULDONTLASTENDE ATTRIBUTE (OLA) is SPRAKE ALS DE PATENT IETS DAT ZU

WEI HEEFT CEDAAN AFWIJST ALS OORZAAK VAN HAAR KANKER, ALS Z l | EEN OORZAAK

AFWIIST DIE ALCEMEEN MAATSCHAPPELIJKE CELDICHEID HEEFT EN DAARBII LAAT WETEN

ALTIID HAAR BEST CEOAAN TE HEBBEN ZICH ER NIET AAN TE BEZONOICEN EN ALS HET EEN

UITSPRAAK BETREFT WAARMEE IEMAND AANCEEFT OAT ZE DE KANKER NIET EERDER HAD

KUNNEN ONTDEKKEN.

• BETEKENISVERLENENDE ATTRIBUTIE (BA)

De definitie was: Een betekenisverlenende attributie is een globale, existentiele
beschnuwing, die de vraag naar een concrete oorzaak overstijgt, maar wel betrekking
heeft op het denken over een oorzaak. Het is vaak een beschouwing over de zin van
ziekte.

In zijn proefschrift 'Het verhaal van kankerpatienten: Oorzaakstoekenning en
betekenisverlening' (1990) werd het antwoord op de vraag 'waarom ik?' door Ten
Kroode een betekenisverlenende attributie genoemd. Omdat in dat onderzoek geen
andere rognitieve strategieen dan attributies werden onderzocht, bestond het
probleem van overlapping of samenvallen Han ook nipt In p*»r«;tp instanti*» i« *»r m*»
deze oude definitie verder gewerkt en zijn uitspraken die eigenlijk beter onder een van
de andere strategieen gescoord hadden kunnen worden, aanvankelijk toch bij BA
terechtgekomen. Zoals eerder gemeld, is besloten de vraag als leidend criterium los te
laten en de uitspraken op de inhoud te beoordelen. Dat had tot consequentie dat
uitspraken over pech en noodlot, die aanvankelijk - omdat het antwoorden waren op
de vraag 'waarom ik?' - als BA waren gescoord, in tweede instantie zijn geplaatst in de
categorie waar ze in feite thuishoren, namelijk bij de causale attributies. Zo zijn de
uitspraken over de levensloop als oorzaak van de kanker om dezelfde reden als CA
gecategoriseerd.

Voorts bleek er heel veel overlapping met de Strategie 'verleggen van prioriteiten'
(VPR). Dat ligt voor de hand wanneer men beide definities vergelijkt. Bij VPR gaat het
erom dat er dankzij de ziekte iets ten positieve is veranderd. )e kunt zeggen dat de
ziekte daarmee zin of betekenis heeft gekregen. Veel VPR-uitspraken zouden dus net
zo goed als BA kunnen worden gecategoriseerd. Omdat de definitie van VPR
eenduidiger en concreter is dan die van BA, zijn alle uitspraken die als VPR-uitspraken
zijn op te vatten, onder die Strategie geplaatst.

Er zijn ook BA-uitspraken die een sterke overlapping vertoonden met de Strategie
'in protost komen' (PR), zoals bijvoorbeeld Ky frMeno/zo fTOtAriifc///* i«7/wtjjemaajfe/.
At» M W I * ro fo/rW <£?/ </i7 w orwfc »<>j? « w Ay *o/wf\ Opnieuw vanwege de eenduidiger
definitie is besloten in dergelijke gevallen de categorie PR te scoren.

Antwoorden op de vraag 'waarom ik?' worden vaak gegeven in termen van een
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sociale vergelijking. Met name de sociale vergelijking gelijkwaardig (S ") komt vaak
voor, evenals de sociale vergelijking negatiet naar Ixwen (S " *). Voorbeelden hierv.w
zijn respectievelijk ffiawrom /*.'y« «MW/TMH /* n;W> /«Awn *rm Ar/ *"jfcp«««« /* A«'« «;<•/ tfwArs
dbn tew tfndpr' en 7ft»/« aAsn/uu/ wie/ eer//y* dh/ /£ /(if/ AeA v̂A/vijew, re/tor «Aye <»uA»n> ;»<*mw; r»W
<fte er «war o/> AM /nen en er dooröee« marre/e»'. Ook hier is gekozen deze uitspraken niet
langer als BA te categoriseren.

Samenvattend: nagenoeg alle uitspraken die aanvankelijk als BA zijn gescoord, zijn
beter onder te brengen bij de strategieen CA, SV, PR of VPR. Het lijkt crop dat
betekenisverlening op zieh geen afzonderlijke, goed af te bakenen Strategie is.
Betekenisverlening geschiedt klaarblijkelijk door middel van verschillende strategies.
Daarom is besloten om de betekenisverlenende attribute als zeltstandige, van andere
strategieen af te bakenen Strategie te laten vervallen.

• VERLEGGEN VAN PRIORITEITEN (VPR)

De aanvankelijke detinitie was: Er is sprake van verleggen van prioriteiten wanm>t>r
de patient te kennen geeft dat zij dankzij de ziekte andere dingen belangrijk is gaan
vinden, of dat er dankzij de ziekte positieve veranderingen bij haar zijn opgetri-den.

Bij nadere analyse van de uitspraken die onder deze Strategie zijn geplaatst, bleek
dat het label 'verleggen van prioriteiten' niet helemaal de lading dekt. Het label 'een
positieve wending geven' (PWG) lijkt passender. Met dit nieuwe label vallen niet
alleen die uitspraken onder de definitie, waarin mensen aangeven dat zij andere
keuzes zijn gaan maken, maar ook uitspraken waaruit blijkt dat men vindt dat de
ziekte naast negatieve ook positieve gevolgen heeft gehad.

ye d!pn/fe/ HW/ weer of<er/p fejien «a. 7b/ n« /oe />e^ /!»/ /«w; aÄleew

^e5/«fl«. H'CTvfee«. «er*CT/, «*r/fef«. IF<? Aci/edlew «« w«rrtaw^cA/ art« Ae/#ez/», PW /* wtw«

wor wyre^yc A e . ^ <a!ff/yeyie /«>en nfe/ m^^r «/^r ife«« </oe«. ew ü!a/ pr m w /.v <&r«

en j?e</n/jfe/. ye oj?ew #0«// weer ry>

«oewen. De W»n*«&?«/ ran w»yn arm,

(door het okselkliertoilet; MO). We/ we/£en//y/& een .?/M*/e wewen/« won. ee« .v/uA/e rffwrf«w/ye

6»yye AeA/. i/flar d!a/ K n/e/ i^n^/enrf öi?/ /fewn ye ;;/e/ on#wn.v//£ «fernen, ye «Ŷ rrf/ we/ <//n^» /«

con/ac/^eArat/;/ «w/ye a//een wa«r tie/rtt/w/, onübnfo </e fte/>erife/'n^en ranye //cAfl«;n.'

Zoals al bij de beschrijving van de betekenisverlenende attributie aan de orde
kwam, is besloten de BA-uitspraken die aan de definitie van PWG voldoen als PWG te
scoren.

Samenvattend, de aanvankelijke definitie is niet wezenlijk veranderd. Wei is
besloten tot een andere naam. Bovendien zijn uitspraken die oorspronkelijk zijn
gescoord als BA en aan de definitie van PWG voldoen, overgeheveld naar deze
strategic
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EEN POSITIEVE WENDING CEVEN AAN DE ZIEKTE ( P W G ) WIL ZECCEN DAT DANKZIJ DE

ZIEKTE ANDERE DINGEN IN HET LEVEN BELANGRIIK ZI |N GEWORDEN, DAT DINGEN IN

POSITIEVE ZIN ZI|N VERANDERD: DE ZIEKTE HEER IETS OPGELEVERD, HEER ' Z I N ' GEHAD.

• SOCIALE VERGELIJKING (SV)

Over het algemeen is er aan de definities van de vijf verschillende sociale
vergelijkingen niet veel veranderd. Zo hier en daar zijn wat kanttekeningen te plaatsen.

• SOCIAIE VERCELIIKING POSITIEF NAAR BOVEN (S * *)

De aanvankelijke definitie was: S * * wil zeggen dat de patient zieh vergelijkt met
anderen waarmee het beter gaat en zieh daaraan optrekt.

Er was geen iianleiding deze definitie aan te passen. Bij deze S * * komen vaak
dubbelstrategieen voor, voural in combinatie met het bagatelliseren (BAG) van de
ziekte:

'£r z#w #r <fle «r db«/ win ,t,w/M. »wr/r r/«> APM /A WJJ? mW /qeewj^Aomm /A At»n

EEN SOCIAIE VERGEUIKING POSITIEF NAAR BOVEN (S * *) LEVERT EEN GOED GEVOEL OP ( + ) ,

OMDAT DE PATIENT NAAR ANDEREN KIJKT MET WIE HET VOLGENS HAAR BETER GAAT ( + ) EN

AAN WIE Z l | ZICH OPTREKT.

• SOCIALE VERGELIIKING POSITIEF NAAR BENEDEN (S *")

De aanvankelijke definitie was: S *" wil zeggen dat de patient zieh vergelijkt met
anderen met wie het slechter gaat en concludeert dat zij er beter vanaf komt.

Inhoudelijk lijkt deze Strategie op relativeren (RL), de nieuwe naam voor 'erger
iK'denken' Uie verder). De uitspraken Vtfv i/fe rihw rff AMWOTOM«' r/f me/ /war 6o/stow/>«to//e
dt/« AO;H /A IT Hojsf j^rw//v//w/ (S * *) en 7/fe APH A///d!«/ /w/£mi aw/>«to//p «" (RL) hebben in feite
dezelfde strekking. Om deze twee strategieen eenduidig te kunnen onderscheiden
wordt eeii uitspraak als S *" gescoord wanneer er sprake is van een expliciete
vergelijking met jemand anders. Bij een impliciete vergelijking wordt de uitspraak
gescoord bij RL.

Wanneer een patient zieh voorhoudt dat zij er direct of indirect vergeleken met
anderen good vanaf komt (respectievelijk S * ' of RL), kan dit op bagatelliseren van de
ziekte (BAG) gaan lijken. Echter, een uitspraak wordt pas als BAG opgevat, wanneer
de ernst van de ziekte of de gevolgen ervan kleiner worden gemaakt dan ze in
werkelijkheid zijn; de werkelijkheid wordt in feite geweld aangedaan. Bij S * ~ en RL
gaat de patient uit van haar eigen, reele situatie, zonder daar afbreuk aan te doen; ze
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constateert dat het nog erger had kunnen zijn (RL), of dat het vergeleken met anderen
meevalt (S *"). Met alle drie strategieen wordt de eigen situatie weliswaar minder org
voorgesteld, maar de manier waarop dat gebeurt is voor elk van de drie verschillend.

Samenvattend, de aanvankelijke definitie is niet wezenlijk veranderd. (3m de
afbakening met de Strategie 'relativeren' te verbeteren is aan de definitie toegevoegd
dat het om een expliciete vergelijking met anderen gaat. ,

EEN SOCIALE VERGEUDUNG POSITIEF NAAR BENEDEN (S * ") LEVERT EEN COED GEVOEL OP

( + ) , OMDAT DE PATIENT NAAR ANDEREN KI|KT MET WIE HET VOIGENS HAAR SLECHTER GAAT

(-) EN CONSTATEERT DAT Zl| ER ZELF BETER VANAF KOMT.

• SOCIALE VERGELIIKING NEGATIEF NAAR BOVEN (S " * )

De aanvankelijke definitie was: S "* wil zeggen dat de patient zieh vergelijkt met
anderen met wie het beter gaat en concludeert dat ze er slechter vanaf komt.

Hierbij komen ook vaak dubbelstrategieen voor, vooral met causak» •ittributies (CA)
en 'in protest komen' (PR). Voorbeelden hiervan zijn respectievelijk te vinden bij de
beschrijving van CA en PR. De definitie van S "* blijft gehandhaafd.

EEN SOCIALE VERGELIIKING NEGATIEF NAAR BOVEN (S " *) LEVERT EEN VERVELEND GEVOEL

OP ( - ) , OMDAT DE PATIENT NAAR ANDEREN KI|KT MET WIE HET VOLGENS HAAR BETER GAAT

( + ) EN CONSTATEERT DAT ZI) ER ZELF SLECHT VANAF KOMT.

• SOCIALE VERGELIIKING NEGATIEF NAAR BENEDEN (S ' ")

De aanvankelijke definitie was: S'~ wil zeggen dat de patient zieh vergelijkt met
anderen met wie het slechter gaat en hun situatie als haar voorland ziet.

Er is een overlapping met causale attributies en de nieuwe Strategie 'doemdenken'
(DD), een Strategie die is toegevoegd (zie verder). Dergelijke overlappende uitspraken
zijn opgevat als dubbelstrategie S" 7CA en S 'VDD. Voorbeelden hiervan zijn
respectievelijk te vinden bij de beschrijving van CA en DD. De aanvankelijke definitie
van S~~ is vrijwel ongewijzigd.

EEN SOCIALE V E R C E L I I K I N G NEGATIEF NAAR BENEDEN (S " ") LEVERT EEN VERVELEND GEVOEL

OP ( - ) , OMDAT DE PATIENT NAAR ANDEREN KIJKT MET WIE HET SLECHTER GAAT (-) EN

CONSTATEERT DAT HUN SITUATIE HAAR VOORLAND IS.

• SOCIALE VERGELIIKING GELIJKWAARDIG (S ")

De aanvankelijke definitie was: S " wil zeggen dat de patient zieh met anderen
vergelijkt en tot de conclusie komt dat het met haar niet anders is dan met die
anderen.
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Op vragen als 7Je«*/« a«/ ae«5 /we Aom /* CTOW»?' en Tnw^ « zieA a«/ eww «/"
mw/ m/y </// owr/towne»?' is nogal eens geantwoord met: '7jfa, «'flarom /* nfe//'.

Afwijkend van de aanvankelijke definitie is besloten zulke uitspraken in de categorie
S " op te nemen, ook al is er van een expliciete vergelijking geen sprake.

Net als bij de peth-attributies lijkt uit een groot deel van de S " uitspraken berusting
te spreken. De constatering dat je niet alleen bent lijkt troostrijk. Veel S " uitspraken
waren aanvankelijk d.in ook bij berusten (BR) ondergebracht. Ook hier is besloten niet
te interpreteren maar «illeen BR te scoren wanneer losse elementen van een uitspraak
afzonderlijk bij die Strategie zijn onder te brengen.

Zoals bij causale attributie (CA) is besproken, is er dikwijls sprake van de
dubbelstrategie S 7CA.

Samenvattend, er is afgeweken van de oorspronkelijke bedoeling om alleen
expliciete vergelijkingen als S " te scoren. Ook impliciete vergelijkingen zijn bij deze
Strategie ondergebracht.

EEN SOCIAIE VERGEUIKINC CEIIIKWAARDIG (S ") is EEN UITSPRAAK WAARIN OE PATENT

ZICH AL OF NIET EXPtlCIET VERGELI|KT MET ANDEREN EN DAN TOT DE CONCLUSIE KOMT DAT

Zl| NIET ANDERS IS DAN EEN ANDER.

• ZlCHZELF EEN BI|ZONDERE PATIENT VINDEN (SB)

Deze Strategie Staat niet in de lijst met aanvankelijke definities. Er bleef namelijk

een groep uitspraken over die eventueel is op te vatten als sociaie vergelijking S * *,

maar die zieh daar ook van ondersrheidt. Het zijn uitspraken waaruit blijkt dat de

patient zichzelf een bijzonder geval vindt. Deze Strategie is in feite de tegenhanger van

S ": de patient vindt een duidelijk onderscheid tussen zichzelf en andere patienten. Een

deel van deze uitspraken bevat een expliciete vergeli jking met anderen, maar -

evenals bij S " - berust een ander deel op impliciete vergelijkingen.

/"-Ac/wH<ftV/Hji» ,<;<'W. Afe

ZlCHZElF EEN BIJZONDERE PATIENT VINDEN (SB) WIL ZEGGEN DAT DE PATIENT, A l OF NIET

OP GROND VAN EEN EXPLICIETE VERGELI|KING MET ANDEREN, AANGEEFT DAT Z l | EEN

BIIZONDER GEVAL IS OF DAT HAAR EEN BI|ZONDERE BEHANDELING TEN DEEL IS GEVALLEN.

• ERGER BEDENKEN (EB)

De aanvankelijke definitie was: Wanneer een patient zichzelf voorhoudt dat haar
situatie nog erger had kunnen zijn en dat ze relatief gezien nog boft, is er sprake van
erger hinlenken.
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De benaming 'erger bedenken' bleek verwarrend; ze lijkt teveel op 'doemdenken'

(DD), een Strategie die later is toegevoegd en uitspraken bevat waarin patifcnten

bedenken dat het allemaal nog erger kan worden (zie verder). Daarom is als nieuwe

benaming relativeren (RL) gekozen.

Inhoudelijk is er veel overlapping tussen sociale vergelijking S * ' en RL. Dezeltde

onderwerpen komen aan de orde, alleen de vorm waarin dat gebeurt verschilt. Bij S "

is er sprake van een expliciete vergelijking, bij RL juist niet.

RL en S *" onderscheiden zieh van bagatelliseren (BAG) doordat bij de eerste twee

strategieen de patient van haar eigen, reele situatie uitgaat. Bij BAG maakt de patient

de eigen situatie minder erg dan ze in werkelijkheid is. Er is dan sprake van het

minimaliseren van de ernst.

Samenvattend, de benaming 'erger bedenken' is veranderd in 'relativeren'. Deze

term dekt de lading beter en onderscheidt deze Strategie duidelijker van doemdenken.

De definitie is aangescherpt om RL beter af te bakenen van S *" en BAG.

RELATIVEREN (RL) wn ZECCEN DAT DE PATIÜNT BEDENKT DAT ZE NOG VAN GELUK MAG

SPREKEN, OMDAT HET NOG ERCER HAD KUNNEN ZI|N: ZE KOMT ER NOG GOED VANAF. ER IS

GEEN SPRAKE VAN EEN EXPLICIETE VERGELI|KING MET ANDEREN, EVENMIN VAN HET

MINIMALISEREN VAN DE ERNST VAN HAAR SITUATIE.

• BAGATELLISEREN (BAG)

De aanvankelijke definitie was: Er is sprake van bagatelliseren wanneer de patiönt

de ernst van haar ziekte of de gevolgen ervan kleiner maakt.

Deze definit ie is ongeveer gehandhaafd. Ter verduideli jking moeten eerst nog

enkele opmerkingen worden gemaakt. BAG kan gemakkelijk worden afgebakend van

relativeren (RL) en sociale vergelijking (S * " ) , omdat bij BAG de ziekte minder erg

wordt gemaakt of lichter wordt opgevat. Vaak zit dat in het gebruik van verklein-

woorden bij het beschrijven van de ziekte of de gevolgen ervan. 7/e/ utu ee« <//n#e(/e fw«

n/fc. Mwr a/w/er/w/tv cew///«Wer. £M die ,sta//.s//«fe Ae#/n//Ms A»y /««e. ö«$ da«««// te/ /w«e wee.' of

'//e/ z»/ /e/s/e /« d!e eers/e /fe//er. ,4/aar ä!a/#ee/? w/e/5, «wtf er «wren er «ejj 2-/ <//e «>e/#oe</ «wren.' Er

is ook sprake van BAG als er hyperbolische voorbeelden worden aangehaald waarin

het goed is gegaan: 'rt /fee« tefe M>Afes5/dmmtfw J/e^ewezen z»/n'. Voorts wanneer Jemand

zieh vergelijkt met gezonde mensen en zegt dat zijzelf evenveel kans heeft opnieuw

kanker te krijgen als deze gezonde mensen: 'Afy/fe, //fe ze# a////V/ maflr zo, y// ife««/ /be/ oo/fe

W //fe </»/ n« /beî e/EuJ u'// /«/>n«c»/>e n/e/i zegjje«. ITa/ dla/ 6e/re/? Aen //fe ewn / w «&y^' e«

m //few^/eew5c/&o«^/e/'. In deze uitspraak wordt de kans op een metastase of recidief-

die er ondanks de behandeling toch al t i jd is - helemaal 'weggebagatell iseerd'.

Uitspraken in de tränt van 7/fe a«e/ze/feer dto/ /ife Aew^ewezew' doen op de zelfde manier de

werkelijkheid geweld aan en worden daarom ook als BAG opgevat.
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Niet altijd duidelijk was de afbakening tussen bagatelliseren (BAG) en 'cognitief
vermijden' (CV), de nieuwe benaming voor 'vermijden van gedachten'. Ernst
minimaliseren leunt immers aan tegen het verdringen van de ernst of het niet willen
denken aan de ernst. De meeste verwantschap tussen BAG en CV komt tot uitdrukking
in uitspraken als 7*ACT»WAPT^««CTI', die bij BAG, en 'de z»e*/̂  « rt^es/o/«?. /*»/«««•', die
bij CV wordt gescoord. Deze keuze is gemaakt omdat in de uitspraak 7* te« w*er

' de ziekte vooral te licht wordt opgenomen, en wanneer iemand stellig zegt /*
,(,vW. Ac/ /.V /^«rr/ßrvr <w x/w/toi/' het afsluiten en het er niet meer aan willen

denken op de voorgrond stj.it.
Soms lijkt BAG op /ichzelf Ux>spreken (ZT): Wo«, CTI *ors//fetfn/feer « woj? de mm/iuntf/jee

wrro <//(•>» to/w/ fr'Mr». I«« «//<» .«x/r/ew &///&Y /s /!*/ f\emeM<e£ de w/ntf « je ' De ernst van de
Ziekte wordt kleiner gemaakt. Daarnaast k,in de uitspraak ook worden opgevat als een
Implic iete vorm van /khzelf geruststellend toespreken. In feite zitten in alle BAG-
uitspraken geruststellende gedachten. Omdat dit impliciet gebeurt, is besloten de
uitspraken niet als dubbelstrategie met ZT te scoren. Wanneer iemand expliciet
zieh/elf ervan probeert te overtuigen dat het zo erg nog niet is, en de nadruk dus ligt
op het /ich overtuigen, wordt dt- uitspraak als ZT gescoord. */4r .zejf owfr A/mft /eye« /w*>zf̂

Zoals al bij sociale vergelijking positief naar boven (S * *) is besproken, is er
overlapping tussen S * *en BAG en kan er sprake zijn van de dubbelstrategie BAG/S * \

Samenv.ittend, bagatelliseren heeft raakvlakken met een aantal andere strategieen.
Hierboven is aangegeven hoe BAG zieh van deze strategieen onderscheidt. Met
sociale vergelijking positief naar boven is er overlap; er kan sprake zijn van de
dubbelstrategie BAG/S * \

BAC.ATELUSEREN (BAG) is HET KLEINER MAKEN VAN DE ERNST VAN DE ZIEKTE OF DE

GEVOLGEN ERVAN. DE REALITEIT WORDT DAARBII CEWELD AANGEDAAN.

• ONTKENNINC (OK)

De definitie was: Van ontkenning is sprake als de patient denkt of zegt dat ze niet
aan kanker lijdt.

Oorspronkelijk was het de bedoeling 'ontkenning' als zelfstandige categorie te
benoemen. Er zijn echter geen uitspraken aangetroffen waarin sprake was van
ontkenning van de ziekte in de strikte zin van het woord; soms wel van ontkennen van
de ernst van gevolgen van ziekte of behandeling. Aangezien die uitspraken goed zijn
te plaatsen onder bagatelliseren of 'cognitief vermijden' (CV), de nieuwe naam voor
'vermijden van gedachten' (VG), is besloten OK als aparte categorie te laten vervallen.
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• VERMIIDEN VAN GEDACHTEN (VG) . . ; - . . '

De aanvankelijke definitie was: Onder vermijden van gedachten wordt verstaan het
uit de weg gaan van cognities die met de ziekte te maken hebben.

Bij nadere analyse van de uitspraken werd duidelijk dat ook hier zowel de naam
als de definitie de lading niet helemaal dekken. Er zijn veel uitspraken die aangeven
dat de patient niet meer aan de ziekte of de gevolgen wil denken, zonder dat daarbij
sprake is van het letterlijk vermijden van zaken of situaties die gedachten aan de ziekte
kunnen oproepen. Er is eerder sprake van het afsluiten of stoppen van gedachten. 7*
woe*/ &>/ JPMOOH /*er#e/e» en /'* woe/ er wnAr me/ mm- «a« drafa'M. We/ ft ̂ pfeiin/. e« /*>/«•» ««//«•
/>e/ noo/7 meer /en/j? *r//£/.' Als de nieuwe naam is de term cognitief vermijden (CV)
gekozen, waaronder zowel het letterlijke vermijden als het cognitief uitschakelen van
gedachten wordt verstaan. Omdat patienten vaak gedachten uitschakelen door
afleiding te zoeken, is CV de enige categorie waar naast cognitieve coping ook een
element van gedragsmatige coping is opgenomen. Echter in de uitspraken is steeds wel
duidelijk dat het er om gaat niet aan de ziekte te denken: 7A?w z// //fe o/> </<• /w«/b e«
town o/», #? een mem/;'» Ae//e« e» #a /wtofeer dp ,vW /«. We/ ft «/e/ #ow/ /wor ee« ;/MW.V «W /<«
ritten sirawffl. Oan ifewn̂ e Ae/er zorgen di?//e »e/s fewfev »m /v/ut/en AeA/.'

CV en het bagatelliseren van de ernst van de ziekte (BAG) zijn soms aan elkaar
verwant. Welke opiossing hiervoor is gekozen is bij de beschrijving van bagatelliseren
al aan de orde geweest.

De vermijdingsuitspraken bevatten vaak een opdracht of voornemen, zoals VAc/ru/tfo/
tt er m'e/ /neer «an woe/ tfen<feen' of 7£ «7/ /!>e/ n« f¥r#e/e«'. Wanneer CV in deze vorm wordt
geuit is zij opgevat als een dubbelstrategie met 'zichzelf toespreken' (ZT).

COCNITIEF VERMIIDEN (CV) BEVAT VORMEN VAN ONTKENNINC VAN DE ZIEKTE EN HAAR

GEVOLGEN, ALSMEDE HET AFSLUITEN OF WEGHOUDEN VAN GEDACHTEN ERAAN.

• I N PROTEST KOMEN (PR)

De aanvankelijke definitie was: Van in protest komen is sprake wanneer de patient
in opstand komt tegen het feit dat zij kanker heeft, of tegen de gevolgen van de ziekte
of behandeling.

Niet alle uitspraken die binnen deze Strategie zijn gescoord, worden door deze
benaming gedekt. Beter zou zijn 'niet accepteren en onrecht voelen'. Echter, vanwege
de compactheid is toch voor de term 'protest' gekozen. De definitie is wel aangepast.

Zoals bij de bespreking van de betekenisverlenende attribute (BA) al aan de orde
kwam, is in de eerste scoringsronde een groot deel van de uitspraken met de strekking
'/»/ « n/e/ eer/yfc /£ Aen er 6005 otw' als BA gescoord. Dit kwam omdat het antwoorden
waren op de vraag Saarow /#'. In die ronde gold nog het impliciete criterium dat
wanneer een dergelijke uitspraak was gedaan in antwoord op de vraag 'Waarom ik?',
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de uitspraak als betekenisverlenende attributie werd gescoord, en wanneer zo'n
uitspraak elders in het interview was gedaan, meestal als PR. Dit gemerkt hebbende is
besloten alle uitspraken met een dergelijke strekking als PR te scoren.

Protest-uitspraken met de strekking 'oneerlijk' worden vaak gedaan in de vorm van
een sociale vergelijking negatief naar boven (S " *): de patient vindt dat ze er in
vergelijking met anderen slechter vanaf komt.

aen/b/ we/ A//yeze//:/e z/e/ a«rfVrp« te/ een w« /be/ awaer aa« fe//e //w/> naar

n, en te/ #«// Awn tfewr <**«•%'. £»_/«/', <//e a//»/rf z» o/> ̂ zo/«/e (ua/f'»j /?/, yiy

«<e/ Arxu, A»«r7 //ar/.v//We «neer//y/b f v/ia" »A te/."

«a/ u///ze//e«r/ «nepr//y/b. «a/ w <//'/ ;rwe/;yj(r ««eer/y/t /£ ten <

te/ r/t'fa'H/>«;.s /H'/; yc/(^c«. /A teA </nt> w/aaMaVn «/<•/ it«///««; «tr/fec;/. //f//aar ^wrrw z/y«

yw.v </e »<TAf«/u7«^ te« /* «(vn/«nw« ^»raa/fe/ /Jwarna /pf/t te/ te/?r /^ j?aan. /naar

ten /A /«*•/> //ei ' orcrs/w«/«'« XVM«'«'.»/ /f^f« teA //fe te.v/«/cn < /̂/ </// zo n/W fc/w </rx>ryaan. /l/nwar

;///; rw :f>. //t te« /«en <r« ///«^e /»f.v/«/;/ we/ «vrfa«». 7'otvi /'jfe t r «fer Af«v««/; MVW

A. z« r/r// teAte« «v «̂"/«W/jif aob/w </c n/^ en «« u«w^CT/w«n aan te/ «vr/t. A« n«

rf« er fr««t'»(>/>. //fe ('/«</ te/ ^euix>« w« W«/w7ree/k, «wora/ o/s^e z<e/ iwe anderen OI«RI/ dVwrtee«

zu'//wtvi. /* f'/>/</<&i/ /'/fr «n«t'«/w//^ /*w//je/n^/en «'orrf.'

DergHijke uitspraken zijn als dubbelstrategie S " 7PR gescoord, omdat de
vergelijking en het protest erin niet van elkaar zijn te scheiden. Er zijn goede
argumenten voor de bewering dat in feite alle S ' * uitspraken elementen van protest
bevtilten. In vergelijking met een ander is de patient immers slechter af, en dat is
oneerlijk. Besloten is dat er alleen sprake is van een dubbelstrategie wanneer de
patient zelf expliciet aangeeft dat zij het oneerlijk vindt of er boos om is. Om deze
reden wordt de S " * uitspraak >«//« Aroer tee/? «>/fe /feawter, /naar jb/y tee/? 90% /fea/w da/ W/ te/
owr/iee/? e« /A 50%. en dw/ w <//« w/w/pr niet als dubbelstrategie met PR, maar alleen als
S * * gescoord.

I N PROTEST KOMEN (PR) BEVAT UITSPRAKEN DIE WIIZEN OP HET NIET ACCEPTEREN VAN DE

KANKER EN DE CEVOLGEN ERVAN. O O K BEVAT DEZE CATECORIE UITSPRAKEN WAARUIT

BUIKT DAT DE PATIENT HET ONRECHTVAARDIG VINDT DAT ZIJ KANKER HEEFT GEKREGEN; ZIJ

IS ER BOOS O M .

• BERUSTEN (BR)
De aanvankelijke definitie was: Er is sprake van berusten, wanneer een patient zieh

•fbi j neerlegt dat zij kanker heeli omdat het nu eenmaal niet anders is, maar niet bij de
pakken neerzit. .
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De toevoeging 'niet bij de pakken neerzitten' is vervallen. Uit de uitspraken is
namelijk niet te beoordelen of daar sprake van is. Bijvoorbeeld, wanneer iemand zegt:
A/rt M «ie/ tfwdprs', kan dat betekenen dat zij er terneergeslagen en depressief van is,
maar ook dat zij zieh er niet door op haar kop laat zitten. Om interpretaties te
voorkomen is besloten dit soort uitspraken allemaal onder de categorie BR te scoren.
Toevoegingen waarmee een patient aangeeft dat ze niet bij de pakken wil neerzitten
zijn afzonderlijk bij de categorie 'zichzell toespreken' (ZT) ondergebracht. Toe-
voegingen daarentegen die aangeven dat iemand wel bij de pakken neerzit, zijn bij de
nieuwe categorie 'doemdenken' (DD) gescoord.

BR-uitspraken zijn in te delen in uitspraken die duiden op accepteren '/*>/ /.? »W
tf/ttfers' en uitspraken waarin de patient zichzelf de opdracht geeft om het te (leren)
accepteren. Voorbeelden van de laatste zijn: 7/e/ « o/> w/y« uq?#i'/feum<'M <•« HW »«*'/ /A <£wr
im*T wee ZI«I te *o>m>fl' en 7* m«e/ em»«« /m>n /«\en '. Deze laatste uitspraak is op te vatten
als berusten in de vorm van een zelf-instructie of als een zelf-instructie om te berusten,
en is daarom als dubbelstrategie BR/ZT gescoord. Dergelijke dubbelstrategien bevatten
vaak het werkwoord 'moeten'.

' BERUSTEN (BR) BEVAT UITSPRAKEN WAAARMEE DE PATIENT AANCEEFT DAT ZE HAAR

HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE ALS (EX-)KANKERPATIENT ACCEPTEERT EN ER ZICH Blf

NEERLEGT.

• AGCRAVEREN VAN DE ZIEKTE (AGG)

De aanvankelijke definitie was: Aggraveren is er bewust rekening mee houden dat
het wel eens siecht kan aflopen, zodat het in ieder geval niet kan tegenvallen. AGC is
de tegenpool van bagatelliseren.

Na scoring bleken slechts enkele uitspraken aan deze definitie te voldoen. Dat komt
vooral door de toevoeging 'zodat het in ieder geval niet tegen kan vallen'. Uit de
uitspraken zelf is namelijk moeilijk af te leiden of dat laatste het doel van de uitspraak is,
zoals in Toe« «re /Wer dip s/raa/«/'/ nedlen ow,/&/»'.? /e /rt/ew »w/fee«. /oen rfrtc/»/ Afe. /'£ /few» Wer woo//
meer /en<g. Gefc M'.'f« oo/fc o/> <fe<% da/ /* o/^Mom«; «erdow <//eifewoAAe/en/// /e ii/en fe//e«, <//e
awen5<ijgocA/e«</. /oen Aflrf tt ütj/^efoe/ a'eer. dij/ ;'/fe m//>; ^«/5 nte/ weer /er«^ 20« z/en.'

Er zijn zeer veel uitspraken gedaan met daarin angstige gedachten en doem-
scenario's. Aanvankelijk konden zij onder geen van de definities een plaats krijgen.
Toen is besloten deze doemuitspraken met de oorspronkelijke uitspraken van aggrave-
ren in een categorie te plaatsen en voor deze combinatie een andere naam en definitie
te zoeken. Er is gedacht aan de benaming 'Zwaard van Damocles', maar ook onder deze
term zijn niet alle uitspraken te verenigen. Uiteindelijk is gekozen voor doemdenken
(DD).
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Nu bleek echter dat bijna alle uitspraken waarin een patient zieh vergelijkt met

iemand waarmee het slechter is gegaan en waaraan zo'n patient dan een negatief

gevoel overhoudt ('dfcr//.v w//n «oohSanJ'), in feite DD-uitspraken zijn. Ze kunnen worden

upgevat als UD in de vorm van S " ' of omgekeerd, als S "" in de vorm van DD. Ze zijn

daarom als dubbelstrategie (DD/S "") gescoord.

/tf#» zw$ A«?/? Ac/ «wfe #'Aa</ / ( / /.v «• /wnju jaar oa« ^es/ormi. lo/flew</jWör A«/1'£ /«>/ zo o«J a&

?/y «w.v.. /A// /.v At-/ wrtrp t-raa«... /p u%«f/ te we/... /e ACT// *»r A?/<emoa/ n«?/ JŜ TMA/ «/>. //fe diewfe»wa/fe d!a/

DOEMDENKEN ( D D ) IS HET UITCAAN VAN EEN NECATIEF SCENARIO: DE ZIEKTE OF DE

CEVOLGEN «VAN ROC PEN ÄNGSTIGE, NEGATIEVE GEDACHTEN OP.

• ZlCHZELF TOESPREKEN (ZT)

De ri.uwnnkelijkt' definitie was: Van zichzelf toespreken is sprake als een patient

zichzelf lot de ordf roept, letterlijk of figuurlijk iets tegen zichzelf zegt of zichzelf iets

voorhoudt.

£r>/ *.<*• <y\rv.U> j,o),l) '«' i i*U*>Jr l ia l f>en £/oaf aania.1 o\/prf>f»nknm*Ji^e uit.^nraken hij

andere strategieen was ondergebracht. Met name de zinsnede 'zichzelf iets voorhoudt'

maakte de afbakening met andere strategieen moeil i jk. Zichzelf iets voorhouden

gebeurt impliciet bij veel strategieen. Bi jvoorbeeld, bi j relativeren (RL) en baga-

telliseren (BAG) zegt de patient als het ware tegen zichzelf dat het nog erger had

gekiind, of dat het allemaal nog meevalt en het heus zo ernstig niet is. Ook bij S *"

houdt een patient zieh impliciet voor dat ze er vergeleken met anderen nog goed

vanaf komt. Bij het herindelen is besloten om uitspraken die slechts impliciet zijn op te

vatten als 'zichzelf iets voorhouden', niet ook nog bij ZT in te delen, maar alleen bij

de Strategie waarover expliciet mededeling wordt gedaan.

Bij de afbakening van ZT van de strategieen berusten (BR) en cognitief vermijden

(CV) is nog iets anders aan de orde. Bij beide strategieen z i jn er twee soorten

uitspraken. Bij de ene soort is er alleen maar sprake van BR of CV. 'rt &JH j j m ; zuwre

/>M/.v/v>/tfÄ'/{//(K' rfm^vH »wer </«•« 2WJ& s/q/zw/£ew ew zo. .Wy« nw« <foe/ da/ ««. //fe »•;'«</ d!«/ MW Aee/

/\cn«'/«'//</. ///Mryrt/*7/.v w/Wrtm/pn' is een voorbeeld van zo'n pure' BR en 'uw/m;y te/n^? »

6«?/ rt'w rt/^c.«/<>/<*« />n>A/m». /A A?« wwr art« Ae/ «er/fe. e« de«/fe er e/jje»///* «/W »wer «an' een

voorbeeld van een 'pure' CV. De andere soort bevat als het ware een zelf-instructie

(ZT) om te berusten of cognitief te vermijden, een dubbelstrategie dus. De eigenaresse

van een winkel in huishoudelijke apparatuur bracht de dubbelstrategie BR/ZT als volgt

onder woorden: 7* ffjqp »«M7 maw zuw/r /»/&>« »;<•/ </«• <?nw. ü i« «• woe/ ««•/ J«»/ neramJSeiwi. /<fe

w« UYUffMicA/nf «iey. (j/"ep»yf>rwMw tj/"ro. ÜW/ Aw« w« w/W >W«T. Zto/ za/ life
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Een ander wi lde daarentegen weer doorgaan als vroeger getuige haar dubbel-

strategie CV/ZT: 7* wo?/ />ro&ww on» /be/ JFUYXJH /P »«fjje/pw. /Jö/ « /*»/

u « r dp </r<uu/ o/>/w£&». Zo woe/ te/ oofc Wla«/ ofcyp <&// HIW </<*•/. <

/A mop/ <r ro mm mqf̂ >/t/ifr A/y .v//7 rfoon'.

Er is ook nog een grote groep uitspraken met als strekking y«> mop//*w//»p/"z»y'M' of y«>

mop//*«»//£/" dp/iifee«'. Deze uitspraken bevatten een nadrukkelijke zell-instructie on zijn

daarom bij ZT gecategoriseerd.

Tenslotte bleef er een groep uitspraken over die onder geen van de aanvankelijke

definities viel. De gemeenschappelijke noemer voor die groep zou kunnen zijn 'het

wegredeneren van angst en ongenoegen'.

7* root/? /« /w«/pjfe, daw <fc»&yp pnwipr «»z«j? /^en/eze^; /'* A<»H ̂ W Ac.s7nrM/r/. /'/6

f/r»7/<'H. r/h/ feinXTHYJ»»««^ «/«'/.'
A/y m/y ACAPW«/ ««•«/ w w/y« r//.v t>rrw« WYT/<Y/<»«. rtwr m«' / /A HOJ?

a m dp«&7/. .Waar r»y A«</ pr Jn^/oar m«> jjf/o/Ä"«. /J«' wws «/ « W /«' /««r /XY-W /rxv/ :<• mwr </<<
. Z/y uas ^ /o« i ZP Ae/ /(rrwy e« 47 foew ze ofY?W«'</. /* Ac« »u ooA •/•/. m«/r //t « m

Besloten is deze groep uitspraken ook als ZT op te vatten.
Duidelijk is dat een geruststellende redenering soms op een sociale vergelijking is

gebaseerd. Wanneer dat het geval is wordt de uitspraak als dubbelstrategie gescoord.
Bij het laatste voorbeeld als S * 7ZT. De patient geeft aan in welk opzicht zij positief
atsteekt bij haar zus; zij gebruikt de vergelijking om haar angst weg te redeneren.

ZlCHZELF TOESPREKEN WIL ZEGGEN DAT DE PATIENT ZICHZELF INSTRUCTIES GEEFT DAT IETS

MOET OF JUIST NIET MOET. O O K HET WEGREDENEREN VAN ANGST EN ONGENOEGEN WORDT

ERONDER VERSTAAN.

5 - SAMENVATTINC EN CONCLUSIES

Met behulp van een voorlopige lijst van veertien cognitieve strategieen zijn de
interviews geanalyseerd. Daarbij traden categoriseringsproblemen op, die voor het
grootste deel konden worden opgelost door de werkdefinities verder te preciseren, af
en toe een duidelijker benaming te kiezen, strategieen anders af te bakenen, een
enkele Strategie toe te voegen, opeenvolgende strategieen afzonderlijk te benoemen
door een tekstfragment in stukken te knippen, en door interpretatie te vermijden. Ook
het besluit om dezelfde uitspraken steeds hetzelfde te benoemen, ongeacht door welke
vraag ze zijn uitgelokt, heeft bijgedragen aan een eenduidige indeling.
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Er bleef echter een fundamenteel probleem over dat niet zonder meer was op te
lossen. Een aantal uitspraken bleek meer dan een Strategie te bevatten maar kon toch
niet worden opgeknipt in verschillende fragmenten. Gedeeltelijk komt dit omdat een
en dezelfde uitspraak, vanuit de verschillende theorieen bezien, soms anders wordt
benoemd. Wanneer er breder naar cognitieve strategieen wordt gekeken, zonder op
66n theorie terug te vallen kan dit een benoemingsprobleem opleveren. Bijvoorbeeld
de uitspraak 'het is erfelijk want mijn zus heeft het ook' is zowel een causale attributie
als een soriale vergelijking. De strategieen volgen elkaar niet op maar vallen samen.
De uitspraak kan niet worden opgeknipt zonder haar betekenis te verliezen. Een
andere oorzaak van het samenvallen van strategieön wordt gegeven door van Zuuren
(1995). Volgens haar kan een en hetzelfde fragment soms, los van het theoretisch
kader, potentieel twee verschillende elementen in zieh bergen, omdat psychische
verschijnselen nu eenmaal meervoudig gedetermineerd zijn en ook diverse functies
tegelijk vervullen. Zij concludeert dat het daarom onvermijdelijk is dat verschillende
beoordelaars dergelijke fragmenten verschillend zullen categoriseren. Zolang er maar
genoeg fragmented /i jn die wel eenduidig zijn in te delen, zo vervolgt zij, hebben de
elkaar overlappende categorieen toch elk bestaansrecht.

Echter door te onderkennen dat een bepaalde uitspraak twee mededelingen
tegelijkertijd bevat zijn do uitspraken wel degelijk eenduidig in te delen. Immers
wanneer hier overeenstemming over bestaat, en dit wordt vervolgens door beide
strategieen te benoemen in de categorisering tot uitdrukking gebracht, is er opnieuw
sprake van eenduidigheid. Daarom is in dit onderzoek de term dubbelstrategie
geTntroduceerd voor een uitspraak die twee verschillende strategieen tegelijk bevat die
zodanig met elkaar samenvallen, dat ze niet van elkaar zijn te scheiden.

Na herdefiniering en aanscherpen van de definities zijn uiteindelijk zeventien
strategieen in het onderzoek betrokken. Een overzicht met de bijbehorende definities
vindt u op de volgende pagina's.
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• CAUSALE ATTRIBUTIE ( C A )

EEN CAUSALE ATTRIBUTIE IS EEN UITSPRAAK DIE VERWIIST NAAR GEDACHTEN OVER DE (X)RMAK.

• ULTSLUITENDE ATTRIBUTIE ( U S A )

ER IS SPRAKE VAN EEN UITSLUITENOE ATTRIBUTE WANNEER DE PATENT EEN MOCELIIKE

OORZAAK NOEMT EN CONCLUDEERT DAT DEZE NIET OP HAARZELF VAN TOEPASSING IS EN

DUS NOOIT EEN VERKLARING VOOR HAAR ZIEKTE KAN ZI|N. ER IS SPRAKE VAN HET NEUTRAAL

WEGSTREPEN VAN EEN EVENTUELE VERKLARING.

• SCHUIDONHASTENDE ATTRIBUTIE (OLA)
VAN EEN SCHULDONTLASTENDE ATTRIBUTE IS SPRAKL ALS DE PATIENT IETS DAI ZH WIL

HEEFT GEDAAN AFWIIST ALS OORZAAK VAN HAAR KANKER, ALS ZL| EEN OORZAAK AFWIIST DIE

ALGEMEEN MAATSCHAPPELI|KE GELDIGHEID HEEFT EN DAARBII LAAT WETEN ALTIID HAAR BEST

GEDAAN TE HEBBEN ZICH ER NIET AAN TE BEZONDIGEN EN ALS HET EEN UITSPRAAK BETREFT

WAARMEE IEMAND AANGEEFT DAT ZE DE KANKER NIET EERDER HAD KUNNEN ONTDEKKEN.

• POSITIEVE WENDING GEVEN AAN DE ZIEKTE (PWG)
EEN POSITIEVE WENDING GEVEN AAN DE ZIEKTE WIL ZEGGEN DAT I M N K Z I I DE ZIEKTE ANDERE

DINGEN IN HET LEVEN BELANGRDK ZI|N GEWORDEN, DAT DINGEN IN POSITIEVE ZIN ZI|N

VERANDERD: DE ZIEKTE HEEFT IETS OPGELEVERD, HEEFT 'Z IN ' GEHAD.

• SOCIALE VERGELIJKING POSITIEF NAAR BOVEN (S * * )

EEN SOCIALE VERGELDKING POSITIEF NAAR BOVEN LEVERT EEN GOED GEVOEL OP (+), OMDAT

DE PATIENT ZICH MET ANDEREN VERGELI|KT MET WIE HET VOLGENS HAAR BETER GAAT (+) EN

AAN WIE ZU ZICH OPTREKT.

• SOCIALE VERGELIIKING POSITIEF NAAR BENEDEN ( S * " )

EEN SOCIALE VERGELIIKING POSITIEF NAAR BENEDEN LEVERT EEN GOED GEVOEL OP (+),

OMDAT DE PATIENT ZICH MET ANDEREN VERGELI|KT MET WIE HET VOLGENS HAAR SLECHTER

GAAT (-) EN CONSTATEERT DAT ZIJ ER ZELF BETER VANAF KOMT.

• SOCIALE VERGELIJKING NEGATIEF NAAR BOVEN (S " * )

EEN SOCIALE VERGELIIKING NEGATIEF NAAR BOVEN LEVERT EEN VERVELEND GEVOEL OP (-),

OMDAT DE PATIENT ZICH MET ANDEREN VERGELUKT MET WIE HET VOLGENS HAAR BETER

GAAT (+) EN CONSTATEERT DAT ZL| ER ZELF SLECHT VANAF KOMT.

• SOCIALE VERGELIJKING NEGATIEF NAAR BENEDEN ( S " " )

EEN SOCIALE VERGELUKING NEGATIEF NAAR BENEDEN LEVERT EEN VERVELEND GEVOEL OP (-),

OMDAT DE PATIENT ZICH MET ANDEREN VERGELI)KT MET WIE HET SLECHTER GAAT (-) EN

CONSTATEERT DAT HUN SITUATIE HAAR VOORLAND IS.
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• SOCIALE VERGELIJKING GELIJKWAARDIG (S ")

EEN SOCIALE VERGEUIKING GELIIKWAARDIG IS EEN UITSPRAAK WAARIN DE PATIENT ZICH AL

Of NIET EXPLICIET VERGELIIKT MET ANDEREN EN DAN TOT DE CONCLUSIE KOMT DAT ZIJ NIET

ANDERS IS DAN EEN ANDER.

• ZICHZELF EEN BIJZONDERE PATIENT VINDEN (SB)

ZlCH/ELF EtN BI | /ONIHRl PATIENT VINDEN WIL ZEGGEN DAT DE PATIENT AL OF NIET OP

GRONU VAN EEN EXPLICATE VERGELIIKING MET ANDEREN AANGEEFT DAT Zl| EEN BUZONDER

GEVAL IS Of DAT HAAR EEN BIIZONDERE BEHANDELING TEN DEEL IS GEVALLEN.

• RELATIVEREN (RL)

RELATIVEREN WIL ZEGGEN DAT DE PATIENT BEDENKT DAT ZE NOG VAN GELUK MAG SPREKEN,

OMDAT HFT NOG ERGER HAD KUNNEN ZI|N: ZE KOMT ER NOG COED VANAF. ER IS GEEN

SPRAKE VAN EEN EXPLICIETE VERGELIIKING MET ANDEREN, EVENMIN VAN HET MINIMALISEREN

VAN DE ERNST VAN HAAR SITUATIE.

• BAGATELLISEREN (BAG)

BAGATELLISEREN IS HET KLEINER MAKEN VAN DE ERNST VAN DE ZIEKTE OF DE GEVOLGEN

ERVAN. DE REALITEIT WORDT DAARBII GEWELD AANGEDAAN.

• COGNITIEF VERMIIDEN (CV)
COGNITIEF VERMIIDEN BEVAT VORMEN VAN ONTKENNING VAN DE ZIEKTE EN HAAR

GEVOLGEN, ALSMEDE HET AFSLUITEN OF WEGHOUDEN VAN GEDACHTEN ERAAN.

• I N PROTEST KOMEN (PR)

IN PKonsi KOMLN BEVAT UITSPRAKEN DIE WIIZEN OP HET NIET ACCEPTEREN VAN DE KANKER

EN DE GEVOLGEN ERVAN. OOK BEVAT DEZE CATEGORIE UITSPRAKEN WAARUIT BLIJKT DAT DE

PATIENT HET ONRECHTVAARDIG VINDT DAT Zl) KANKER HEEFT GEKREGEN; Zl| IS ER BOOS O M .

• BERUSTEN (BR)

BERUSTEN BEVAT UITSPRAKEN WAARMEE DE PATIENT AANCEEFT DAT ZE HAAR HUIDIGE EN

TOEKOMSTIGE SITUATIE ALS (EX-)KANKERPATlENT ACCEPTEERT EN ER ZICH Bl) NEERLEGT.

• DOEMDENKEN (DD)

DOEMDENKEN IS HET UITGAAN VAN EEN NECATIEF SCENARIO: DE ZIEKTE OF DE GEVOLGEN

ERVAN ROEPEN ANGSTIGE, NEGATIEVE GEDACHTEN OP.

• ZlCHZELF TOESPREKEN ( Z T )

ZlCHZELF TOESPREKEN WIL ZEGGEN DAT DE PATIENT ZICHZELF INSTRUCT1ES GEEFT DAT IETS

MOET OF IUIST NIET MOCT. O O K HET WEGREDENEREN VAN ANGST EN ONGENOEGEN WORDT

ER ONDER VERSTAAN.
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IV COGNITIEVE STRATEGIEEN VAN BORSTKANKERPATlENTEN

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet hoe de definities van de strategieen tot stand
zijn gekomen. In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de onderwerpen die de
patienten in hun cognitieve strategieen noemen en waarop deze strategieen betrekking
hebben. Daarna wordt besproken hoe vaak de onderzochte strategieen in de interviews
zijn aangetroften, hoe ze onderling samenhangen en welke veranderingen er optreden
in de loop van de tijd. Tenslotte wordt vermeid of, en zo ja in welke mate, subgroepen
respondenten van elkaar verschillen in het gebruik van de strategieen.

1 - ONDERWERPEN VAN DE COCNITIEVE STRATEGIES

De cognitieve strategieen van de borstkankerpatienten hangen niet in het lurhtledige.
Zoals uit de voorbeelden in hoofdstuk III blijkt, hebben ze betrekking op vers( hilk-nde
aspecten van de ziekte en haar gevolgen. De onderwerpen die in de strategieen
voorkomen lalen zien wat borstkankerpatienten bezighoudt; de strategieen maken
duidelijk hoe zij hiermee omgaan. In deze paragraaf wordt hieraan gedetailleerd
aandacht besteed.

Per Strategie worden de te onderscheiden onderwerpen genoemd met de aantallen
respondenten bij wie deze zijn aangetroffen. Daarbij Staat N, voor het a.intal patienten
dat een dergelijke uitspraak tijdens het eerste interview deed en N^ en N, respectieve-
lijk voor de aantallen patienten tijdens het tweede en het derde interview (N„„ = 46).
Telkens zijn er voorbeelden van uitspraken gegeven.

Op verschuivingen in de aantallen uitspraken wordt in deze paragraaf niet expliciet
ingegaan. Hieraan wordt in paragraaf 4 aandacht besteed. Hier en daar wordt vermeid
dat een bepaalde Strategie in combinatie met een andere voorkomt, of is er, met de
inmiddels bekende afkortingen, aangegeven dat er sprake is van een dubbelstrategie.
Dit samengaan van strategieen wordt verder uitgewerkt in paragraaf 6-1.
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• CAUSALE ATTRIBUTES

In de causale attributes van deze groep borstkankerpatienten zijn veertien
verschillende oorzaken of onderwerpen te onderscheiden.

- Ik ben niet anders dan een ander (N,=34, Nj=27, N,=20)
7A AeA /xVn«aW« wfc ,1/aar /A ten n/e/ a//ee/;. fr z///w /wn</erdl/tt/zt7«/ fTOHUV» m « . ' (£4/5 V

75V z//n zr«ve/ #ezo«dp en ybn/je /TOUM«»« aVe i>e/ /fernen. Ze#s to'nderen jferryjjen Ae/. O«« umrom life

- Psychologische verklaringen (N,=18, N^=17, N,=18)

7* </cn* d»/ /*•/ dp /!«a/.v/e r/eryiflar zo jo/wo*/ Aee/? /n m#n //'c/wam. üb/ o/> een jeej?e/«>n

7/f/ /,* M'w/fe / i /x'A w«j(f .v/m/v <v« Ar/«r/ w<'/ w//« ex w<wr dW/ /.v ppn fo/m/ »ww <̂ ?npA"5/e ökwr j?a f'i

</w.v «/<•/ ̂ («v/ »/«' «;M. A« (\erdpr i«'A /A «v/^wr &/«# wf/ /(^p»zrn j^rtr/fe/ e« i£ MYW« /»;«• w/W /w/

>// z//n J//;^f« <//<' r///«-« ;;/W /e/fe/fecr. />»/ rrw/ /rx/> t7/£>^;t'. /Jr/Z mw( «W. /1Ä

om «•« «/e«u^ /wwor. /Jw/ M«/fe/ w/.vxfA/e« /(»«'//fwra'. »war zo

- Leefgewoonten (N, = 17, N,= 11, N,=21)

7/fe dp//A r/«/ «/ d/'t' /n*/; «/.v t'o/Uf>nv>r;/;̂ 'midi/p/<p». jfe/purv/q^n e« zo, dfa/ ton ^ewwon nte/ /?ezo/w/

2 ^ / / 'rwr«'« ;«f«.v. »frwrya./p 6t>«/ «r//; «//t« ww//?« wfQ?f/«wd. £» /we u^e/yy <?/s ee«»ü«</i^ mews

»OK HW/ <T//; r/7 <'« ri/V/r// \c/v/</tV//X' /.v r;/";;/e/.''

To»m/ r>/w/r// w/y;/ :«,v /«'/ oo/b /xt^? //ew/t //fe. /.v /be/ »e/s tw» //bw/.v?' We />e*6e« /AI/M a//>ya'samen tww

/«'/:<'//r/(' ,(»<ye/ew. ///er /» /«'/ do^O « oo* ee« ^ez/'w »ie/ ft*/ tow/feer /« deyäw///'e. foew ze/dpn ze fla/

Aow/ r«« r/ee.v e/e«, ww;// r/»e j?«x>/^«/pr W eew .v ĵc/i/eny en er /h/ww «War a///yV/ twe/ /'fees o/> /a/e/.

a"e«A //fe we/ tw/.v... rnJ tyr i!w</ »wiyw »/oprfpr een M / n » J/e «er/fe/e A/y een Ai%-A//)te7/.« CT; aaw

«»y «e/ een.v ay|ije/fee««/ z'/ee.v. />;/ /vr/vw/ ran d/j/ rfces. a«/ /»ee/? w»y «a;/ />e/ dpnte» ^eze/.

/* AeA aa/ r/ee.v a///y</ n/e/ /« ' / /ejjenr/n j?ej?e/en. ye/»/ioe/ae aa/ a"/e Am/en z»e*^e« ws / uanpn.' (G4/5 "y

- Hormonen (N, = 1.l, Nj=10, N,=11)
7/fe /»eft «Hjfp»wr //en yawr at* />// j?e\///fe/. /// /be/ Ae#/n u'<u-f'e s/er/feer a«n «K. Toen /W<Ä»r; ze ibe/

w/.wc/»»'en n«? n/e/ r» ^KY/ »naer con/nj/p. r//e/n</p/»y* /ej?/ aW/ /OCÄ «a/ JT/I/ /nye /fduam zon />/7.

A'/»/«w/"rfi»«ityip: r/r// i.v WMArA/en n/e/^xW^f/ve.v/.'

yV /w)/7n(X)n/)M/'.v/>o»«//n̂  /«>ni»//pr/ /» dp »/ien^j«^. AM /«ee^ er /a»7 /e/x wee /e »wAen. //fe /feen zw/

tvoKKv>» /»/.«.«en dp C J ^ W W / I J I en ze.v% a"/e a"// Ae^Aen £e<fere£en.' fC4/V")

7* Aen <vn MW-drx'/b/iT: w/yn woeaer ibee/? a"/e /bom»of«7/ ^s///fe/ /oen ze i» /ieru»rA//n^ u w JW» m;/

/ArA«i(>/....yif* Aewr, d«*r />eA/>ef» MV Ae/dri«/0/nj<>/ Toor w/y w Ae/du/dp/fyt dh/ Ae/ d*?m/ee /e
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- P e c h e n n o o d l o t ( N , = 1 1 , N^=17, N3=19)

7* 11«/*e/*ee/yam»ier, maarju, Ae/2a/my>j /o/ ««•/#«/¥•««/zyn.

^p *wn//e u Wa/irq^/i «aara/w aV/ ew uoanww da/.',Waar ab/ if**//#*>n ZI/I, «0/1/ to/ A)/ <*»/««//

jo«, Ae/ Jw// me/ 6y een a/Wier.'

- Aanleg en vatbaarheid (N,=8, N,=11, N,=12)

# fees/ tfan ««/ «ens ower een sneü/en> rt»/Ue/;nj. ütoar AeA /A <&IN wwamvb//«/«/* «W <w///q? foor.'

7* ften a//»>(/ a/ oa« Ae/ *«ö/fe/fef/en »w/ m/yw ê;o«<Ä>«W. ,M//n ZIASSP/; WüWi MOO// IWA\ fr

»war <w/^n '^e otw /e Mwa/en en »A «as /«•/ /wa5/e. We/ io/ uW /W.v »«•/>

- Erfelijkheid (N,=7, N^=5, N3=8)

pr Aa/ 00* fcjnAer « / ZJ/W wo«fcr Aeey? 00*

e /ocA aa«>e ^CTMTJ. üa/ Ae/ er/fe/y* « o/zo. ZAwrom /«>/1* 00* a/jwa^j/Av w//

-Milieufactoren (N,=7, N2=6, ^ =

£r r«w^ zotw/ rowme/ /« öe /MCÄ/. Wy uwne« /

'Aiinter « een zte^/e ran onze //;</,

- Magisch denken (N,=6, Nj=5, N,=4)

n. ,4/oar o/aa/ no« ed>/ zo te «w/ /* nte/. ^/aar /* Aen

ran... /* Ae*^«/n /n wyn

/ /tfaar

'/fn /oen z « »A, en/ezw//z«jge« aa/ Aes/oa/ n»e/. maar /'*ze/. zte/e wW,

- Eerdere problemen met die borst (N,=4, N,=3, N,=1)

7* teft M'e/ m w ^eAoora" aa/ (vu«u'&» we/ zu>aw 6o«/en meer ton* Ae**en. /fe/ /* oo/fe a

««wraan /A Aors/on/i/eA/n^ ibeÄ^/fwa'. //fe tei «ame/y* /fea'a/steriors/en. ßa/ z(/« i>fees6ors7en, aan z//

er^een /ne/^/ainejfe ;n. Ztoaraw; /»6 /A wyn /fe/ndenen ooife noo// öors/iwea'/n/f ifett«nen^«'en.'

7* AFA a//yi/ a/ zere *ors/en ^Aaa*. zew Wtewn en o/geze/ /ya«»5 ae m««/n<a//e. /A den* <&/ rf// er

wee /e maifee;» Aee^.'

- Cestoten of druk (N,=4, ^ = 3 , N3=2)

7* «fen* aa/ /*>/ abor myn abc*/er /feom/. Ze /e«n/ a//yi/ /«^en myn tors/ a& «* /e/et^fte /fey'Aen. Afe

aen* 00* a& ae /eiewsfe n»e/ aaar Aaa"^estoan maar aaar, aa/ /f>e/ aan /n de anaew iory/ «'as^eu^ef/.'
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7/e/ & m/sscA/en #eAomen omd!a/ «A </lrwr een masseur im*/^masseer</ toor m/^i wife (patiente lag

daarbij op haar buik, MO.). /AtfenA<&rtAe/j?e»rr//eer</«#roaA/doorde</n/Ao/>dVeto/W.'

- Berocpsmatig (N,=2, N,=0, N,=0)

7A AeA a'e/#e<£wA/ <&?/ Ac/ iwi /«/ «/«gen zou Au/inen /»mm me/ a/</»e 5/rafcn i» #e /wtA/.' (patience
Is stewardess, MO.)

-Slraf v a n g o d ( N , = 1 N^=1 N,=1)

7/c/ v/rw/ /« <A' WyW r/<- */«</prew n//ü

/* ^<r« */«</ mw m//;; t'»j?e« »w</er. W//n owners AeAAe«

tinR(N,=1 N,=1 N,=0)
m//« mf>mfcr Aeey? Ae/ ^e/v«/. /;/e AeA /A f wrur#</. W/e AW At'/ o/> Ae/ ÄM/A7 W>*

<irt« rfp /«/f î'n e«^w/o/». 7«?« AeAAen u« Ü W ^ « T Ä ^ < / i a n <ÄJ/ Aura»/. 2e re«/w; /an ««•/ nwar /ÖCA
er nw <awn.'

• UlTSLUITENDE ATTRIBUTES

De onderwerpen in de uitsluitende attributies komen allemaal ook bij de causale
iittributios voor.

- Erfelijkheid (N,=7 N^,=7 N,=3)

'Ze /«^en er «W n»/r o/Ae/ //;ye7<?m»//e »worAom/ f/ro. Woar Ay my «<A// n/e/ zo. ,V»em n̂</ Aee/?
AeA We/ /.v

- Aanleg en vatbaarheid (N,=4 N,= l N,=1)
'Ze fvn/w<A/en /wA «//;>/ fin/ zo/e/.vj?eA«/r/ ;'n een //'cAoam «w/ /ocA «/ z»'e*e/»/A «. .Wenden <//e

<////ic.v CM r£///<v A«'AA<'n̂ '<'/wJ. rw/rt/ re een //d*»;» AeAAen flh/ n/e/ zo« tteerx/<?w<y Aee/?. .Waar. Aoe

.' /Jr// A<»A /* my .v

- Eerdere problemen met die borst (N,=2 N,=1 N,=2)
7* /«'A /YH)r wyze//"wj* ;«w// </e anjij.v/ j?eArj</ /wn /A za/ «W een.v Aors/AanAer Anjj?en. /A AeA zes

A/w/env/. /A AeA ze «//em/w/ ze//\(,'e«W. ü/e Aors/en AeAAen e»^en/yA a//yi/ jjoe</ £e<faan wa/ ze

«. .V«M7 eert/er te/j?eAa</.'
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- Psychologische verklaringen (N,=2 NK=1 N,=3)

eens »e/s ^P/K-CTJ of w OWTP«/C en *wn*er 7oen *

/fltfr «ee. /'£ zow n/e/ «v/ew MW/ dir// ro« BIOP/«J r//w. .V<v. /'

«We/;. /£ wasep» J^/UJUI^ wfm. (>»«•ra//.v«v/tv/wi/«/, «xwr «// w/ot/i/e«

-Hormonen (N, = 1 N,=1 N,=D
/. i t o d!»/ /tw« te/ «/<•/ zryn.'

- Cestoten of druk ( N , = 1 N , = 0 N ,=0 )

7* Art er a/ zo fwajfc o/̂ er /M^edbc/)/. / /e*/p mi$scWen/p Aors/ jjesto/en.' ;W<*/r ««'.

oo* «»e/. Zo/W.f zott/e/e /ben'

• SCHULDONTIASTENDE ATTRIBUTES

Volgens de definitie zijn er drie groepen schuldontlastende attributies. Bij de eerste
twee: 'afwijzen van schuld terwijl het (risico)gedrag wel is vertoond' en bij 'afwijzen
van schuld terwijl het (risico)gedrag juist niet is vertoond' vinden we onderwerpen
terug die ook voorkomen bij causale en uitsluitende attributies. De derde groep:
'schuldontlasting ten aanzien van het moment van ontdekken' is van een andere orde
en komt als onderwerp niet voor bij CA en USA.

Afwijzen van schuld terwijl het (risico)gedrag wel is vertoond
- Leefgewoonten (N,=6 N^=3 N,=4)

7£ /m£er o/w /e den/fee» da/ /»/ feAs /'« wy« fee/w'//ze w. Z?f« /£ «'// er «/e/ ot«r </fw/feew </r// AtV fo/«

tome« ow<i?/ /A iVecA/ ?»or weze^/je6^ezor^</. //oewe/dt?/ j/'e/zo /'.v. /wor.'

/£ rfe«* «e/. a& //fe een s/Hgfje roofo/er «w^e«'ee.v/, ai?/ /A rtton eew <wr</;̂  ,vrAHÄ/o;;«/;/t'.v

tt iboe/my «M n/e/i /e («ru'///e>;, uw»/ / i roo/fe moar ee« /war i/

- Hormonen (N,=3 N^=1 N,=4)
/»en yaar n/e/ weer ae />//. £ton zo« ye /ocA aen/feen aa/ i/fe />e/ //en yaar eeraer /wa" woe/e«

. ye u^e/ /iie/ n/e/. /* ton me/ weer aben aan w»yn Ae*/. fn /rottwen^, oo* ofc/e «oo// ae />// Aeft/

e/ w/y s/enfe a& Ae/ we/
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- Overige (N,=3 1^=5 Nj=O)

Deze groep bevat diverse uitspraken met als thema: afwijzen van schuld terwijl het

(risico)gedrag wel is vertoond

7* AeA/jeAoora"aa/ aZfyeye A//K/ Aors/rüeaVn£#ee/?. dfa//e dfanye a/ia&/oyyen Atny/ raaA/ en m/rufer

/ban* teA/ o/> Aorv/AanAer. /A teA wy« A»>/</jî e« Aors7£e#eff«. nan/ aa/ m/a/ /A z/e//# /A woe*/ wwr

a«n te/ «trA e« /A aacA/. a& ze e m / mee/ «a/ Aorv/«o«/in/;« e» ze mo?/ dEoarmi ofw op Ae/yfe^ie...

n, n/W toor wiy,

Afwijzen van schuld terwijl het (risico)gedrag niet is vertoond ^,,,«,,,<,.,.-,

- Lcefgewcjonten (N,=26 N,=21 N,=21)

7* At'« «//(/</;:«/>cz((; ^PK*P.V/ /w/ uw/ j?oe</ «oor TO? M. /A ZOM «/f/ w*/t»n ua/ /A ner/teen/ Ae* ^fdiwn.

/A /H'A O//(/«/ /ft'row*/ jtfe&*/i/. V/tV wtTWd/»j?. «/W /p <//'* /<• ten/ w/W /f </««. / e /*>/>/ a//yi/j?f^r/ /e

</«« «W « a t « ' « A«rrt'/(/e. mflrtr /A nwA n/W. />>«« uu/ /»eA/e dianyoM/ j^dSoan.'' Awrom «/*•/

zo »nA^r(//ic///ik t'» moriA/ /><•/ OT« OO* ZO tvrscibr/Mp//yA Auaad*. //e/ « afeo/uw/

- Psychologische verklaringen (N,=9 Nj=7 N,=6)

Tyt 'toevc/t'gffig "fw*vr/i *Tft»i \rrsrL"t>/gei!r.T/j, 7/«»i T^ '«.i»ßÄff<i' 'fi. 's/p, *d

attributies met als onderwerp 'psychologische verklar ingen' niet helemaal van

toepassing. Het is althans niet zo duidelijk in de uitspraken terug te vinden. Wel is het

duidelijk dat het afwijzen van schuld in deze uitspraken centraal staat.

|/e /«'A/ rtVe //fwn'r w w rfc /)mw>«////fe/bp/V£v.v/rM£7MMr_/p ten/ er a/.v te/ wvw ze^":^««/?/'»«^///^

r. />// /«V; / I ' /w.v jjc/xwrrf. W ŵr dVwr#rt /'A /«'<?/ /« wtw. />«/ teAw/ we t«e/ /e we/. /* «// «»e/

/er/ne« fwn «*«/(/.'

xj/'wv/ <A//ye rt/Zerfe/ r/eA/w; Awn/ Anjjje« door/wjriwicte oorzaAen en aW/ye/e //cAoam Awn/

e« Jw>r_/p^ee.v/. ütt/j?<'Aw/;A et/)/, /w<;r. .»/«ar /A jje/oo/n/e/ ai?/ te/ Ay wy... .Vee, zo U77 <A

z»;; ow wyzey^ae ,vcA«ii/ertw« /e^ete«.'

- Straf van Cod (N,=2 N^=1 N,=1)

Net als hierboven is de toevoeging 'terwijl het (risico)gedrag niet is vertoond' niet

helemaal van toepassing.

'£r z#» «WflCTwew/e&'tfW/ aVe ze$?e«. te/ Awn een .v/no/z»yn. fers/ye abcA/er er; nwyy. Waar zo aenA »A

»/<»/. We/ w «/e/ /e/.v aV>/ »ww Aofv« Arw;/ e«ye wwra"/ Z(jej?eaV?rA/ /A j?e/oo/nf'e/ aa/ye op eew

»ww»er «wn/f ^t?i/ray? e/» art/ye te/ a&s a</nyeze^'/e aanAer; teA/. /A^e/oo/Vn een Coa" nm /»eyäe.
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Schuldontlasting ten aanzien van het moment van ontdekken
Deze groep uitspraken heeft maar een onderwerp, welke samenvalt met de titel.
- Moment van ontdekken (N,=27 N,=20 N,= 15)

fl# de afcru/j? ituwm »* MW/ #entf/fcR>fc>Ä/ (wmfo/n ö/e z « da/ A we »As /<> »<w»y/<»w W . We/ z/i/ zo

dVe/> i d / A te/ »001/ /wd itwnnen »oe/e». £n »ndprd-wd /oe« A «I*/ inur te/ za/ »VJCAA» A tee/ <//«•/) »>»

my» Aors/ »e/s. l/Viar. /A teA er zo?«»/ /wo«7e /oor moe/ew doe». d#/ de MIMUI /)«//PW JWM wyw

7n o*/oAer za/ «• afeo/ttM/ »o^ «/<>/5. fn /* /hpA oo/t / jj // , ^

, Aoor. Z>w (w/ OTi&r ifw«/ /'it Ac/ uw/nvAyn/i/it /otvb »«'/ iti/»»<>» /wfÄ»».

• EEN POSITIEVE WENDING CEVEN

In de uitspraken waarmee patienten aangeven dat de ziekte hen ook iets positiefs
heeft opgeleverd, zijn vijf onderwerpen te onderscheiden. Deze onderwerpen zijn niet
aangetroffen bij andere strategieen, met uitzondering van uitspraken die gaan over
'minder haasten en jachten'. Deze komen ook voor bij de psychologische verklaringon
van de strategieen die zieh richten op een oorzaak (CA, USA en OLA).

- Bewuster leven (N,=36 Ni=38 Nj=23)
De uitspraken wijzen op een positief veranderde levenshouding als gevolg van de

ziekte en de confrontatie met de eigen sterfelijkheid.
'A AeA ooit te/ »dee <&/ »£ »w/ te«'»«/er fee/"««, »we/ ntf/»£er, iw/ wer t e r OoA dfa/yieye sow« »w/

^e/ttifeit»^r »we//. 4&/e zo ee;» /woi/e Aw/7en z»/ en er /torn/ ee« »//«der o/>/e /fwe*. /a. _/»y» <A?/ te/ zo /*,

o/zo. /fe/ w »n/e«Ätr. Ooit »wn </»«£?« <//e/e »qg «'/'// doe». A'»W dmiten, no« dfa/ doe »it »W/er «*/.

WmcWew »5er «e/n/e/zo »«e/ila/er, te.'

'A ten ed>/ »»e/ weer om zet^e» w«r '5 oc*/e«d$ 0/). A j?fl ow» een ««r o/«e^en /ws m'n ted »///.

ÄOTO»ie/ KW/ r«*//^ ib»'er6o»^n, doe meer oaw te/ ^ez/n. A neem aw/ meer /»yd »wor meze// A de»it A//

meze»y; te/ teiW«^n/fc/e w n/e/ meer a/feen w<wr de zaait. ye denit/ oo/fe. .v/rafev »5 te/ j?ete«rd, e» dtow

n/e/ m»ye /«en ^ewo/en. 7b/ n»< /oe tee/? te/ /em; a//een maar /'» te/ /eten ran dp zaa/fe

fln. uierifeew. awite». «witen. 0/) een ge£«ien »»on»en/ den* ye. «war doe ye te/ e/̂ en/»yit

/ zo otw. '
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- Minder haasten en jachten, minder werken (N,=13 N2=20 Nj=15)
Patienten geven aan dat ze minder willen haasten en jachten, vaak omdat men

beter naar de Signalen van het lichaam wil luisteren en zieh niet meer zo wil afmatten.
In tegenstelling tot het vorige onderwerp, is er eerder sprake van een maatregel
waarmee voorkomen moet worden dat er opnieuw kanker optreedt, dan dat het gaat
om het genieten en positief waarderen. In de uitspraak wordt vaak verwezen naar
stress ,ils caus.ilc .ittributie.
i t em; /» At?A /A ooA A?/ #wwt7 d!a/ /A Ae/ » y / w <4> Aww</ AeA jeAw/. £« <£»/ o/» eew #*g«<ew w/ow/ew/ <&

A/oA /.v A7//#eze/. /A»/ w wte/ fyx»r wte/s. /fe/ woe/ />; Ac/ /\em>/# « A / awd!erj. /A weew me ed>/ toor
« w A*/,v/r«A.vrt«</ws«an /e /wtAen. /it Ac« A//y /we/</eze «aörvtAtt«/«^e« ««»»/ A e m Ä T T « « / '

- De ziekte is aanleiding voor persoonlijke groei (N,=19 N,=22 N,=13)
AtV ;/« wjjif At'4?«^r//iter /•/«// <ile <//n/^n /e doe« <//« /it 2 ^ « - A / AcÄ?n^n/it n'w/. /it «•//

A«'/ /t'r/p«^.v/«it /w« w///z www z/y«. wwr/r <////^w /oor mi/re^ducn. /it Acw <///
»w«r Ac/ <•«'«/ /ww «;//« Avuv/ r«w/pr w//yw www u t ^ ' u v c v / . '
7A// /A w/rt'r c« Ai'«'«.s7<'r </<• <//;/̂ <'w o/^'t'* «/'<•' »*w'"( / Acww^ny* r/yw. I'/
A»«A, fx;A /In/A. AW WW WMS/A /A Af/tr»m&rvcAr/«/. /A A/tv A«//«/«* /«or uw/ /A ecA/ /«/A nw</o/"/öor

/A w« At'/tr/>/«t»ww/cA/ Ac«.'

- Men is beter in Staat anderen te begrijpen (N,=10 N2=12 N^=5)
'n>//<ft'n/ /« w//yw Af>/w//wji;y<̂ <'w.v w/fwj.<?« <//e ooA /Ws waarv «• O««TAOWJCT/. /A dewA ooA d^/ ;A

.v/wA.v/Ar///V'>//cw rtWf/m r«/Af««</cre'w ' (patiüntc is vcq)kt'gkundigt'. M.Ü.)
yt' W«TA/ «<•/, f/r// w«y<' Ac/ rc//"AcA/, ^/r///t' wwAAc///A o/> rtwrftrc« ^v/«/)/ rf/c Ac/ ooA AcAAcw. /A H/.SV

HOO// zwj?w</ «w/yi' »;m'A/ rc^'cw.yc Atyny/*/ «wJc/t'W w«

- Rrl.ities zijn verdiept (N, = 13 Nj=16 N,=B>
We /»rn/cw w« /«</ W / « T ^AJH m>ej?cr. I W Ä ^ T u'ovyip //n/A ew dfaw W y i e er jjeew //yi/ /oor. .»//wr ww

/CM An/mwte».

-Overig(N,=ON2=2 N,=3)
Deze groep bevat diverse uitspraken met als thema: de ziekte heeft ook positieve

gevolgen.
VA W/AÜP «i//iyV/^j/j?n«^ /WH^/kV/'c /(pmwdenp;/. fw db/ Aow noo/7. .V« AarfP6O a«V Acj?n/; c// ATPQ? »A
«//<• /wcf/cwfrA/«^. .Vow <Aiw Atv/r <//«> AnwAcr /ocA ooA WCJJ /oor«A>A>w o/jjeilefwrf.'

• SOCIALE VERGELIIKING POSITIEF NAAR BOVEN

Aan deze sociale vergelijking kunnen twee onderwerpen worden onderscheiden.
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- Ik zal genezen (N, = 10 N,=2 N,=2)

t/aarya. <£»w Aoorye tenfafoi twn andro* m m s m en I£ Ae6 er owk ««/ «w^eteaw», a w mmse»

/oci uie/^enezen. j!fl /A in/ u w Ae/er «r;nÄ7;. aWt/b/ i A /oe».'

£r zyn er a7e «raan </oodJjaa«. »war aw> *e« /* ;K# me/ /e^enjeeAowen. /A &»« er utf aie

ny_/en/U7n//£yaar jjf/p<üp« JYXM- AeAwndeW nyr;. PM </»'«• /«»»/; ^ ' W « i / w)̂ ». Ay/fr <*r r»y

- Leren van voorbeelden ( N , = 9 N j = 3 N ,=1 )

7/W sc£oon.rKÄ/<> ra« w » I T O I K / I B ran my, flVwr /x»A

«TOW«'. Zf /w*^ te/ «W Ae«/zuaar^?A«</, »war2«?« /ucA^o«/dW«V f/bew»^'fc//«»/;. /A

/ aaw

• SOCIALE VERGELIJKING POSITIEF NAAR 8ENEDEN

De vergelijkingen waaruit de patienten concluderen dat zij er zelf beter vanaf
komen, richten zieh vooral op de ernst van de ziekte en de gevolgen van ziekte en
behandeling. Daarnaast zijn er nog enkele andere onderwerpen waarup deze
vergelijkingen betrekking hebben.

De ernst van de ziekte

Deze groep uitspraken is nog verder in te delen. Bij de beschouwingen over de

ernst van de ziekte komen vier verschillende onderwerpen aan de orde. De eerste drie

daarvan treffen we ook aan bij de strategieen relativeren en bagatelliseren.

- Borstkanker in vergelijking met andere kankersoorten (N, = 16 N2=11 N,=2)

d!flf o/aa/ A//n«<>« j/'ez^«. Z^AS ten ye A/y aa/ye a"// />e6/. ßy ai* tej/ra///^ «a.v t r «»« //;«//. ry;; w>/; « a.v

en/;7 en zyn «a«^ /Stag Ae/!e»Ma/o/»e«. Zton ae«A /'A: er zy« wenden a"/e «•(*/ metv AeAAe// a& /A /«?(!». /Jr//

« waAifee/yjfe za/. flaw Aenye ec/b/ Wy aa/ye a"// AeA/.'

caaer, J/'e W A e / a a « z»yn a/i'iea/fe//er. flaar K ;«e/w»oe//yifeer «a/aan /e</oe«. flaw Ao/"//t </«.v ««^.'

- Uitzaaiingen (N,=4 Nj=4 Nj=3)
e/ ee« rro««' o/> ae zaa/ e« <//e Aaa* Ae/ oo/fe «0^ /« /(war fto//en. //e/ .

nan: aa/ Äa</ wy 00A Aunnen owrAo/;«"//. ßy /war w?^e/eAe« £o/w /A er /w///«r///X' Aee/^oea*

- Je had ook je doodvonnis te hören kunnen krijgen (N,=8 N^=7 N,=8)

fn />; da/ /)Zaa/i/e «aar o/w raAan//e/«//Aye i/aa/, aaar « een ivnuu' ran myn /ee/?ya", are Aee/? w>A

AanAer, waar aYe Aeey? n/e/ Zan/? /weer /e /««n. Ze Aeey? n« a/z««rs/o/ £n aan z//ye /nye Aeer/yfe? /«/«

e;j aan aenAye. Wer rifaAiy aaar »j lemana'en aaar^aa/ Ae/ /!)ee/anaerj w«e. £n aa« 6e5^/e Aee/^oea"

<i»/yeye /wm/e;; s/y/aYab/ n»a^ Any/»en. Toor Ae/ ze#ae /je/W Aaa"ye /e Aoren ^eArejjen aa/ye nfe/

"ieer Aaa" /e fei>en.'
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- Met mij zal het beter gaan (N,=8 Nj=6 N,=4) >

e tawte ft K//WnaW//* j?ej/ofne« oa« /«wAfln/feer. .Waar 2» fegon oo£ w / /war ftors/, w / a/s »/fe na. f»

z« W# me/ aVe c/>emo*«Kr, ate /wa">e /« *aar /yi/ »«5? «fe/. /* uw/ aisr/ /* rw/ roeer

ör nte/ aooo^a aan ^Mprjfeanjk&r, ẑ w/? z»/ /to/ ^>d!p«^ /j& m//' a/s /£ uver «cm

/« #rn a"//» 2//. Y.V

De gevolgen van ziekte en behandeling

Ook de/e groep uitspraken is verder in te delen. Er zijn vijf onderwerpen die betrekking

hebben op de gevolgen van de ziekte. Allemaal zijn ze ook terug te vinden bij de Strategie

relativeren. Uitspraken over de gevolgen van operatie, bestraling en chemokuur vinden we

bovendien ook bij bagatelliseren en bij sociale vergelijkingen negatief naar boven (S ' * ) .

- Borstsparend behandeld (N, =4 N^=1 N,=1) '" . s- i s ' . « - ' »

Aoor,

- Gevolgen van de operatie (N,=5 N2=2 N,=2) - ? .

'ßtoarw» AeA /A «W A/MHETP Ar>rv/pn ,?ery«J. f « ate zf/n A^rw a/fcw/ja/ fe///*pr ĵ euwrrfen aim aV wj/we .Me*

- Gevolgen van de bestraling (N,=5 N2=

/.v WJA w/c/ /fea/>r>/ ,?<yartw o/̂ zo. £V»M ««TWM

- Gevolgen van de chemokuur of hormoontherapie (N,=5 N;,=0 Nj=O)

'IF««/ aAv_/t» «im w//« iwmf i / i mn'/noa^A aW» a«i/fc/p: a& ;A aW/ zow /woete» aoormaj&e

- Ik kan er goed mee om gaan (N,=8 N2=4 Nj=5)

7* fcw <r*/ «»W^A'/jn'ww'rr/o/zo W'a«/ a&/p a«/ ««•/«»».« 1» a"/c Mwc-A/fewwm Aoorf, aWw dSpwA/e. erzr/ii

MO* «;«'w,vpn «//«» <T /HV/ awam o/> «Y^CTIPW aWwyp zf^"aV*/, afe er /»/em^ja/ abor m <fe/w/ z/Y/ew ew

zf/n
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Andere onderwerpen •..•••>»(

-Steun(N,=3 N,=2 N3=2)

Uitspraken waarmee de patient aangeeft dat ze goed is opgevangen, komen ook

voor bij relativeren.

»an/ /* tfen* dia/ /TOHUW; ate «tow zy« en a/7 /wtt»ma&»». e« a»? n»W <//<• «Aoftt/tf /vAAe« nm o/)

«»/ te AM/ÄW. oA' /* aW/i dh/ a«» A*»/ mors/yft ApAAe« .Vyw m n w pew .«'Aw/ Ay Aw/r ruA a/ a«'

(ry£emaa£/ om my «oar a!e Aetfra/»«£ /p n/ia!p«. f » Ay'#»»/ o»«w/ /w«< H/wr A/'««<w. Vow.

/ocA. 20'» ma«, <&/ »5 /oc/> te/ ««<&>. aW/ w /ocA Awr^y*/ .-t>w!(TS mw/jip rc^'/wwr //n>c/>/ o/7« «vw

/or/ p« </an r//ye acA/er « » frefm^p wan o/rro««' u-aary? n/f/ mw *«w /)r<?/p». Oa/ row

twsribniifef/y/t f»or m»y zyW. /* AeA J^J/YX)» «T» /oorrpcAr. f i

- Leeftijd (N,=6 N;=1 Nj=1)

Uitspraken over leeftijd vinden we ook terug bij sociale vergelijkingen negatief
naar boven en relativeren.
:<4/y r/t WW/M» /b'wdJprpn zr^ o//o«^p /wnJCTi. aWw dpwjfc ;/fc. oA, wy» 6W, dfa/ /.v/)a.v «y.''

OIMÜPTP rnnwn, daar ZI?/P oan da/ ze Ae/ Aee/ mo«/»/* A?AA«»n. </»f rfc/p fl/?^'/«» /Jr»w *««yc «Ajlp

/on,£pr A«?/ «• /ocA Ae/«- /qjen. Z3w/̂ e //cAoam /ocA mwr rpswr«> Atv/? dWn «/» OWÄW

-Controles(N, = 1 N^=1 Nj=O)

Uitspraken over controles komen ook voor bij relativeren en bagatelliseren.

'Afe Aen m/ onder con/ro/e Da/ i/nee/̂ p AeA rt «'«w jwor o/> a«<fe/ie mw/ww». ß// m/y «w«// Ae/ j?c/y*

-Overige(N,=2 N2=5 N,=1)
Hieronder vallen diverse uitspraken waarin patiönten zieh positief naar beneden

vergelijken.
wo« AyrworAeeW ot«r /W«i CÄ/MJ /ees/, a"/e fe A»y ee« /MjjrA/ater a"/e Aem zy« e/̂ e« /* woe/

«. tt^/oo/aa/ Ayi/»y/rfaa/ MI« at/)/&«./e «'ee/ «oo/7 «'aar Ae/ tw« Ao/n/, waar Ae/ za/ «'p/
//fe. iy/fe. /*

• SOCIALE VERGELIJKING NECATIEF NAAR BOVEN

De sociale vergelijkingen die een negatief gevoel opleveren omdat het met die
ander beter gaat, zijn in zes onderwerpen onder te brengen.

- Vergelijkingen over de oorzaak
Alle vergelijkingen over de oorzaak zijn dubbelstrategieön met causale attributes

en betreffen dus oorzaken die bij CA al zijn genoemd. De meeste S " 7CA uitspraken
gaan over erfelijkheid (N, = 7 N;=7 N,=3) en vatbaarheid (N,=4 N2=1 N,=1).
Daarnaast is er nog een kleine resteategorie (N,=3 N2=1 Nj=1). Voorbeelden van
uitspraken zijn bij de causale attributes terug te vinden.
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- Terwijl ik juist zo gezond leef (N,-5 N2=4 Nj=2)
Deze vergelijkingen zijn vaak in de vorm van een schuldontlastende attributie.

/ ,yy </»«• a/Vya" Aez»^ « a s

- Ik heb net niet verdiend, ik ben een goed mens (N,=4 N_,=3 Nj=3)

/A ACT» era JTWMW//P. <//P /»pp/7 /w«r /»// a/ Ac/^e/i/A ra« dp uerpÄ/. ITa/ ze /»/^e/« my" n»W

/« </p A«wr/ rt '^t '« ülr;/ w/fe /Ja« aVwzfe //fe u w m m //fe P« Z«/ «/<•/> /^ /•/«</ «/«?/ d

- Leeftijd ( N , = 7 N^=5 N , = 3 )

«'«/ /w/^'/(f /5. /A /w i wtv7y</p//.vaa7ipr/p7j//p.v. />// </PP</ ;/t wx«/. £n dfa« Ay* /A Ao^ OU^ZP zyn

/ ; ; vw/w.v .v/aa/ pr Ja« ;;a ;wx'</»^ #p</ra#pw Z/PA/P' O / Z

»y /at/>//^, ««« jijr>p</, ü!f// i.v /p m c / i / f r a . .»/«ur «/» wy'w

v /w/i/' (.V" ' /

- Uitspr«ikt>n over de ernst van de ziekte (N,=4 N ,=3 N,=3)
Ge/ien het geringe aantal S " ' uitspraken over dit onderwerp zijn deze niet, zoals

bij de S *" uitspraken, verder ingedeeld.
«row«', </fe /v«/fx;ife «'a/ /« </'r ftonr/ PH <//P WOPA/ « C T ; AP//?« /»or </e M//A%. \ O « üfa/ wax

. £« /A was /« PMPW «y<//^ o/) </«/ WP«.V. Viuirom z// «/p/ p« «A UP/. ' /to/ ApAyp dan, /w.'

(•V

- Uitspraken over de gevolgen van de ziekte (N,=6 Ni=9 Nj=4)
Om dezeltde roden als hierboven zijn deze uitspraken niet verder onderverdeeld.

/aa/.v/p Acji/ra//»^<>/t, <//p r««</ «'* PPW a a « . v ^ . /A /bp* pr oo/lt OTP/ P P « awrfprp OT^ITOKU'

, wi aVp AoJ pr /o/aa/ J?PP« AW/ »wn. .Waar </»p z»7 wisse*»«» rw/wpr in /war UP/ en m

«.v. /A /*•/> a/ wi'p/ P<V; pw«r/«<' 6MA7P, P « a a a r « ühw <x>A «ojf IP/* «i/gp/baaA/. Wy« ibi/iV/z»/ n« o/» <fe

»M.v/ <>«

-Steun(N,=ON2=7N,=5)
wcftv/p WPW.VPW /x '^'w «•« /v;r/wpr. Oan /*>*/p /or* ;pman</ on» o/» /prny /p iniSen. /1/y »A pen

u w /)«•/ «v» ,v/«A waAAe/iyApr jt>MV)p.v/.'
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• SOCIALE VERGEUJKING NEGATIEF NAAR BENEDEN

Twee onderwerpen zijn te onderscheiden in de vergelijkingen waarin de patient
naar anderen kijkt met wie het slechter gaat en daaraan verbindt dat die situatie
mogelijk haar voorland is.

- Een mogelijke negatieve atloop (N,=27 N,= 17 N,=30)

De meeste van deze uitspraken zijn een dubbelstrategie met doemdenken (DD).

'.Vyn Aroer W /«« /̂k/n/feer ZWe urn oßfleyem/ en « //;m/ddWv ooA ofierfedpn. £7/ o£v/e da« :o /// dp

er/£ Ac«/. (Ä7W dp«A/p /ocA. row ;jfc Ac/ 7 (v^>n</_/rir/r «oj? ci

£. da« dp«ife/p «"A/: «A. «// Aoor //fc ooA «/y« </oodrw/«/.v.' (.V

a/f/fetr /K>6/. dan /A Aon7/fert«*cr Ac/ Ac£/c H W / > ' A N « / /JC/>AC«. We/
en AÜJör Maar zo w Ae/ mj/uur/t/A n»c/. Wian/ /A tor /» de lo/fcntaift/ da/

/)crya<?r Aor.«/A«//Acr Ar»/j?c« c« dr»/ dr/fdufrc/id o/vr/yi/p«.... f« /A </«<•/>/: /wx' fe*n

nwflA/ da//e w /ocA Zanj? n»W j?cn«/ o/> Aen/. We jcdrft'A/c /Irw/ my' »iW AM. ' (.V

- Gevolgen van de behandeling (N,=4 N,=0 N,=4)

^ee. now woe/ /A Ac/rcy<J5p drwrv/aflM «A" wy« /r/c«<//« drx>rv/on</. A J / I.V «/<•/ /»ne//^, Aoor, da/jitr d«/

zo (//rec/ /«jip omjgmni AcA/ m<vAc/«ie/!/. /Ty was A«»/ w//.v.vc/y* c« wv«/ /ferw/.'

• SOCIALE VERCELIIKING CELIJKWAARDIG

Er zijn vier groepen uitspraken te onderscheiden waarin de patient tot de conclusie

komt dat zij uiteindelijk niet anders is dan een ander.

- Vergelijkingen over de oorzaak

AI deze uitspraken zijn dubbelstrategieen met causale attributies. De onderwerpen

vallen dan ook samen met die van de causale attributies. Ze gaan over erfelijkheid

(N,=4 N2=4 N3=1), hormonen (N,=6 N2=0 N,=0), of hebben de strekking 'ik ben niet

anders dan een ander en kan dus ook kanker kr i jgen' (N ,=36 N^=27 N3=2U).

Voorbeelden zijn te vinden bij de causale attributies.

- Ik heb weer evenveel kans op kanker als iemand die nog nooit kanker heeft gehad
(N,=9 N,=5 Ni=5)

;/fe »war w»'/.'

'£« /oc« /A ze/ da/ /A j?ee« CACTWO «'/Afe docn, /oc« ^fl/de /«/cm«/ me ̂ jnoo/ ̂ e/y*. Koora/ owda/ /A er

me/ door o«*n<üCifeer</ Acn, er www« » w r ee« /war A/ieren n;e/^oed, en da/ ze#/ n/c/i. Z>w AeA /At «e/

zonee/ totts a& een gezond /enwnd.' C
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- Mi jn reactie is een normale reactie; het ligt niet aan mi j ; anderen hebben het ook
(N,=8 1^=14 N,=7)

amfciflfl Aen^e zuren morgen Aenye zo //e/ »5 Aw/ «'ftse/ena". tfaar /A^toq/"<i?/ /eamr« ai?/ Aee/?.
v/>ra/(r fen trrwü' en <//e zW aa/ ze da/ ooi Aa</'

-Overig(N, =0 1^=2 N,=1)
Hieronder vallen de S" uitspraken die niet bij een van de eerder genoemde

onderwerpen zijn onder te brengen.

• ZlCHZELF EEN BIJZONDERE PATIENT VINDEN

De uitspraken waarmee patienten aangeven dat er in hun geval iets bijzonders aan

de hand is, laten zieh onderbrengen in drie onderwerpen.

- Bijzonder (medische) aandarht gekregen (N,=8 N2=1 N,=2) ' " '

'jMMftßf?//e'n/en </7e zf/aW; oo* a/ #;A, «w/ *wn/ tfVe aV>£/pr («rn/o« /«a/it. Wa/ tfa/ Ae/rp^ Aeft //fc «*/
i/w/ <'.v/rr/

.v/rtr// / w« (/«/fr/cr .V.'

- RiJ7ondore kennis over de ziekte (N,=4 N,=2 N,=0)

7/«V »w/ »«•/;.«'« *H««e« z/cA «/e/ »wors/e//<PM Aoc <w; /«wor er «// z>'e/, »war «'//'^/w/ ««/. ' (haar

nuui is sladitcr, MO.) 7J«/ w «•» j?nrw/ r<x;rtf«'/ ye /xyn//)/ ü!a« i w / Ae/er «w/ ze Aedoe/en

- Bijzondor in herstel of omgang met de ziekte (N,=12 N,=14 N,=5)
«. r//e AeA / * /oe« zp//"j?e/)fM/. Ve/een m « d!e za«/ a / n o v A«//pn, Ae/ zo»ne/)ie m. flaar Aen

?.v tfo/fe/er /', e« <//e z>; won// nW O/>CT;. '

/.v >w«r Ae/ z;efc'nA«/.v »wor <//e Ae.v/r«/m^. Afe zaj? <//e

atow *(/Xv«. «v/;// A«'/ «Ytv Air/ Aw/ eny/y *«wm I T r/r/n wt ' /yi ' ^>r/p Aroe/fe «aw. ft?« ze/aip;/ J/eyo

»w« <A* Aw7ra//M£. z«> /HY^? a/»<«T 25 * m //efeen ;« ae Aene« z/7/en. ft? awaerp /w//e>;/

y>w me/

• RELATIVEREN

De onderwerpen die respondenten aansnijden als zij hun ziekte relativeren, zijn na-
genoeg dezelfde als bij sociale vergelijking positief naar beneden. Ook deze uitspraken
gaan vooral over de ernst van de ziekte en de gevolgen van ziekte en behandeling.
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De ernst van de ziekte

In deze groep uitspraken zijn vier onderwerpen te onderscheiden. De eersle drie
vinden we ook terug bij S * *.

- Borstkanker in vergelijking met andere kankersoorten (N,=5 N,=2 N,= 1)
ßOrs/Aanifepr « uw/ <£»/ Ae/re/? een £Mns/i£ 5ooff fcmfer om /e Ae6Am er rwrr// rww/ owJlerrr*'*

Vl/s tf i>e/ r'fl
n, <£?/1* Ae/ /n zo'w «orm AeA.'

- Uitzaaiingen (N,=10 N^=0 N,=3)

IM».'

- Je had ook je doodvonnis te hören kunnen krijgen (N,=7 N^=5 N,=5)
Toor Ae/rê dSp ̂ eW /w</ ;* /« Ae/ z/e/fepw/bwrv /tww«e« //jijfp« »w/ ̂ A' AfxvAr/v//» iw« «<>w w«n>MM», w«

- Op tijd ontdekt (N,=11 Nj=5 Nj=7)
fe fege/; me ê̂ Q?</ d!fl/ Ae/ «qi? «*/ ee« /war

wiyn Aor$/ ze^/bo</ /fewn/ww «>e/e«. //y ze/': U'e

was, OW<&J/ ;A <//e o«/s/o/fee« rwge/ wn ,/e ww^er /f>e6 ê/mifeifee« /« y«««wW; </»/ /.v nu

/»«j?.' (patient had een opgezette lymfeklier in haar oksel, die aanleiding was voor verder

ondenoekM.O.)

»Ä»r/s />ee^ Ae/ eew /»a^/aflr^eied!e« oo* /we/ ICTW/K/ «W» /'y/e/«/ert/^ w«^effww*/. WM.V //& k'6

OTozre/ j?e/fw</ <&7/ /* <//e ene toor we W «» dkr/ </e do/fe/er /je/ ze^"/>eV/ ser/etti »um e« we

- Overig (N,=1 N^=4 Nj=4)
Diverse RL-uitspraken met als thema: de ernst van de ziekte valt mee.

De gevolgen van ziekte en behandeling
De vijf onderwerpen over de gevolgen van de ziekte vinden we ook terug bij S
- Borstsparend behandeld (N,=17 Nj=14 Nj=14)

Toew /£ H'tf&feer «errf, uax Ae/ eerx/e uw/ /A deerf ««efen, en oA JP/HM/^, W//« Aors/ z// er «o^

jjfe ien «o^a/ zuaar en a&ye A/er n/e/5 meer Ae6/ en <&wr «e/, di/n « Ae/ zo

es e« zo.'
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- Cevolgen van d e o p e r a t i e (N,=10 Nj=9 N^=5) '* - ' ' =

7A Aeft « n AeV/ /Me/n 5/ree/>fc de d>/rwr# Aeey? Ae/ zö A«/n^ #et£wn. fJe/ttjfr£/£ «war, «MH/ ue gaa»

we/ wöflr «(p sä«««. Y/e/ye rwor a/s Ae/ me/ zo moo/ fleaVwn «as.'

'/•/#» A«/.var/.v Aee/? m// <&?ze cA/rw/j; «tfn#er#d<e«. //// zer tfYe nun tee/? ecA7 //e/Zie ;oor zj/n f w<fe. .No«

er eew Aee/ */e/w ;*nribmw/jfÄ/ Ar;r.v//e <w« mw/w«<//, dfa« woe/ye oo/fe

- Cevolgen van de bestraling (N,=6 N^=3 N^=0)
7A /«w/ er «/e/ ec/»/ /we/ AwV /ww; de />«/</ /s w/e/ .v/«A JCJ^UIR q/"zo. Oaar Aewye d!«// «*/ W/y w/ee.'

7A r// o/> eew /few>r 6'e/«W/^ Aew //t «/e/ />ee.v j?e//wr</en /an <//'e Aes/ra//n#. öa/ ZOH oo/fe

- Gevolgen van de rhemokuur of hormoontherapie (N,=6 N,=4 N,=5)
Aen /A //«# «/e/ ro

- Ik kan er goed mee om gaan (N,=5 N,=8 N,=4)

« a / weer /« e»^en
A7e/ <3w/ er w«r/r ,(jeri!fOT« «wn/. fn da/ w öc/)/errt/"/)ee/^>e</^ett'ee.v/. / /e/ Aers/e/j?/»^ /»ee/

c« //,• f/eMib r/c// /«•/ «/«/<' /<> r/rt«/feew /.v «rt« /&e/_/i'/7 r/rt/ //& /Yx^rrt/"- />e/ « r a n/W r o / w / ///</ -
A«7» r/rt/ /A (r«^r ;were//'ee« A/y m/y/MKce;u& »w/M/'er /W^e/wwde«. Owdw/ /A /w/y« /«ie« /o/ n«

/r// /w'ww.v/ /w'A H'/Y/ew </w» e« «/e/ zo / a « : /ife-on<A.'/3jfl-a//ei-en-i&eA-er-daw-H/e/-t'ee/-ot'er-/e-
. /JWwr Aew /'/fe /iwv/ e/jf W»y ow. '

/«>/>/ /xV /(<<'/ w«H'<'///X?cr «Ayic *««//>m/ew. / /e/ /.v Äee/^/n.?//^jeewees/ dr»/ /A d»/ *on, «wn/fl& /*

Andere onderwerpen
De onderwerpen die worden genoemd zijn dezelfde als bij S * '
-Steun (N,=d N,=5 N,=4)

«wye /»ee« /v«/. ,W<wr /* />eA wi/y« »WM en /riipf»//nnen en
w/ee fe/n />ra/en. /A Aew jj<'////t/fe/j? j?«erf o/^erwnjjen.'

-Leeftijd(N,=3 N,=6N,=3)
'iWjwrA/«» fa Ae/ Ae/er oh/ Ae/ w« ^o /w/a /een/ fa d /̂n «anneerye ow</er Aen/. Wiin/ rt&yip z/e/ Aoe Ae/

«« we/ w/yn
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- Controles (N,=nvt N,=1 N^=0)

7* ten Wy me/ <//e ro/i/rofo. Wy da/ r<e tevtaiw. .%»//«• «x>r <*»/ :*• er mW MOT?», «ah« «m>>

-Overig(N,=3N2=6Nj=7) • • > > . • .

Diverse RL-uitspraken die niet in de genoemde onderwerpen zijn onder te brengen.

• BAGATELLISEREN

De uitspraken waarmee de ziekte minder ernstig wordt voorgesteld dan ze is, zijn
als volgt ingedeeld. Sommige onderwerpen komen ook voor bij relativeren en bij de
sociale vergelijkingen positief naar beneden.

De ernst van de ziekte • - • • . . « . •
Onder te verdelen in:
- Borstkanker in vergelijking met andere kankersoorten (N,=f> N,=S N,=4)

& te/

- De ziekte stelt eigelijk niets voor (N, = 16 N,= 17 N,=21)

Wo«, »Y>or i>9,5>9 /»race«/ *en /* ̂ r ze&v ran </»/ Ae/ j?of</ za/ ^<«?n. /;<j/ ene /fefe/wc

roor

Er waren maar een paar positieve klieren (N, = 11 N ,=5 N,=6)
was. Mwr <al?/ ̂ ee/? w/W, «a»/ «•

- De Chemotherapie is profylactisch (N,=8 N^=2 N,=3)
Een aantal vrouwen 'gebruikt' het argument dat de chemokuur profylactisch wordt

gegeven om daarmee de ernst van de ziekte kleiner te maken. Wanneer zij hier uit-
gebreid op ingaan, zoals in onderstaande voorbeelden, is dit opgevat als bagatelliseren.

i/fc ooi «jjCT7.v /« w//« /wo/2/ teA ̂ e/>ne«/ <i>/ te/ «:/!>/ />wnew//ty"/.v, (fo/

zo« zy«. ran / ctew«, dk</ *//«*/ zo e/j?. fn </// /.v dl»n c/#<?«////(r ^ «

r V/e/ een <fe «orf/̂  « . '

ze/7/en /oen. ye mflj? noj? ee« ctemo*M«r rfoen. »// fvjorzof;? mdj?ye ee« ctewo*«Mr. We/ MW.V

«ow/roajfe i!)oor »i?«/ e»^e«/y* « <//e /fewwr te/ewwa/ n/e/ /K«//^. Zt AcA/e/e« mW een

) een '
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- In feite ben ik genezen (als de behandeling achter de rug is) (N,=31

N,=26)

7/fe Aen £e/>&za/5/ /n « « j?rot/» rrouu?» aVe ze, roorzofer er /e/s aAso/uu/ is /n a/'/ /er^en,

/>roce«/j?e«er/«j?j?flramferen, moiraYe/ocA... (zespreekt het woordChemotherapieniet uit, MO.) S/e/ye

wor dfa/ er een We/n ce/fe/ye o/> ae too/) /s j?e#ian, ai?/ moe/en «* d!a« «og ewe« /uiUni. .Waar inyerte

ten /* </u.v ;w//fe»me«^eneze» '

7/fc #a er / W«M »/ aW/ /* Aen j^eneze«, Aoor. Wa/ my Ae/rey? Aen /A tt^er we/ zoiw a/s /eder anaer a*»e Ae/

en Aa«. W/e *//ere« uwre« ue//>f«»7»e^ wwar twaer Aen /A soboon. £n ze Aoeiwi ^eew eens fjy

w /e uie/en aa/ //fe^ewezen ien. /A Aen « m zo£ezo/u/aZs/»/' (Ä4G/S V

De gevolgen van ziekte en behandeling

Cezien het beperkt aantal uitspraken is deze goep niet verder ingedeeld, in

tegenstelling tot de S *" - en RL-uitspraken.

- De gevolgen van de behandel ing vallen mee (N,=4 N^=2 N,=1)

Wow JW« aVe Ae.v/ra//n^ »»er/(r/eye e/̂ e«/(/ife nfe/xye u m ü*/een* woe enya,/e roeWeye jreeww/. //e/ is

X ' « ^ » * / « ««aV'r m//« am». Waar «ee iboor, /«e/ uos /e«A d!aar. £n <//e .Vo/«waev aci», AoeweZ/e

Ae.v/ /MtfW/ '̂ ^ « W ^ ' . S »WW /»eA/. Arwr Wa/ jfea//en£ e» o/«'//^ger5. .Maar ac/b, <ij/ s/e//

Andere onderwerpen

- Ik hen nu onder controle (N,=nvt Nj=11 N,=8)

ye Ae»/ «« fwiaer t'on/m/Sp; OIAV Ae/ «waV o«/zer/en</^a««' on/ae*/. /A /fenjg jjeuwo» tfe /feaas nie/ ow

z/eA /e «w«/pn, zej? /'A /«'/eens. Z)w aaar /;]g /A oo/fe ecA/ n/e/ ua*Aer mn. /A 6en

• COCNITIEF VERMIIDEN

De pogingen om gedachten aan de ziekte te vermijden of uit te bannen hebben

betrekking op de volgende onderwerpen. Veel onderwerpen treffen we ook aan bij

andere strategieen.

- Verdringen of ontkennen van de (ernst van de) ziekte (N,=12 1^=8 N,=7)

'3/tecA/en .vw/Aoor, ;wwr /wr/r// re o/gev/H»n/ uwwn, AeA //fe er^ee;/ women/ aan êaV?cA/ aa/ ate

iW/erp« «W «7« n/e/ # * Y / Ar̂ nden ziyn. .W«scA/en ui'/ye aaar n»e/ aan aW»ifeen, moar nee, ze /̂S ̂ eien

/«»wen/ *w» jt,vaWt"A//'

7* ra/ M wr/y* regjen. miy« »waer ««*/ Ae/ no# n/e/. /* AeA een zw^ie. a"/e «*e/ Ae/ oo/t n/e/. fn een

Aroer, rf/'e utv/ Ae/ n/W. .4/s Ae/ zoi<er *om/ aa/ ze Ae/ moe/en tt¥/en. is Ae/ t7W(j? za/. ß/y ae Aerfra//n^

AeA /'A Aee/ fy*/A Ae/ ^IYWjgeArw/ fw« ^/»/r A(x>r iA me/ A»y On/aa/ /'* me zo £oe</ «we/, fn »ir aenjfc t«n.

a/ a"/'e men.«t>N AeAAen /bi//Air eny^i, /* e/j?en//y* ooA. .Waar /A AeA oo* Ae/ /jeioe/ aa/ /A Ae/ n/e/ AeA. £>U5

/un/eiit zo«/«'« «fr Ae/ Aeier»aa/ n/e/ /wJ(g is.
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- Wegstoppen van de voortekenen (N,=9 N,=1 Nj=1)

Dit is het verdringen zoals dat vöör de diagnose plaatsvindt. Er is misschien wel een

vermoeden dat het niet goed zou kunnen zijn. maar die gedachte wordt niet toegelaten.

A'oo/7 /WOT zo oan £eoar/>/. /A »weWp Ae/ uW. £e/ <4*«/ ut7/)yw. We/ Jw//ntA' MW /MW jirwr »<*>«£// »A

mur ae abA/er£»w# We/ w«>r</ uW j?rT)/w. en d!»w z« /A Ae/ uW /«yew /wyw WWW, ew aYe re» aaw. #* er

dbn ooA /we 'wwr de obA/er. /A aaob/ i/m&. nou jia, jfx>/ <t7e/f w/e/5 tour. Z>i7 ^entvb/. r&wr / W /A

w. .VoHjiu missfWe« «IPW. moar ota/ /aa//p driw oo* uwr me/eew »/«

- Niet aan de ziekte wil len denken; de ziekte is afgesloten (N,=30 N^=18 N,=16)
woe/ Ae/ ̂ ewoo« fie^e/e« ef» /A /woe/ er nen/er w»e/ /weer oaw <iewAew. We/ ».v jueAwW e« Aiwr. /

/. /& u<7(worw;7 AyAen ew (1 u/ /er w/e/ w«'r<u« t/ewAe». (C'V/ZT)

- Niet aan de toekomst denken (N,=12 Nj=4 Nj=2)

De toekomst is voor sommige patienten zo bedreigend, dat zij daar helemaal niet
aan willen of durven denken.

e/ w»e/. .Maar >'A r/m/ Ae/ wn /woe//(/A ow</p/wr/). /A //»er*

w o/w w/e/ /etw/oj\er de /oeAow*/ /e uiÄew />ra/ew. W'/// u

- Niet aan een ongunstig ver loop w i l l en denken (N ,=32 N2=29 N j=26 )

7 i Aeo />e/ eew /war /feeer /» myw /«\ew /w«j?emaflife/. w»yw /wwdSer « w i few/ifeer j?e*7on«ew. /wy>j

« oo/fe aa» AanAer^ei/onien. f i " ' ) /A aewA aVi/ i»e/ /Sie/ Aes/e « er ibee/ wwcA/er /ej?e/KM«r /e A/aaw ew er

/woar w/e/ /e /««/ oner /e öe/»/fee/;.'

/A /woe/ er w»e/ oy *//'/ i/aaw ua/ er aÄe/w<»i/ zo« /t«wwew j?eAe;/re/;. /!& »'* aa/ z»w abew, aaw «'er</ /*

^eA. ü t« a/s /A ;'w a"/e rtob/»w£ aV'n/fe, aaw ze^ /A /e#ew /w/)zey? w/W aV̂ ew, n/e/ aan aenAen.'

- Af le id ing zoeken (N , = 11 N ^ = 1 7 N , = 7 )

ye /woe/ Aez/^ zy>», zo jwf/ /no^e/y* ««erye o«<ie /ewew Aenw//ew, zoaa/ aw îere a"/w êw_/e Aez»^ ^>w^e/;

'4/s /A w/e/5 on» /fwnaen /jeo, .?/o/7 /A /n. /A/>roif»eer a"«5 tan aÄei' /e owaemen/en.'
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- Vermijden van het woord (N,=21 N_,=16 N,=10)

Een aantal patiänten krijgt het woord kanker niet over de lippen. Ofwel omdat het

woord veel angst oproept, ofwel omdat men niet bij 'die groep' wil horen. Dit gedrag

is opgevat als een vorm van cognitief vermijden.

aen/tye ß4f n/e/#e///it. ... /eray"/ /it er ed>/ noj? »fe/ zo'n er# /n /wa"<&/ Ae7 wfasdwen

»ö|g^ww er# erin da/ />e/ £M7"

'/;/<> /v/)erit/n#e« fY«a* /it «tef zo «y. ,Waar «w/ /it /»/ rt/fer-a/few>3?.«/e /w/a". /.v... We/ «won/ /.««oor w//

ro/e/.v /md>r//t/te///it.v. //e/ tote«//e, d!a/ za/ o/> </p/>r«/ ran d!e a?wr »/o/)/e/oi- «A/p iwor w« co//ec/e

^ « « T ; i!w</. .Waar «»/ zw/ /w/ n/e/ w»er aa« <&> /»«//enitan/. waar aa« ae Wnn^nfcw/. A« /w</ /it ite/.

Ä»/b, «w/ w« /war H W W ™ /A itwty aV r////w^en. £«^e r«// />e/ my noo/7 ro /wren noewen. //t zq? a////a"

/it /wa* /t'/.v /« W///H Aor.v/ en aV// was

- Vermijden van ängstige gedachten wanneer men iets voelt (N,=18 N2=14 N,= 8)

/A /«'/.v /« W//M //r/fvww frW. aaw »/•// /A aaar w/W rwtr aenitew. .Vee /wor, daar 5/a ;'/t mW Ay .v///.

£ /;/<•/ o/*r law r/<* im'it Aaa" /it />y« /« w//>; AH/* P « me/«»« aar*/ /& i!w/ »n/ /rx-/) w/W...

//fe r/r/« 'w>* «W: «« »wwyp /»/<•/ zfMnw;, a/ufere i!>cA/e ooA ««/ «?«s /»/;« /;;/e A«/it. ZJla«

, a«amzo«jie...'

- Informele informatie uit de weg gaan, met name andere patienten en hun verhalen

(N, = 15 N,=7 N,=0)

/« /w/ ztoteMbttfc i!»«'/ f«*/ o/> />e/ Aa//to« /« ae zon ̂ eze/en. Zo'n z»>it<>«ÄM/A/feaw<T /•/»</ /it aa«

w/'it.v. /it /)wa/ rx>/fe /;/('/ ;;;<•/ a/w/iprip Wf«,vt7». f r ijj? «o# een WCTTOH«' we/ Aonc/itawiteT, waa r /it

. tfaar w»n/ /A «/W ^^a" JW«. //t « « w wyw «a/itwan wee en ze/ aYe we/ee>/ o/> w//n

/t' woe/ wee. /A «'// aa/ n/e/. /it awrrf er n/e/ jjwrf raw. öan »•er/e//en ze Äoe w/.vse///it ze

/yj// rfV <y)»//)/«a//e rfte/wo e;/ AeA7ra//»jf; /it «•// aa/ n/e/ «e/en. öan aenit /it.ya, aa/ itan

HOJJ. 0 GW nee, aa/ «7/ /it BW/ «•e/en.'

- Formele informatie uit de weg gaan (N,=19 Ni=16 N,=10)

'I/tar/)/<•« /»r/a* /it a"e aV>it/er oo/t weer woe/en /TV^P/I. Waarjia, jie den*/ oot i&e/ /.v «W^oea'zo.ye H/7/

weer «We«.

/A /w/ »lawr »/ea"wt/>e/jmjsjrawwa'.v. .Wâ /r o/) a"// wowe«/ woe/en ze n/e/ me/ /e/s otw

Aorv/e« aa///tow<'M. tfa«/ no«, o/) J/7 »/owe«/. Aorv/ew /!vw/ /it. .Vee. zw/ite/>r0#rawwtf'.< aaar fa/n/e ««

;//e/ weer ««»r /t/yiten. MWH/ aV/« #aye /en/jj opye e/^en.'
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• I N PROTEST KOMEN *•*

Er zijn verschillende onderwerpen waarop de boosheid van de kankerpatiönten
zieh rieht. Deze laten zieh düsteren in drie groepen, waarbij de laatste groep nog
verder is in te delen.

- Boos dat men kanker heeft (N,=14 N,=12 N,=10)
De patient is simpelweg kwaad dat ze kanker heeft gekregen.

7A i/vw Ana«*/. rarenJ, £PÜÜO/I laa/i/u/ Attaa*/. /A Au/; MW o/rra/ /tytww« jobop/K'/i. Tt̂ v/i </<• /*•&>

- Boos om de (fysieke) gevolgen van de ziekte en behandeling (N,=22 Nj=28
N,=26)

'/A <£>ci>/. <£>/ # i / /we d!»/ u/7 i'A /w// ßttw teM*»// re Wer/w.v <//'C c/xwotrtr om «/ <//<>

« W/y »/<>/ /;; </;<> fApwo

v; i/fe /<«•/) mrwr

T j?fx*</ /<> /W/PM e«

»f* /a« wwn/f. f« /Ar rilpn* «)* /P /MM. ;'£ j?cfrw/d!rj/ //t M/W W « T J?W /* «7/ AtV <»/#'«///* «/<»/.'

A'»p/ /» W

£n in ^ jj?/

^ar z/ffcr tun </fe cAewo/ f« «fc(« ii/nmc« er

« /we/yrM/7ww«</<pw om_/ie o/> /«* AeMrcw ew ro. f w dEo»

Ae« /A moo;

- Oneerlijk dat ik het heb gekregen
De patienten geven drie speeifieke redenen aan waarom het oneerlijk zou zijn.

- Terwijl ik juist zo gezond leef (N,=1 3 N_,=12 N,=11)
Deze PR-uitspraken komen vaak als dubbelstrategie voor samen met schuld-

ontlastende attributes (OLA).
'Atoar /oora/ in Ae/ AQ?i'n /oflWp i'A w/iy zo î rraüe« </oor w//w ei/je« //c/waw. /A iw«</ Ae/ zo on
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- Ik ben een goed mens, ik heb di t niet verd iend ( N , = 1 7 N j = 1 5 N,=14)

7Jöar Ae« /A w>/fe zo o/wton<//# (ictor. A?/; tfew£ r/fe. uoaram woe/ew W»/H ito/jaere« </»/ «M /«« • Aeer

« t rawfe» . ' (haar man hecft de ziekte van Hodgkin gehad, M O ) . £« dan Aewye o/wtan/% «•««/ da«

e/ //fe />e£ «////</ w//« fo*s/£ed!«fln, en ee« awdiCT' /ee/? waar raajfc, enyia, «warow /'£ aWn?' f/Wtt " *J

/ «/e/ fer///A r/m/. /<fe Aen woo»7 zo TO^/ /wez*#"Aezi£ ̂ e««^^/. /ife Ae;; Ae/em<jfl/^en TO/ «•/#

töor m'« OIM^TS ^f«<wrf, ^w</ MOOT m'« man CT? HOOT m n ife/wdieren. /ife s/a z f ^ ^ee« i-V/«g dboJ.

- Ik ben eigelijk te jong (N,=7 N2=6 N,=6)

q/"zo,

n/W

• BERUSTEN

Alle uitspraken die als 'berusten' zi jn aangemerkt zi jn onder te brengen in een

drietal onderwerpen.

- Acceptatie van de situatie (N,=39 N^=38 Nj=30)

ye zej?/ /t^e« yeze//; ye />e/;/ />e/ er maor wee /e </oe«. Zo « Ae/ «M eenwaa/. /* woe/ Ae/ /ere«

>/t'WH; </«r/r z//«« eeww^w/ w/e/.v ««ders o/>. ye *««/ Aoo

M/e/.v «<7M </eye//e/». ye zw//ye erA/y «eer woe/e« /e^e«.'

- Uitspraken waaruit berusting of vertrouwen spreekt met het oog op de toekomst

als (ex-)kankerpatient (N,=20 Nj=21 Nj=17)

Veel van deze uitspraken gaan impl ic ie t over de ernst van de z iekte. Een

onderwerp waarop ook andere strategieen zieh richten.

£erv/ HM.V /A r/owMww# ow ifer/wAer /e Änjjjew. .Maar «« /* *e/ AeA. Ae;» i * er n/e/ weer ftwn^ toor. 4̂&

/>e/ w«e/^'/«'«rew, ri/w '̂efte//r/ /w/ /wA. ÜMÄ. «warow zowyeye zo/ge« ww/fee;/.' /£ Aer; oo/fe »/e/ weer

x>r </e /oeA*ow\/. / i z/'e we/ HW/ er iow/. /£ /few« er /ot'/i ;;/e/.v <wn ;iera«</ere;;. ü«i". «'<WTOW er

zo wee Aezij?://«/' //fe ifx'<» er /fr/roMHe« /;/ rtto/ //fe er <ÄJW OO* we/ «eer wee /eer ow^aan.

7A ffiw/ enwee /ere« /eif«. /A HIM/ Ae/ Aee/ woe/7»/* ow /e /«^n we/ />e/ Ae.se/dSfl/ a/fes zo ie/re*/fee/»y/fe

»,v. .I/oar »A za/ op d!e ee« q/'a/u/m? w<?H/er /wor w;yze^"ee« op/ussi/n^ woe/e« «nd!e

a/s /A z»7 /e ww/Aere« OJW ai* /oe/bowi7. tow o/>. ye «we/ /oc/» me/ Aoe Ae/ za/ /o/)e«. /from/ ///</.
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- Uitspraken die berusting, acceptatie aangeven met betrekking tot de behandeling
en de gevolgen van de behandeling (N,=27 N_,=29 N,=15)

Tflp/ is /'e/s avwryip doorAwn woe/, flow on/Aom jip mW a m .-irA. jip AeA/^wn 4*"KS. fr r/y« wmw« </«»

<frn rejgje». ye Am/ ;oy7//ut. .Maar da/ £»o?/ Ac A /* n*e/. .Vee /A widprga Ae/. COM/ Art ««>/ £>«*,

W woe

oo* «. ßö/ /»«>/ / * /Wie«.'

• DOEMDENKEN

De uitspraken waarmee mededeling wordt gedaan over een mogelijke siechte
afloop zijn bij vier onderwerpen in te delen.

- AI bij de diagnose of het voelen van het knobbeltje uitgaan van het meest
sombere scenario (N,=23 N_,=0 N,=2)

7* *c« /O4»w *e/ r/<>ifew»/»w/.« in^oan OT^/ Ae/ /</«•: Ae/ /.v

* r/f*. /* few« W<T HIM//

t /wr /<T«J?. Ge / t« da/, At*, //fc Af« /oc« '.v Mwew,vd!rj,<,'.v o/^p//»/»«7f. A« /ww r/
w/7 Aw/s^iKg, /oen Aad »A äta/^eco^/ Meer, t«w: /4t Äto»; A/er M/W wwer /er«^. '

- Bang zijn voor een siechte afloop (N,=29 N_,=35 N,=37)
In feite gaan deze uitspraken ook over de ernst van de ziekte. Het onderwerp dat

we ook bij andere strategieen aantreffen.
'Ztoflr Aew i'A « y rwn ^escAro**?«, twn my« /rw/e/fe//«!?«. JTa«//e AeÄ» //r/warn Ae.v/«fl/ «// /vw/p*//er.

fw now K Ae/ w«jr a/wwcA/ew /« Ao«<enie dp rp.v/ w rw«j?eto7 c« «wwwer z/cA d?/ r

'.-l//pen o/» eew d/«/j £njj?/p£ee» a/i/u«or</. £« da/ Ao/////ye o/zre/feer. /.v Ac/ er

fe/n«e« reye^ee« zeifeerAe/dotier^ene«. /1/̂ eMen ze/p waar een A/«/. £« da/

>pAoq/</.'

- Angst wanneer men iets voelt (N,=32 N^=36 N,=40)
'We/ is een soo/7 s/ttz/wwoordpnaar, /p «¥e/ Ae/ n/e/. ö/'e ÄtnoAAe/ /s u«$?eArtflA/, »war Ae/ fejn /n/e /ee»

z/7/en, ;n/p Aoq/i/.ye M>ee/ n/e/ «wnwer Ae/ er«// *o/n/. Oö/fe ^ /* aw/ />//// /« m'n Aoo/i/ AeA r̂ /"/« m'w

arm. dan dpn* /* /wn. ocA, ZOM Ae/ do?r n/e/ /» z/V/en.'Ä>« Ae/ d/'e &/n/ o/> r / /n^^«0/ / ' /to« AtV /* dp

Aw/Äjr/.9, d/e .v/e// we /<«/ »/'eer jjerw.«/. Oan « Ae/ ;w ee« o//«ee da^e>/ «eer o/ier. .Ifowr d/e «n .̂v/, d/e

A//j//p Aowden. ye ̂ aa/ er wiee «aar Aed enyip .v/aa/ er '.? ocA/endv wee o/). ß// «//es aa/ye rvje// dpn*_/e
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- Angst rond controles (N,=nvt N^=23 Nj=28)

TWe //er/«/e trtw^r fen /£ A«?/ er# J^5/W««CTJ en »»e/ »it e//fe /wyn(/e //e/ »5

«&/e er « w r «aar/oe woe/, /a, //fe fen er fee/ er# wee fez»£. We sfo/>en n/e/. aVe «ad»/ erroor. //fe fen

wnwu'flcA//^, /;yn >n wyn woa# //ee/ er# »*e/ $/wnw/w# / / e /« oo/fe omdw/ »/fe my twn^jaar,

fe/ /fenoAfe///e ««/deife/e, oo* j/eedi

d!a/ er «/e/.v </«/; </e k m / /j; ;w/«wr////fe £n /edeneen roe/»/ dSan.ybA. di»/« owzi'n,

_/e fe«/ «c7/e/ Waar /Ar fe* //e/vr feiCT/»^/«^ ran de/o/«A e« ta« de </o*/er. »a«/ /oen ne/» oo*

|. foen

• ZlCHZELF TOESPREKEN

Volj;ens de definitie zijn er twee groepen uitspraken te onderscheiden. Elk heeft
betrekking op verschillende onderwerpen.

Zelf-instrutties
Dit zijn uitspraken waarmee de patienten aangeven wat zij allemaal van zichzelt

wel of juist niet moeten. Vijf onderwerpen worden onderscheiden.

- Zelf-instructies met betrekking tot de behandeling of de gevolgen ervan (Ni=21
N^=13 N,=13)

7A zrtj? <'««r;w «/> /«yew r/e fe.v/rr///«^ Wrtr/r /f>ew feA /* rw/fc ec/>/ w//re/y"on</er A
iw«: /««/ITeew.v, </«• .v/r«/ew zy« entwr o/w «w/ er «ci/?«, om dla/ «e^ /e we/wew. //e/ «

fe.\7w/7. //fe /w//e fe/ <w/fe w/» <?/.v w//>» e»j?e« y//!v/</. .-l/s aVe /oe/er /̂wj?. d!«n feft //fe fee/ i/er/fe

/w»fe«v; /e ai'M/fee//. O.A., moa/fe /fea/w/ «w/ er to/>f;/ woe/ e« ÄW/ zof\ee/ wo^/y* fee/. Zo feA »jfe w/yzey

w/wr /<x^e.s/;n)ifr('« '

'.Vow.v few /'/fe fe/e/mir// «'rvcfewrrf e« /« aip war. .Waar /w;; a t an</ere /feaw/ oo/fe i"/eeö!s ««er «Ve ze/ ate/e

^we//)?ee// /w«: to« o/». tfYxMjjart//.' fw ;w/wwr/»//fe fe6/p te/ ran rf/e am; en /w/MMr/y/fe «<//e s

aV'/k ef» rfoe/ </»e zeer, waar /tow o/>. /t' W / / p w/'e/ /fe/jr/ew.'

- Ik moet erin geloven dat ik ben genezen (N, = 12 N ,=15 N,=17)

'Fe woe/e« «*raer. aV' /fe/naVren zyw er «j/fe no^. £n ae abife/er fee^ jjeze^a' aW/ //fe

74 »/'»/ a//ee// « w r fe/er zy>/. fnye »/•»// aV// fe/ nw>»7 weer /er»<j? to«/, .l/aar aa/ /fewnnen ze /p noo/7
ze/frer r e^v« . //fe »m7 fe/ w»W. //fe /»n^/e/. //fe woe/ er (WWH/7^WW. waa r aV// »•»>»</ »/fe fee/ woe»7»//fe. //fe^?
er rw«H»7 e« //fe /»mfeer zo /e / H I « » / / Wan/ a/s »/k n« zow woe/en i!nen we/yiyl)-yy?)', «/a/ »* aVe/) »n
w»/n /»(;r/ ,(>e/(H)/,' aWar row »'/fe w/e/ wee zfeivwwew /««»w. />wr /fewn _/e n/W wee ie»ie/». Ü«« »'/fe ze# /ejje»»

w/> o/) ew
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- Ik moet de situatie accepteren, ermee leren leven, het beste ervan maken (N,=36

N j=22 N,= 18)

# , ffwar »jfe woe/ Ae/ /ocA <*ort>/>/enp».' We/« «W m w moe/Ty* Aoor. .Itoir Ae/yW/ //£/ er. //<•/ te ,(je« w »

«*«/«/e«daar woe/ life /wee A»re« o/w#wn. ZJW/ »we/ I'AJPMWO» «mytfere«. flw/ ///<«•/ i t /«'a'« «•« ditf

/»/r>Aeer /'* ro JJO«/ /Moge/yt. £/&> M*A/«VM/ zty /A /«ye« mZ/zf̂ ." </»/ ts w « nirt/Ht' <^> <•« /)/r>A<vf er fate

inn /<> ffw/fee;;.' (Z77BW

^j , /e »/of/ ü'AcrAa«/>/ ttrdSer/yp /woe/ /«/yip nfa/ 4»/e« AeAwrs«'» f « »« cw* c« <iv^wn rf/toi. Ce

j . f n / i mot»/ de </rjj^wr «ww

- Ik moet niet aan de ziekte denken of aan de mogelijke siechte gevolgen; ik moct

afleiding zoeken (N ,=25 N j = 2 1 N j=14 )

7A moe/ Ae/^«<fw« f\wjje/ew ew /A mw/ er /»pnier wfa/ /neer own d!pnien. We/ /.v jjeAe/<«/. ew Ao/>ew rfn/

/e Ae/ n«j/7 weer /em^ibnjj;/.' fZT/GV)

' fn / * n>/</<&'rf«W</«.v oot Aee/ Ae</w/j?CH</̂ /(>r<Ä»;;. /Jtoflr Ae« / * w«/ w/ee Aer/ji;j^er/WA/. £>/ //fe fe/n

Ae/ nie/ aa« a/s_/ie Ae<ie«A/ da//e no f̂ »war een /vwryiwr o/zo /e /««•« AeA/. /Awr /rwAye fwn ///

/w«/e/fe. Do«r «•/'/ life </»«^e«'oo/; »fa/ orw <fa»ibpn. Z>/« da« 215? /ife oojfe A«*/ AeH'H.v/ /t^e« /w^re

»/' (Z7/CT?

- Positief denken; niet bij de pakken neerzitten; optimistisch zi jn; uitgaan van een

positieve toekomst (N,=29 N,=28 N,=21)

Positief denken is opgevat als een zelf- instructie, vooral omdat in bijna alle

uitspraken het woord 'moeten' voorkomt.

ye. öan 2w/ye foor rf/e a«f/ew /'{̂ ?/jj/>/Y>cew/ /woe/e» ife/w&ibe». Wfa AeAye ze^"/« dp

/// z/7 Aewye /w/ fen/er ;w« AM«. /JwA"_/e ;»oe/ /««77/e/'A////«'«/'

fa/ A// a!e/w^e« «eer?i7/e». /* AeA ee« 00/» </fa Aee/7 /««^/«fe'r, »«air A// /.v

«o^ s/eeds «fa/ t/oorf. //y /ee/7 «o^, o/wdb/ Ay «fa/ Ay dfe /u/feifee» «eer?// e« ee« A/y>«wv//# we«* fa. /A

AeA a////</ nee/ Aettonden'«^ twor Aew ^eAa/ e« //fe w// Ae/ o/> <fezey?fe «w«/er doe«. (V * V
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Wegredeneren van angst en ongenoegen
De uitspraken uit deze tweede subgroep van 'zichzelf toespreken' hebben betrekking

op drie onderwerpen.

- Wanneer je iets in je lichaam voelt (N,=17 Nj=14 Nj=13)
i4/«f toe W /A »n/ze/Zende \/eAen /n oVe Aev/raa/de Aors/. £n A// dVe s/eAen dacA/ /A: «A»/ z»yn

/ .itoar dW« «W/Aye OOA: dV»/ AnoAAe//ye. dinar AeAye ooA noo// to/ <wn ̂ je/wd*. dW/ />e*ye

, nwffr <£wr W y e ooA noo/7 5/eAen. Z>ws a/s /A n« K W eens een 5/ee/fr twe/, <»en »A

/.v

»/

«ö/M«r/y/(r.

- Bij siechte voorbeelden aangeven waarom het bij jou beter zal gaan (N,=11 N2=8
N,=7)

Arriw /knpt̂  mn^jIaMr f>/fr/«/w»r //c »»«'<*'<*'//ŵ ? d!fl/ A/y «oj? »war «w m<ja/;</ o/rfw /*»/.. //»y »5 ooi

/wA'rrtVw</j(jp.v/orr<p/i.. Af(/A, /»p/ te nfe/ 20 da/ /A dVwr /«p/ Awn#er iwn APW ̂ ew»rd!pn. ////' was a/ rf/iw/

"/Wlf'*'" ^ ' Af'AAr'M <T rw/fe «/p/,v w«v rtrt« jucrtlrw«. ß/y w;iy Ät'AAe« ZP Ĵ PWOOW a/fe troan

re m w « *f;w/<'« //«•«. /* A«'« ^/XTttf«/, At*.v/rrwÄ/ f« Ai'A rtemoAt/nm. Af//*. dW/ doe« ze

ze

- |e?elf v(x>rhoiiden dat de gevolgen maar tijdelijk zijn (N, = 16 N,=10 N,=5)

/A «rtwr «»«,sr/>f>o/»/)e/V/vA<HTrt<'ny <•« ÄJÖ/ /A w/c At'/<fnoo/ o/)And/>/)ew. /A j?ee/"dlan «»«jjroo/yfces/,

MV r//« ri»w «Y/ytar/r jijp/nrjMM»/ /A^fl di?« 00A u « r «wAen. ftwr A/yA /A a/Äwwd/ m a r «»/ en dS«/r /ee/

»A n/wr /« ' . '

7A #? «W fw« d«* nww»<&»rs/e//i«j?«// d«/ «/fev H « T wwrrf/ zowüs />e/ u-ay. /A £ieA uw/ iw/ fan d"/e arm,

me/ ////<>n en r«. m«dr /«TIAT. .. /A uve/ öV*/ Ae/»wn /»yde/»yAe «dr</ ;.v en Ae/«/wAAwr&wr, d"»« Ae/ ^ w /

Hef voofj?«icinde mdafcf rfu/c/e//7<c daf een/e/fe/e sfrafeg/e wordf foegepasf op meerdene
aspecfen v.m f/e z/e<cfe en haar gevo/gen. fn 00/c c/af een bepaaW ondenverp n/ef
exc/us/e/' b// een sfr«iteg/e noon", ß// hef den/cen over de oorzaafc b//Voorbee/d, /comen
naasf causa/e, u/fs/u/fende en schu/donf/asfende affr/buf/es oofc sfrafeg/een voor a/s
een pos/f/eve wending geven, <n profesf Jtomen, berusfen en en/ce/e vormen van
soc/a/e v'erge////c/ng. fen aanfa/ speciY/e/ce oorzaiten, zoa/s m///eu/acforen, besmeff/ng,

denken en oorza/cen d/e mef hef beroep fe ma/cen hebben, v/nden we a//een
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maar b/y C/A. Andere oorza/cen daarenfegen, zoa/s psycho/og/sche verfc/ar/ngen,
erfe//y<che/d, /eergewoonfen en hormonen z/yn hef onderwerp van meerdere
sfrafeg/een. ßeha/ve daf ze voora/ a/s CA worden aangefrofYen, worden
psycno/og/sche verlc/ar/ngen oofc gevonden b/y USA, O/.A en PWG. fr/ie//yA.7ie/d /s n/ef
a//een een onderwerp van CA en O M , maar oo/c van S " * en S ". fnzovoorf,
enzovoorf. /n fabe/ 4. / /s een samenvaff/ng gegeven van de meesf voorfcomende
onderwerpen d/e de paf/enfen aansn/yden mef de daarb// aangefroften sfrafeg/e^n.
Daaru/f b//y/cf daf b/y hef denfcen over de ernsf van de z/e/cfe en de gevo/ge/» van de
behande//ng de meesfe sfrafeg/een worden gebri/iitf.

• Tabel4.1 - Vee l voorkomende onderwerpen en bijbehorende

CA USA OIA PWC ' $ + • ' $ • • • $ • •

OOUAKEN

MOMENT VAN
ONTDKKfN

GMXGENVANZ1BCTI
ilEHANDaiNC

KENNIS OVER DE ZIEKTE

w.fe

PERSOONUIKE
VHANOCRING

KELATIES

LHFniD

CONUOIES

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

str.iteRieen

S • • S • SB Rl BAG fV PR BR Of) 7T

• «

•

•

V"

•

•

- • - , - . - - .

•

-f

•

•

•

KMWi

' / ! •

•

•

I5BB*!« M S * * .

*

•

•

•

. - . • • :

. . .
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2 - WELKE VRAGEN ROEPEN WELKE COGNITIVE STRATEGIEEN OP?

Er is onderzocht hoe de cognitieve strategieen samenhangen met de uitlokkende
vragen'. In bijlage B is het volledige overzicht opgenomen. Van de opvallende
bevindingen wordt in deze paragraaf verslag gedaan. Daar waar een vergelijking
wordt gemaakt tussen de drie meetmomenten, wordt vooruitgelopen op paragraaf 4,
waar nader wordt ingegaan op statistische verschillen tussen de meetmomenten.

Over Symptomen en diagnose

Bi) het eerste interview (T,) luidde de openingsvraag: Ä«n/ u my /« for for/ terfeflfen,

Aw Ae/ « /.« rw^ia» /ww/i/e o;;/<fe££/;;£ row Ac/ /fewoAA<7//p «/"Ae/ ew.vte rvrmoofe/; <&// er /Ws w/.v

?' Op T̂  on T, was dat: A7<«/ « wy /« Ac/ AwY j*r/tf//tw Aw Aetf« w «wgoa« 47/K& At?/
In de antwoorden komen voor-

nl doemdenken (ÜD), relativeren (RL) en
bagatelliseren (BAG) voor (respectievelijk
bij ()1%, 54% en 39% van de respon-
denten). RL en BAG worden bij de latere
interviews minder gebruikt, DD daar-
ontogen blijft tamelijk stabiel en komt op
T,, ongeveer twee jaar na de diagnose,
nog steeds vaak voor (52%). Verder valt
op dat or op T, relatief veel ontlastende
iittr i lmties (OLA) in de antwoorden
voorkomen (28%). Blijkbaar bestaat kort
na de diagnose bij veel respondenten de
bohoefte om al bij do openingsvraag
spontaan te verteilen dat men zeit geen
schuld heeft aan het ontstaan van de
kanker, dan wel dat men de tumor niet
eerder heeft kunnen ontdekken. Deze
behoefte neemt in de loop van de tijd
Sterk af en IS op T, zelfs gereduceerd tot
nul. Dit alles is in figuur 4.1 weergegeven.

54% n • Figuur 4.1

52%

41%
39%

28%

15%

22%

7%

' - t ^
T1 T2 T3

RL

i i

T1 T2 T3

DO BAG

Percentage patienten met de afgebeelde
strategieen in antwoord op de vragen 'Kirnt u mij
in het kort verteilen hoe het u is vergaan vanaf de
„ntdekking of het eerste vermoeden?' (T1) en -Kunt
u mij in het kort verteilen hoe het u is vergaan
sinds het vorige interview?' (T2 en T3)

' Hoe in de praktijk met deze vragen is omgegaan staat in hootdstuk II paragraat 2 - 2 beschreven.
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• Figuur 4.2

Daarna is in het eerste interview ge-
vraagd wat de patient dacht toen haar de
diagnose werd meegedeeld. Alhoewel
DD ook dan de meest voorkomende
Strategie is (28%), dacht toch bijna
driekwart van de onderzoeksgroep niet
onmiddellijk aan een doemscenario. Zo
komt het zichzelf toespreken (ZT) in 22%
van de antwoorden voor: 7* /woe/ er uw/
«a« mdten' en 7/e/ « M/W awdprs. wwtfr /£ 20/
m// /i/e/ JMP/M tote« /fcrjgen'.

Op de vraag wat de patient denkt als
ze iets in haar lichaam voelt, wordt op
alle drie de meetmomenten erg vaak met
DD gereageerd. Opvallend is dat het
percentage patienten met deze Strategie
in het antwoord in de loop van de tijd
niet daalt, maar juist stijgt (74%, 83%, en
89%). Ook worden in het antwoord nogal
eens ZT, BAG en cognitief vermijden
(CV) aangetroffen. De percentages zijn in
figuur 4.2 weergegeven.

74* .

54«.

•>o\

44". 44"

41%

T1 T2 T3

DD

1 1
Tl T2 T3

ZT

Tt T2 T3

BAG

Percentage patienten met de afgel>eelde
in het antwtx>rd op de vraag 'W.il denkt
in uw lichaam voelt?'

I I
II 12 I I

CV

strategieen
u als u iets

Ook als de patienten over de periode vlak vöör een medische controle verteilen,
wat hen is gevraagd op T2 en T,, is er veel DD (83% en 70%), CV (44% en 37%), BAG
(22% en 15%) en ZT (30% en 11%).

Over de wachtkamer
Op T, en TT is de vraag gesteld: Vl/s« /n de t/wc/b/fewner rft ««/ dew*/ «<&?».'" De meest

voorkomende strategieen zijn een sociale vergelijking positief naar beneden (S * "),
respectievelijk bij 48% en 28%, gevolgd door CV bij 28% en 26%. Slechts bij enkele
patienten (15% en 4%) roept de vergelijking met patienten met wie het slechter gaat
een negatief gevoel op (S " ' ) . Borstkankerpatienten vergelijken zieh dus vooral met
anderen waar het slechter mee gaat en komen dan tot de conclusie dat zij er zelf nog
goed vanaf komen. Ruim een kwart van de respondenten sluit negatieve gedachten
bewust af wanneer zij met andere kankerpatienten worden geconfronteerd.
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Over het hoe en waarom
De vragen '/Jew/fe/ M «W mw. /we Aww »* aa« «fez* ztafc/e?' (in het vervolg 'de hoe-vraag'

genoemd) en 'OenA/ w «*•/ mw. uwrom /A?' Cde waarom-vraag') roepen beide dezelfde
strategieän op. Maar er zijn ook verschillen (zie figuur 4.3). In de antwoorden op beide
vragen is CA de meest voorkomende Strategie, bij de 'hoe-vraag' nog meer dan bij de
'waarom-vraag'. OLA en USA komen in het antwoord op de 'hoe-vraag' ook relatief
vaak voor, maar op de 'waarom-vraag' bijna niet. Deze laatste vraag wordt vaak
beantwoord met uitspraken als 'Wwrom I* nfer.'.' /* ACT? /OC/> mW awtfro da» ee» ander.?'.
Overigens komt een dergelijke dubbelstrategie van een CA en een sociale vergelijking
gelijkwaardig (S ") ook regelmatig voor in het antwoord op de vraag naar de oorzaak:
de 'hoe-vraag', maar minder.

Het valt op dat de patienten eerder boos dan berustend zijn: het percentage
patienten dat met protest antwoordt, is altijd hoger dan het percentage patienten dat
berust, met uitzondering van de 'hoe-vraag' op T,. Uiteindelijk berusten er dus meer

*%
• Figuur 4.3

17%

17«
U%

54%

41%

46%

17%

30".

13%

3 1 " . .

iv, r»

24% n
20*.

17% 17%

i i

T1 T2 T3

CA

I i

T1 T2 T3

OLA

2%
0"

I I

Tl T2 T3

USA

i i

T1 T2 T3

S =

I I

Tl T2 T3

PR

i i
T1 T2 T3

BR
t>nt.i£«< jwtienton met dt> .Ugetieelde slrategietn in het antwoord op de vragen 'Denkt u (nog) wel
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patienten dan er protesteren wanneer het gaat om de vraag Aw AOW »A «raa«?': zi j
antwoorden met uitspraken als: ".4cA, e ^ / / / / * <»"«</ /* Ac/ M/W /»wr r«>/ At'Ä/H^n/*«' / n * ^ . .A>
AP*/ AF/ «« een/naa/^/tnegen //rt « «M^/ a/«üen. Maar de vraag nutfn>«/ i'/f roept ook nog op
T3 bij meer patienten protest op dan berusting. „ ,.

4 1 \

• hguur 4,4

41%

$ 1 *

1
28",,

17\

I I
T1 T2

DD

T3
I I

T1 T2

cv
T3

I I
T1 T2 T3

PWG

Over de toekomst
Figuur 4.4 laat zien dat de vraag

Tookoms/, uw/ roe/>/ d!u/ «won/ A»/ « 0/».'' vooral
aanleiding geeft tot doemdenken (op de
drie meetmomenten respectievelijk 41%,
57% en 35% van de respondenten).
Aanvankelijk is er ook relatief veel
cognitief vermijden (33%): deze patienten
zeggen dat ze eigenlijk niet over de
toekomst durven te denken. Dit ver-
mijden neemt in de loop van de tijd af
(via 26% naar 13%). Verder komt er op
T, en T2 ook regelmatig de Strategie een
positieve wending geven' (PWG) in de
antwoorden voor (24% en 30%). Dit is
nauwelijks meer het geval op T, (7%).
Wordt er expliciet gevraagd of er door de
ziekte iets aan de toekomst is eeramfen/,
dan geven meer patienten een antwoord
met daarin PWG. Op T, zijn dat er zelfs
aanzienlijk meer (de percentages voor de

drie meetmomenten zijn respectievelijk 44%, 46% en 30%). Tegelijkertijd is ook het
doemdenken op T, bij de vraag naar verandering hoger dan bij de algemene vraag
naar toekomst (ook figuur 4.4). Met andere woorden, de vraag naar verandering
genereert andere strategieen.

In de antwoorden op de vragen naar de toekomst en naar verandering in
toekomstperspectief komt CA niet of nauwelijks voor (figuur 4.5). Wordt echter
expliciet gevraagd 7/ee/? « ze^em&e/wiW o/> «M-/oefewws/.?', dan vinden we op "T, maar
vooral op T3, causale attributies in de antwoorden (respectievelijk 30% en 57%). De
oorzaken waarnaar verwezen wordt, zijn meestal psychologische verklaringen zoals
teveel stress en het gevoel dat men tot dan toe nooit een eigen leven heeft kunnen
leiden. Ook zijn er vaak verwijzingen naar leefgewoonten. De patienten hopen dat ze
nun toekomst kunnen beinvioeden door iets te veranderen aan de vermeende oorzaak.
In de antwoorden komt ook 'het zichzelf toespreken' veel voor. Het zijn uitspraken als

Percentage patienten met de afgebeelde
strategieen in het antwoord op de vraag
'Toekomst, wal roep dat woord bij u op f' ( ) en
'Is daar door de ziekte iets aan veranderd?' (L3)
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7/?/ />?//>/ tf&y? />os//te/" A////?, /e woe/ ̂ cu/Z/e/* A/yten dSpn/fee«, nirt Ay de /w££en neerr//ten
dbow»?»'. Anders dan bij CA neemt het percentage respondenten dat de ZT-strategie
hanteert in de loop van de tijd af (61%, 52% en 41%). Ook is gevraagd of de patient
denkt zelf iets te kunnen doen om te voorkomen dat de ziekte terugkomt. Alhoewel dit
in zekere zin eveneens een vraag is naar invloed op de toekomst, valt het op dat deze
vraag niet vaak een CA- of ZT-strategie genereert. Blijkbaar worden attributes en het
positieve denken wel nuttig geacht om invloed te hebben op de toekomst in algemene
zin, maar niet wanneer het specifiek om het verloop van de ziekte gaat. In de
antwoorden op beide vragen komen op alle drie de meetmomenten relatief veel
ontlastende attributies voor. De hoogste percentages vinden we in het antwoord op de
vrnag naar invloed op de ziekte. Op deze vraag wordt eerder met een ontlastende dan
met een causale attribute geantwoord. Dit alles Staat eveneens in figuur 4.5.

• Figuur 4.5
57%

52\

41%

T1 T2

OLA

T3

Percentage Patienten met de afgebeelde strategieen in hel antwoord op de vraag 'Toekomst wat roept
dat woord bij u opt' ( . ,) 'Is daar door de ziekte iets aan veranderd?' ( G ) 'Heeft u zelf enige invloed
op uw toekomstt' ( • ) en 'Is er iets dat u kunt doen of laten om te zorgen dat de ziekte niet terugkomt?'
(•).

Tenslotte, op de vraag of men wel eens aan een negatieve afloop denkt, komt veel
doemdenken in de antwoorden voor. Bovendien nemen de percentages DD in de loop
van de tijd toe: 39%, 44"/.. en 53%. Naast DD is er vooral cognitief vermijden (30%,
54% en 39%) en bagatelliseren (4%, 17% en 24%); ook bij deze strategieen is er eerder
een stijging dan afname van percentages patienten die er gebruik van maken.
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Praten over de ziekte ^ * ; , ;>>v
In de antwoorden op vragen naar sociale steun en naar de vraag of men met

anderen over de ziekte praat, komen weinig strategieen voor; cognitiet vermijden
relatiet nog net meest (athankelijk van de vraag en het tijdstip vari£rend van 11% tot
22%). Dit betekent dat men anderen soms mijdt om niet over de ziekte te hoeven
praten.

Bij de vraag 7/oe «oew/ « ««• <&• r/f/frfc'.'" valt op dat een groot deel van do potienten
het woord kanker liever vermijdt (28%, .13% en 24%). Zij geven antwoordon als 7*r<y

ro «&•//£. .V«. <£>/ rw//p my woo/'/ Aorp» z

Over het zelfbeeld
In de antwoorden op de vraag hoe patienten nu tegen hun lichaam aankijken komt

vooral relativeren (RL) voor: resp. 26%, 24% en 17%. Bijvoorboold: 7* Ac«/;<>(; A///r/rt/
of 7/e>f « HW PP

Sociale vergelijkingen zijn er minder, het meest nog S *" (11%, 4% en 2%). Er komt
slechts weinig berusten (BR) in de antwoorden voor (resp. bij 4%, 17% en 4%). D(vo
laatste percentages stijgen echter wanneer expliciet gevraagd wordt 7$</////« rt«</cr\ <Ä/«
roor </e o/)era//e en 6e/!w;i</?//ng.''. Dan vinden we bij 17%, 22% en 24% van de
respondenten BR in het antwoord. Gering is het percentage respondenten dat protest
laat hören in haar antwoord op deze vraag naar verandering in lichaamsbeeld (4%,
0% en 13%). De vraag echter of er dingen zijn die zij door de ziekte of de behande-
ling niet meer kunnen en wat zij daar van vinden, roept meer protest op (17%, 33% en
30%). Vooral de beperkingen, de pijn en het lymfe-oedeem tengevolge van hot
okselkliertoilet worden genoemd en ook de vermoeidheid door de chemokuur. Het
percentage antwoorden waarin berusting voorkomt, ligt wat lager (17%, 22% en 20%).
Wanneer wordt gevraagd of men zelf is veranderd door het gebeurde, treffen we
relatief veel PWG aan. Het percentage patienten met deze Strategie in het antwoord
neemt in de loop van de tijd overigens wel af (van 67% via 63% naar 44%).

Over de balans opmaken
Ter afsluiting van het interview is gevraagd de balans op te maken en aan te geven

wat de hele periode de patient, emotioneel gezien, heeft gekost en of die periodc
misschien ook iets heeft opgeleverd. In de antwoorden komen allerlei cognitieve
strategieen voor, het meest wordt een-positieve-wending-geven aangetroffen (28%,
35% en 17%) en aanvankelijk ook berusten, maar de frequentie daarvan is op T^ en T,
gering (22%, 7% en 4%). Cognitief vermijden, in de zin van niet meer aan de ziekte
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willen denken, wordt achtereenvolgens in 15%, 24% en 20% van de antwoorden
gevonden. Protest komt er weinig in voor (9%, 9% en 2%).

L//f her voorafgaande wordf du/de//y/c da/ de waag d/'e wordf gesfe/d, zowe/ van
/nv/oed <ran z/yn op her soorf sfrafeg/een daf /n hef anfwoord voor/comf a/soo/c op de
mafe waar/n een sfrafeg/e wordf gebru/Tcf. Wanneer er naar nee/ verscr>/7/ende
aspecfen van de z/e/cfe wordf gevraagd, ///7cf daf n/ef on/og/sch. f r freden echfer oofc
versch/7/en op /n de anfwoorden op vragen d/e ongeveer deze//de sfre/c/c/ng rieböen,
b//Voor/jee/d b/y de vragen: 'Den/cf u we/ eens hoe /com /fc eraanT en 'Den/cf u we/
eens: waarr;m moef m/y d/f over/comen.<". Maar oo/c vragen a/s Toeikomsf waf roepf daf
woord b/y u opi*' en 7s daar/n door deze z/e/cfe /efs veranderdi" /everen n/ef deze/fde
sfrafeg/een op. ß////cbaar genereerf de vraag naar de verander/ng andere cogn/f/eve
sfrafeg/een dan de vraag naar de foesfand van daf momenf. D/f fienomeen /s oo/c
a<ingefro//en b/y a/jdere '/coppe/s' vragen.

Voorfs /s rief opva//end daf /'n hef anfwoord op een groof aanfa/ vragen re/af/'ef
vee/ profesf en doemdeniten voor/comf en daf deze percenfages /n de /oop van de f/yd
n/ef arbemen.

3 - DE MATE WAARIN DE COGNITIEVE STRATEGIEEN ZIJN AANGETROFFEN

In de vorige paragraaf zijn de strategieen besproken in relatie tot de vragen uit het
interview. In deze en de hierna volgende paragrafen wordt, tenzij anders vermeld,
verslag gedaan van de mate waarin de strategieen op de drie meetmomenten voor-
komen, ongeacht in welk antwoord deze zijn aangetroffen. Daarbij worden drie
verschillende indices voor de mate van strategiegebruik gehanteerd die eerst worden
besproken.

3 - 1 - Indices voor de mate van strategiegebruik
Het percentage respondenten dat een bepaalde cognitieve Strategie tenminste

eenmaal gebruikt is een index voor het belang of de betekenis van die Strategie. Een
andere index is de frequentie waarin afzonderlijke respondenten die Strategie
gebruiken. Het gaat dus zowel om het aantal personen dat de Strategie gebruikt
(index 1) als om het gemiddeld aantal uitspraken waarin de Strategie voorkomt
(index 2). De laatste index is als volgt berekend. Eerst zijn voor elke respondent per
vraag alle cognitieve strategieen die in het antwoord voorkomen, opgetekend.
Vervolgens is beoordeeld op welk onderwerp de desbetreftende Strategie betrekking
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heeft (zie paragraaf 1 voor de onderwerpen). Wanneer bijvoorbeeld een respondent te
kennen geeft dat zij denkt dat kanker ertelijk is en daarbij öök zegt dat het ontstaan te
maken had met haar leefgewoonten, zijn in dat antwoord twee causale attributes
gescoord. Wordt echter in hetzeltde antwoord die opvatting over ertelijkheid ineerdere
keren geuit, dan is die causale attributie slechts eenmaal gescoord. Dit om te
voorkomen dat breedsprakigheid zijn neerslag in de scores krijgt. Wanneer de
erfelijkheid in een ander antwoord opnieuw ter sprake komt, dan is daar opnieuw een
causale attributie gescoord. Een ander voorbeeld: wanneer een patient in een bcp.uild
antwoord aangeeft angstig te zijn over de toekomst en bovendien vertelt dat ze bang is
blijvend klachten van haar arm te houden, is dit tweemaal als doemdenken gescoord.
Maar, wanneer iemand in een antwoord enkele malen herhaalt angst te hebben voor
de toekomst, is dit slechts eenmaal als doemdenken opgevat.

Voor elke respondent zijn deze scores per Strategie over de vragen opgeteld. Zo is
voor elke respondent een maat of index voor het gebruik van die Strategie ontstaan.
Wanneer in het vervolg van dit proefschrift wordt gesproken over de frequence waarin
een Strategie voorkomt, dan wordt hiermee deze tweede index bedoeld. Is er
bijvoorbeeld bij een respondent sprake van een hoge score van zichzelf toespreken,
dan wil dat zeggen dat deze Strategie in veel van haar antwoorden in relatie tot veel
verschillende onderwerpen is aangetroffen.

Ten slotte is voor elke patient bepaald hoeveel verschillende strategieen zij
gebruikt. Met andere woorden beperkt de patient zieh tot slechts enkele strategieen of
gebruikt zij juist een breed scala aan strategieen bij de verwerking van de ziekte en de
gevolgen ervan. Dit is index 3.

INDEX 1 PERCENTAGE RESPONDENTEN DAT DE STRATEGIE GEBRUIKT

INDEX 2 GEMIDDELDE FREQUENTIE WAARIN DE STRATEGIE WORDT GEBRUIKT

I INDEX 3 MAAT VOOR DE DIVERSITEIT AAN GEBRUIKTE STRATEGIES

3 - 2 - Resultaten

In tabel 4.2 is weergegeven hoeveel respondenten een bepaalde Strategie
gebruiken en met welke frequentie zij dat doen. In tabel 4.3 is daarin een rangorde
aangebracht, waarmee duidelijk is welke de meest gebruikte strategieen zijn. Zo blijkt
dat van de zeventien onderzochte strategieen er elf op alle meetmomenten door
minstens de helft van de respondenten worden gebruikt. Slechts vijf strategieen
worden op elk van die tijdstippen bij minder dan de helft aangetroffen. Het zijn de
uitsluitende attributie (USA) en de sociale vergelijkingen, met uitzondering van de
vergelijkingen gelijkwaardig (S *) en positief naar beneden (S * ' ) . Op T, Staat de
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causale attributie op de eerste plaats; maar liefst 96% van de respondenten noemt er
ten minste 66n. Op T2 wordt deze eerste plaats gedeeld met doemdenken en cognitief
vermijden; alle drie komen dan bij 89% van de respondenten voor. Op T, worden
doemdenken en zichzelf toespreken door de meeste respondenten gebruikt (94%) en
zijn de causale attributies naar de vierde plaats gezakt (87%). Sociale vergelijking posi-

'" • TahH 4.2 - Mate waarin de cognitieve strategies voorkomen in de interviews
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Per meetmoment is in de kolommen 2 en 3 aangegeven bij hoeveel patienten een Strategie is
aangetroffen. Daarbij Staat in de kolom n hel aantal respondenten dat gedurende het interview ten
minste eenmaal de genoemde cognitieve Strategie heeii gebruikt. In de kolom % is dit aantal
uitgedrukt als percentage van het totaal van 46 respondenten. In de daarop volgende drie kolommen
stojn gi'gt-vens over de Irequentie waarin de Strategien voorkomen, M is het groepsgemiddelde en
gwtt rius het gemiddeld aantal malen weer, dat de Strategie in de interviews is aangetroffen. De
spreiding is uitgedrukt in de standaarddeviatie (SO). In de kolom MAX Staat de maximale frequentie
bij e>n patient.

130



HOOf DSTUK IV

tief naar boven (S **) wordt op alle meetmomenten bij het minste aantal respondenten
aangetroffen. Op T, is dit toch nog bij ruim een kwart van de respondenten het geval.
Op T, en T, is het aantal patienten dat zieh positief vergelijkt met anderen met wie het
beter gaat sterk afgenomen (11% en 4%).
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Het vetgedrulcte cijfer verwijst naar de positie die de Strategie ten opzichte van de overige strategieen
inneemt. In de kolommen 2 t/m 4 is deze rangorde gebaseerd op hel percentage patienten dal de
Strategie tenminste eenmaal heeft gebruikt; in de laatste drie kolommen betreft het de gemiddelde
frequentie waarin de strategieen zijn aangetroffen. De bijbehorende percentages of gemiddelden
staan eveens in de cel vermeid.
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De Strategie die gemiddeld het meest frequent wordt gebruikt is doemdenken
(M,=4.4, M2=4.3 en M,=4.7) De Strategie met de laagste gemiddelde frequentie is op
T| de uitsluitende attributie (M,= 0.3) en op T̂  en T, de sociale vergelijking positief
naar boven (M2, M, = 0.1).

Het is opvallend dat deze sociale vergelijking positief naar boven zo weinig
voorkomt. Misschien komt dat omdat de respondenten maar weinig in aanraking
komen met kankerpatienten waaraan zij zieh kunnen optrekken. Het kan ook zijn dat
de dreiging van kanker zo groot is, dat de aandacht als vanzelf wordt getrokken naar
patienten waar het minder goed mee is gegaan. Immers, sociale vergelijking negatief
naar beneden (S '") komt op alle meetmomenten vaker voor dan S * *. Nog vaker komt
het voor dat een patient zieh wel vergelijkt met kankerpatienten waarmee het siechter
gaat maar daar het positieve gevoel aan overhoudt dat zij er dan toch nog goed vanaf
komt (S * ' ) . Toch komt ook S *" in de rangordes, zowel wat betreft index 1 als index 2,
nergens hoger uit dan een tiende plaats. Bij de sociale vergelijking gelijkwaardig (S ")
is dat anders. Op T, en T^ Staat deze met 83% en 76% van de respondenten
resptn tievelijk op plaats zes en zeven. De frequentie waarin S * wordt gebruikt ligt
daarentegen niet zo hoog (M, = 1.5, M2=1.3, resp. twaalf en elf op de rangorde).

Wordt de rangorde, gebaseerd op het percentage patienten dat de Strategie gebruikt
(index 1), vergeleken met die gebaseerd op de gemiddelde frequentie van het gebruik
(index 2), dan valt op dat zij niet hetzelfde zijn. Op T, bijvoorbeeld is de rangorde van
index 1 voor de causale attributie, sociale vergelijking, ontlastende attributie en
relativeren, hoger dan de rangorde behorend bij index 2. Dat wil zeggen dat de
patienten die deze strategieen gebruiken dit relatief gezien niet zo vaak doen. Het
omgekeerde komt ook voor. Wanneer van een Strategie de rangorde op grond van
index 2 juist hoger is dan die op grond van index 1, betekent dit dat de patienten die
een dergelijke Strategie gebruiken dit relatief ook vaak doen. Op T, is dit laatste het
geval voor doemdenken, berusten en protesteren; op T2 voor protesteren en op T3 voor
protesteren en 'een positieve wending geven'.

Verreweg de meeste patienten blijken een breed scala aan strategieen te gebruiken
(index 3); gemiddeld gebruiken ze op de drie achtereenvolgende meetmomenten
respectievelijk elf, tien en negen verschillende strategieen. Op T, is er niemand bij wie
er minder dan zes verschillende strategieen zijn aangetroffen, op Ti en op T, is er
steeds slechts e£n patient bij wie dit wel het geval is. Op T, zijn er zelfs twee personen
die zestien van de zeventien Strategien gebruiken en op T\ is dit het geval bij een
respondent. Op T^ ligt het maximum op veertien (n=1).

Conc/uderend fc.in worden opgemer/cf daf de meesfe paf/enfen b/y rief verwer/cen van
de //e/efe «VJ breed sr.j/.i j j n sfrafeg/een gebru/fcen. Oaarb/y z/yn er sfrafeg/een d/e door
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b//na iedereen worden gebrui/cf, a/s oolc sfrafeg/een d/e s/ec/»fs by een Jt/e/n perrenfage
van de respondenfen werden aangefrotfen (de spre/d/n^ op 7", is van 96% fof 26%, op 7\
van 09% fof ' 7% en op 7", van 94% fof 4%). Ooit z//n er grofe versrh/7/en /n de
freguenf/e waar/n een sfrafeg/e wordf gebru/ltf (de spre/d/ng van de groepsjjemidde/den is
op T, van 4.4 fof 0.3, op 7\ van 4.J fof 0. /, en op T, van 4.7 fof 0. f). ßove/id/en b/i/fcf
daf de pos/f/e d/e een sfrafeg/e fen opz/chfe van anden? sfrafeg/een inneemf, gpb«is«»rd
op hef percenfa/;e respondenfen daf een srrafe^/e /?ebnj/fcf. n/ef .i/fiyd samenva/f mef ///n
pos/f/e gebaseerd op de gerr»/dde/de /requenf/e waar/n de sfrafeg/e voorfcomf. De
sfrafeg/een d/e door de meesfe paf/enfen worden gebru/Jtf (index /) ^//n CA, CV, DD en
ZT. De meesf frequenf gebru/Tcfe sfrafeg/e (index 2̂  is DD. Cem/dde/d ĵebrt/i/cen de
paf/enfen, af7janite///'/c van nef meefmomenf, fussen de e/f" en ne ĵen van de onder/orhfe
zevenf/en cogn/f/eve sfarfeg/een (/ndex JA Hef minimum .unfa/ is /es, hef maximum
zesf/en.

4 - VERÄNDERUNGEN IN HET GEBRUIK VAN DE COGNITIEVE STRATEGIEEN OP

DE DRIE MEETMOMENTEN

In de vorige paragrafen werd al zichtbaar dat in de loop van de tijd verandoringen
optreden in het aantal respondenten dat een Strategie gebruikt. Deze Veränderungen
zijn statistisch onderzocht, waarbij zowel de verandering in het percentage patiönten
dat een Strategie ten minste eenmaal heeft gebruikt (index 1) als de verandering in de
gemiddelde frequence waarin de Strategie is aangetroffen (index 2) zijn geanalyseerd.
Verschillen in percentages zijn met de McNemar-test getoetst en die in de gemiddelde
frequentie met de Wilcoxon-test. Tabel 4.4 geeft een overzicht van de resultaten.
Daaruit blijkt dat tussen T, en T, bij de meeste strategieen zowel het percentage
respondenten dat die Strategie gebruikt als ook de gemiddelde frequentie van het
gebruik daalt. Geen van de dalingen bereikt echter het significantieniveau van .05.
Doemdenken (DD) is de enige Strategie waarbij het percentage licht stijgt, en 'een
positieve wending geven' de enige waarbij het gemiddelde aantal uitspraken licht
stijgt. Ook de stijgingen zijn niet significant.

De daling die tussen T, en T2 is ingezet, zet bij de meeste strategieen door tussen Tj
en T,. Bij de sociale vergelijking gelijkwaardig (S ") is de daling op beide indices
significant. Daarnaast zijn er significante dalingen in de frequentie waarin 'een positieve
wending geven' (PWG), 'zichzelf een bijzondere patient vinden' (SB) en berusten (BR)
zijn aangetroffen. Ook tussen T2 en T, is bij enkele strategieen sprake van een lichte,
niet significante stijging in het gebruik van de strategieen. Dit geldt onder meer voor de
sociale vergelijking negatief naar beneden (+11%) en wederom DD (+5%).
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Dit resulteert erin dat over de gehele periode tussen T, en Tj bij de meeste
strategieen zowel een daling optreedt in het aantal patienten dat die Strategie gebruikt
(index 1) als in de frequentie van het gebruik (index 2). De daling op index 1 is bij
ongeveer eenderde van de strategieen significant (PWC, S * \ S *", S ° en SB). Ook bij
ongeveer eenderde van de strategieen is er een significante daling op index 2 (OLA,
S *", S ", SB en BR). Geen van de gevonden stijgingen is significant.

Een aantal zaken valt op. Vier van de zes sociale vergelijkingen (S *, S *", S * *
en SB) komen op T, significant minder voor dan op T,. De troostrijke gedachte dat je
niet anders bent dan een ander en dat iedereen dit kan overkomen (S °), kent de
grootste daling (-35%).

* UM 4.4 - Veranderingen in het strategiegebruik
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In de kolommen 2 t/m 4 staan per Strategie de verschillen in de percentages patienten die op de
boven in de label vermelde tijstippen die Strategie hebben gebruikt. In de volgende kolommen staan
de versihillen in de gemiddelde trequentie van het gebruik. Tussen haakjes staan steeds de
bijbehorende percentages, respectievelijk gemiddelden vermeld. De veranderingen in de percentages
zijn met de McNemar-test getoetst op hun significantie, de verschillen in frequentie met Wilcoxon-
toetsen (tps.05 *pS.O1 "pS.005).
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Sociale vergelijkingen lijken dus vooral aan het begin van het verwerkingsproces te
worden gebruikt. Een verklaring kan zijn dat de sociale vergelijking als functie heeft
informatie over de eigen situatie te verkrijgen. Het is een soort plaatsbepaling of
inschatting van de eigen toestand en kansen. Vooral in het begin, wanneer de
diagnose net is gesteld is er een grote behoefte aan informatie.

Ook het percentage patienten met een PWG daalt tussen T, en T, significant
(-18%). Blijkbaar bestaat de behoefte de ziekte zin te geven voor.il in do poriodc kort
na diagnose en behandeling. Het gemiddeld aantal antwoorden met een PWG daalt
nauwelijks. Dat wil zeggen dat terwijl het aantal patienten daalt, bij die patienten die
de Strategie op T, nog steeds hanteren, de frequence waarin zij dat doen stijgt. Bij hen
lijkt door de ziekte een wezenlijke verandering opgetreden en door het interview heen
doen zij er meerdere malen gewag van dat de ziekte voor hen ook positieve gevolgen
heeft gehad.

De gemiddelde frequence van het gebruik van schuldontlastende attributes daalt
in de loop van de tijd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat schuldontlasting vooral
in de beginfase aan de orde is, waarbij wel moet worden opgemerkt dat ook op T, nog
bij 70% van de patienten tenminste eenmaal een schuldontlastende attributie wordt
aangetroffen.

Ook valt op dat berusten (BR) als Strategie niet stijgt maar daalt. Dat is tegen de
verwachting in. Het leek logisch dat in de loop van de tijd berusting zou toenemen.
Uitgezocht is of er verschuivingen zijn van uitspraken waar het woord 'mwten' in
voorkomt, zoals in 74 woe/ we «-Ay »m/p^p»', naar uitspraken zoals 74 A<7> me rr/>//
nrogdqgi/'. Hieruit zou voortgang in het proces van berusten blijken. Dat blijkt niet het
geval te zijn. Het aandeel 'moeten' (ZT) blijft over de drie tijdstippen ongeveer gelijk.

Evenzeer valt op dat het protesteren (PR) nauwelijks afneemt en dat het cognitief
vermijden (CV) onveranderd hoog blijft (rond 90%), evenals het percentage
respondenten dat zichzelf toespreekt (ZT: eveneens rond 90%) of bagatelliseert (BAG:
ruim 60%).

Zoals eerder beschreven, laten DD en S " in de loop van de tijd een lichte, zij het
niet significante stijging zien. Het ligt in de verwachting dat, naarmate de ontdekking
van de ziekte verder achter hen ligt, het aantal patienten met negatieve gedachten zou
afnemen evenals de mate waarin zij dit doen. Bij nadere analyse van de uitspraken
blijkt dat op Tj de twijfel toeslaat of de ziekte wel echt wegblijft. Eerder kon de patient
zichzelf nog geruststellen met de gedachte dat de behandeling nog maar net was
afgelopen en eventuele kwaadaardige cellen nog geen kans hadden gehad om zieh
opnieuw te manifesteren. Een veel voorkomende uitspraak op T, is: W

ran <&• AeAa«die//«£ fa n«
# »/& #er«s/ o/>.' Bovendien, konden

patienten wanneer ze ergens in hun lichaam iets voelden, dit aanvankelijk makkelijk
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toeschrijven aan bijwerkingen van de behandeling: '.ferns tw/ /A »te «eg ««/ woe.
to ooA #eew «wafer, awn/ <fe tes/ra//w# « ««# »war «e/ «$eto/>en.' Later kan dat niet meer en
gaan normale lichamelijke sensaties, of je gewoon moe voelen, als (vals) alarm
werken. Dit kan aanleiding zijn voor doemdenken en kan verklaren waarom S "" en
DD op T, (nog) niet dalen.

Samenvaffend, her b///7cf da/ de versch///ende vormen van soc/a/e verge///7c/ngen
voora/ v/afc na de d/agnose worden gebru/itf: b/y v/er van de zes freedf fi/ssen 7", en 7",
een sfgn/'/ifcanre da//ng op. Oofc de frequenf/e waar/n paf/enfen mef schu/donf/asfende
affr/bi/f/es anfwoorden, daa/f s/gn/f7canf, evena/s nef aanfa/ personen dar een pos/f/eve
wend/'n^j aan de z/efcfe gee/if. fchfer, de paf/enfen d/e deze /aafsfe sfrafeg/e b//y'ven
/»t'faru/'fcen, docn d/( we/ /n roenemende mare; de gem/dde/de /irequenf/e van PIVC
neem n/ef a/ Opva//end /s daf hef percenfage paf/enfen daf berusf n/ef foeneemf en
daf dc gcm/dde/de f>«/uenf/e waar/n de paf/enfen berusfen ze/fs s/gn/fii'canf daa/f. Oo/c
b///ven /owe/ nof perc enfage paf/enfen daf profesfeerf, cogn/f/ef^ verm/ydf, z/chze/f
foespree/lrf o/̂  bagafe///seerf onverm/nderd boog, evena/s de frequenf/e waar/n d/f
ßefceurf. De /requenf/e waar/n paf/enfen doemden/cen en z/chze/f negaf/ef" naar
beneden verge/z/üren, sf/ygf ze/fs /efs, z/y hef n/ef s/gn/fVcanf. D/f a//es w//sf erop daf /n
de /oop van de eersfe fwee yaar van de z/eitfe /n de fofa/e groep van paf/enfen n/ef zo
hee/ vee/ verändert /n hun sfrafeg/egebru//c.

5 - STABILITEIT VAN DE COCNITIEVE STRATEGIEKN

Ging het in de vorige paragraaf om veranderingen in het gebruik van de strategieen,
in doze pnragraaf gaat het over de stabiliteit ervan. De vraag wordt immers vaak gesteld
ot hot gebruik van een bepaalde Strategie vooral voortvloeit uit iemands persoonlijkheid,
en dus min of meer stabiel is, of dat het eerder situationeel wordt bepaald.

Een van do twee indices voor het gebruik van de strategieen is de frequentie waarin
een respondent een Strategie gebruikt. Het getal dat dit oplevert, weerspiegelt het
aantal vragen en het aantal verschillende onderwerpen waarop een patient met een
bepaalde Strategie reageert. De aangetroffen minimumfrequentie is voor elk van de
strategieen mil, de aangetroffen maximumscores verschillen per Strategie en zijn te
vinden in label 4.2 in paragraaf 3.

Om inzicht te krijgen in de stabiliteit van een Strategie zijn er Spearman-correlaties
berekend tussen de frequenties van het strategiegebruik van de respondenten op de
drie moetmomenten. Deze test-hertest-correlaties staan afgebeeld in tabel 4.5.
Protesteren, bagatelliseren en doemdenken springen eruit. De test-hertest-correlaties
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> WbH4.5 - Stabiliteit van de strategieen
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voor deze strategieen zijn behoorlijk, dat wil zeggen groter dan of gelijk aan .50.
Patienten die deze strategieen aan het begin direct na diagnose gebruiken, hebben
blijkbaar de neiging dit te blijven doen. Daarentegen zijn de test-hertest-correlaties
voor de sociale vergelijkingen positief naar boven, positief naar beneden, gelijk-
waardig, negatief naar boven en zieh bijzonder vinden, evenals die voor de Strategie
relativeren laag. Deze strategieen zijn dus niet stabiel in de loop van de tijd. Dit sluit
aan bij de bevinding in de vorige paragraaf dat de sociale vergelijkingen met name in
de periode vlak na de diagnose zijn aangetroffen. De meeste van de overige
strategieen hebben test-hertest-correlaties die varieren van laag tot middelmatig,
waarbij ontlastende en uitsluitende attributies, een positieve wending geven, cognitief
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vermijden en zichzelf toespreken een gemiddelde correlatie kennen van .40 of meer.
Hoewel er in de totale groep niet zoveel significante veranderingen optreden, zijn
individuele patienten over de onderzoeksperiode lang niet altijd consistent in hun
strategiegebruik.

O/f .i//es w//sf erop daf een groof dee/ van de cogn/f/eve sfrafeg/een s/fuaf/onee/
wordf /ngezef, de soc/a/e verge//y7c/ngen nog nef meesf. De sfrafeg/een profesferen,
doemden/cen en bagafe/7/seren z/yn nef meesf sfab/e/ en //y/cen nef meesf op een
persoon//y/che/dsfre/c.

6 - SAMENHANG TUSSEN DE VERSCHILLENDE COCNITIEVE STRATEGIES

Verreweg de meeste patienten gebruiken verschillende strategieen door elkaar. Op
de drie meetmomenten worden door de respondenten gemiddeld respectievelijk elf,
tien en negen van de zeventien strategieen ten minste eenmaal gebruikt (zie paragraaf 3).

Bovondien bleek bij de analyse van de interviews dat een vraag vaak met een keten
van cognitieve strategieen wordt beantwoord. Soms is een uitspraak zelfs niet op te
delen in afzonderlijke strategieen en is er sprake van een dubbelstrategie (zie ook
hoofdstuk III paragraaf 2). Hoe deze directe koppeling van strategieen is onderzocht en
wal dat heeft opgeleverd komt in het eerste deel van deze paragraaf aan de orde.
Daarnaast is de samenhang tussen de strategieen uitgedrukt in Spearman-correlaties.
Hiervan wordt in het tweede deel van deze paragraaf verslag gedaan.

6 - 1 - Directe koppeling tussen de cognitieve strategieen

Bij de interviews van het eerste meetmoment is geanalyseerd hoe vaak een
cognitieve Strategie in een antwoord direct met een andere samengaat. Wanneer
bijvoorbeeld in hetzelfde antwoord zowel een schuldontlastende attributie (OLA) als
een causale attributie (CA), doemdenken (DD) en een sociale vergelijking negatief
naar boven (S " *) samen voorkomen, is deze reeks opgesplitst in alle voorkomende
tweetallen. Dit levert bij dit voorbeeld de volgende combinaties op: OLA met CA,
OLA met DD, OLA met S " *, CA met DD, CA met S " * en DD met S " \ Alle
antwoorden zijn op deze manier geanalyseerd. Vervolgens is geteld hoe vaak op T,
een bepaald tweetal samen is aangetroffen.

Daarna is het aantal malen dat een Strategie in een bepaalde combinatie voorkomt,
uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal malen dat deze Strategie op T,
voorkomt. Voor CA en S " betekent dit bijvoorbeeld dat 33% van alle CA op T] wordt
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geuit in combinatie met S * en 65% van alle S * in combinatie met CA. Dus het
grootste deel (67%) van CA gaat niet samen met S ", maar komt alleen voor, of in

combinatie met een andere Strategie. Van alle S " gaat slechts 35% niet direct samen

met CA. Aangezien de procedure nogal arbeidsintensief is, is dit stuk van de interview-

analyse alleen gedaan voor de interviews van T,.

• CAUSALE ATTRIBUTES

Bijna eenvijfde van alle causale attributes gaat samen met ten minste een andere

CA. Regelmatig noemden respondenten in een adem dus meerdere oorzaken voor nun

ziekte.

Eenderde van alle CA gaat samen met S \ Dat wi l zeggen dat een gedachte over de

oorzaak dikwijls tot de conclusie leidt dat men niet anders is dan een ander: iedereen

kan immers kanker krijgen. Bij deze combinatie is altijd sprake van een dubbelstrategie

CA/S*.

Het praten over een mogelijke oorzaak (CA) nodigt vaak uit tot mededelingen over

oorzaken die niet van toepassing zouden zijn (USA). 76 AcA Mt7 <&»/>//irAm/ft. /p» j j ( ra

<&r/ </// «• /Wi »we /c majfecn &»; AcAAcn. l m/er &r>m/ At»/ /'« »Mrt'/?/w///t' «fef iwor. A>«.v cv/t'/yX» ~rt/ At'/

««/n/f/ ri/M.' Ook uitspraken waarin men aangeeft niet schuldig te zijn ,ian het onlst.i.in

van de kanker (OLA) worden in het verhaal over de oorzaak regelmatig aangetroffen

(16%). 7/fc AcA «////</£t>zow</£c#c/e«, «////</ /»//>/ C»£CM Arm*/ £cArf&£?» c« mV ;« At'/

jie Acs/ j?tt&j«w, <»n <4J« H« <///.

/V/, CT; w/.v.vcA/f« <&///<' rt^wr r/rt« ««r/<' «'&'«///# nwr /«</;/

Ac/ r/'c/ w;'c/ wee, </w /fc/w/crfw. ef« Art««, «////ir/ /jcrow/ ô/fec«. </H.V mw/7 «YV; ,V«<'/

(/ip. CT; da« oo* «oj? r^öard^t '« A//7w«de«, c« a& Ac/ £«w s/x'tw/c CVSW/POMZ/CV

ACTJ yc Acs/ CCMS «

Tenslotte valt op dat CA in combinatie met alle andere strategieen voorkomt,
het soms maar zelden.
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• UlTSLUITENDE ATTRIBUTIES

Een uitsluitende attributie wordt niet vaak gebruikt. Meestal gaat USA samen met
CA (82%), vaak ook met OLA (41%). Het denken over de oorzaak roept dus vaak een
combinatie van deze drie attributies op, waarbij er nooit meer dan een USA wordt
genoemd.

De helft van USA gaat samen met S "*. Het gaat dan om een uitspraak als: Tfe/fc/w
«/<*/ /»«« /JC/ mfe»« &W/PM. / i fo»A ;W»K7//£ «OO// j?«rw/fe/. £>; a/v/e daw </fe mmsew r/p/ rf/e no/fee« a&
rt'H te/(Tw/ WK'/.V/fen/X't'«. no« da//w«fl/fefj!e d!a« «ie/ AMMW/. ' Het wegstrepen van een mogelijke
oorzaak (USA) leidt tot een vergelijking met mensen die geen kanker hebben gekregen
ondanks dat zij wel het vermeende risicogedrag hebben vertoond (S" *). In deze
uitspraak zit ook protest en is daarmee ook een voorbeeld van de combinatie USA en
PR, die bij 1H% van alle USA-uitspraken werd gevonden. De combinatie met S " loopt
via het samengaan van USA met CA. Zoals eerder vermeid, is een deel van de CA-
uitspraken een dubbelstrategie met S ".
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• SCHULDONTLASTENDE ATTRIBUTIES

Een grout deel van alle ontlastende attributies komt alleen en niet in combinatie
met andere strategieen voor (31%). Meestal zijn het dan uitspraken over het tijdstip
van ontdekken en uitspraken over ongezonde leefgewoonten waar de respondent geen
schuld aan wil hebben. Eerder is opgemerkt dat OLA vaak samengaat met CA (27%).
Het samengaan met S " heeft hier ook mee te maken: OLA gaat samen met CA, CA
gaat samen met S ".

De combinatie OLA en DD (13%) komt voort uit het besef van de respondent, dat
zij die toch <il zo gezond leefde, niets meer aan haar leefgewoonten kan veranderen.
Eigonlijk is er niets om de terugkeer van de kanker te voorkomen. De eerder geciteerde
vrouw, die haar eigen brood bakte en haar levensmiddelen in het reformhuis kocht,
verzucht: fn HW/ »K«'//P drm w>ij w<w drx>n." At /JCA rt//yi/ ro #prom/ wo^/«/* j?e&"p/{/ om

M0



HOOFDSTUK IV

MOJ? i t^ f jm ofe». MM # i /jfc Ae/

/ *MM/ toorAoMiwi. A I M *MM>P

/fe«/; *AX>M ow Ae/ /QJWI /f AOK<A>M.

. A I M AT«//? W«.«'AM>M m i AWM.V rtfa/yip A?/ IM <A*

/?/* jjo«/ MM&M. .»fair /A AeA At»/ £ n w / dri/ »A

»we/ MW W « m^vsvinv fc/«Arr ;//w rt/»- At»/ »M Ae/ at'w

In de combinat ie OLA met BAG (17%) kl inkt een heel ander effect door. In

tegenstelling tot de combinatie met DD wordt de OLA juist gebruikt om aan te geven

dat net allemaal niet zo erg kan zijn. T>mdi7//p<i//ij)i/z»^e;oN</,cf/<v/{/Af>A/. A«v/?/»•/A

£v Ay /fertMAtryw/.v/ AtW Ac/rir '̂n/&. WM.V «W/ fA

d!riM d!a/ /£ <A* MWW.V/ î/M.v//|ijt> UI'/^IM^.S/W.VI7IC AeA.' Ook bij OLA's over

het tijdstip van ontdekken komt deze combinatie voor: 'GV/«/(J% /mwrri-// /A 2» ^0«/ <*w»

/ * AcA A<V MM/IA'A/ MM A«»/ M»^ »;/wr Aw/

# * M 2WJJCT».
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• EEN POSITIEVE WENDING GEVEN AAN DE ZIEKTE

Meer dan de helft van 'een positieve wending geven' staat op zichzelf. Voor de rest

wordt deze Strategie in combinatie met elke andere Strategie gebruikt, maar de

percentages zijn laag.
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• SOCIALE VERCELIJKING POSITIEF NAAR BOVEN

De sociale vergelijking positief naar boven komt niet zo vaak voor. De meeste S **
gaat samen met BAG (38%). Een deel daarvan berust op een dubbelstrategie, zoals: 7*
/fee« zw«7 »«?««?» </fe *e/ AeAAe» #eAfl</ e« er ÖÄSO/MM/ #eew te/ weer raw teMew. OoA

Bij een kwart van S * * zegt de respondent tegen zichzelf dat ze moet kijken naar
mensen waar het goed mee gaat. Er is dan sprake van een combinatie S * * met ZT:

£ w m//ze#: £om «/>, «/«•/ /e we#7//ey?.' ,VW dir/ froi/w^e /uee tfra/e« fwder is Ae/ oo/fr
w, </K.S <&»/ &j« w^/.V/e/»/« «//'«• ;/<^a//««' <//>/#<»« </e«/fee«/'. In de laatste zin van dit

voorbeeld zit de combinatie S * * met CV: de respondent verdringt negatieve
gedachten door zieh positieve voorbeelden voor de geest te halen.

De rombinatie met DD (25%) is opvallend en lijkt in eerste instantie onlogisch.
Meestal volgt S * * op DD om als het ware iets van de negatieve gedachten weg te
poetsen. Soms is het ook andersom. Het verhaal begint met S * \ maar dan slaat de
twijfol toe of het echt wel goed zal gaan. Ook bij de combinatie met S "" is zoiets het
gt'val.

In de combinatie met S " vergelijkt de respondent zieh met iemand met wie het
goed is gegaan, constateert dat ze overeenkomsten heeft met die ander (S ") en trekt
daaruit de conclusie dat er een goede kans is dat het met haar ook goed zal aflopen
(S * *): 7*// m>H«7/i' /w« /«•«' /w/zew /<m/pr « er tee/^oe*/ rfl«rt/#e&>wefl. Zy is w
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• SOCIALE VERGELIJKING POSITIEF NAAR BENEDEN

Bijna eenderde van deze sociale vergelijkingen staat op zichzelf: er komt geen
andere cognitieve Strategie in het antwoord voor. Een combinatie met bijna alle
andere strategieen is aangetroffen; die met ZT komt relatief het meest voor. Opvallend
is dat deze combinatie vaak verloopt via S " ' : ".»///« ton/e is «o^ mW zo &7W£ jje/cdp« aa«
/m'rMtt»/rt.vta*'M jes/onvn. fllri/ «ws ew/ /t/dSpnn/«̂ . Ow to«/e is oo* we/ AorsAfeflMzfrer iQjownen. ne/ a&
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;jfc floor moe/jip daw n/e/ oa» dpriApn. ßw/ moe/jie me/een mn/e rt/h7/en. /Jwimm Aew / * oo* r<> A/y

me/ <//e rAe»«>*tt«r. /We Aee/? r/y n/e/ ^e/frreyeH Afr AeA Aem «w «/ «KM Ae/ Aq>f>;. «/ ftwrrfW/ /*>/

«. flWtfr Aen i/fr Aw/ A/y wee.

De uitspraak begint met de vergelijking met een tante w«i<irmee hot siecht is
atgelopen (S ""). Dan houdt de patient zieh voor (ZT) dat het bij haarzelt zo niet hoett
te verlopen, omdat zij een gunstiger uitgangspositie heeft (S *"). Het gedeelte waarin
zij zegt dat ze die nare gedachten van zieh afzet, is bovendien nog als CV gescoord.
De S * ' wordt gebruikt om negatieve gedachten te verdringen. Tenslotte is in hot voor-
beeld ook sprake van een combinatie met BAG, omdat de patient zegt or /eker van te
zijn dat ze geen metastasen zal krijgen. De S * * slaat dan in feite door en is de basis
voor het bagatelliseren. Dit voorbeeld laat zien uit hoeveel cognitieve strategies een
keten kan zijn opgebouwd.

Soms gaat S *" vergezeld van RL (13%). Zoals eerder beschreven is de strekking
van beide strategieen dezelfde, maar in het geval van RL is er geen sprake van een
expliciete vergelijking. Een voorbeeld van zo'n combinatie is: 7/fr Ae» Wy rfr//»/#« Aorv/«•
»fe/ <?/Aô /?. f» fl/.s »* <Ä/« «//«• fro««i»n rip rf/<» cAcwo *r/ŷ <>« e» *««/ «-««/CM, rf«// n«7 /* /«f
Af/f/w«// AetoomecA/ d!»/ d!r// Ay wy w/W Ao /̂?.'

Ruim een op de tien S *" uitspraken komt voor in het verhaal random oorzaaks-
toekenning en gaat samen met CA: ye Aow/ Ac/ rnaA o/> dtpre /«y?ytf. ro rrw«/</r' »«'H«/w«;f.

/'n/»/rti
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• SOCIALE VERGELIJKING NEGATIEF NAAR BOVEN

Ruim eenderde van alle 'sociale vergelijkingen negatief naar boven' gaat samen
met protest. Wanneer men zieh vergelijkt met iemand die het beter gaat, kan dat
leiden tot boosheid en een gevoel van oneerlijkheid: y«, uwmm //fe

/wezf^"A«/'M5/ />ew, /*

red»/ o/> ae a7w#e« « / /£ /wwa' /we/ t«e/ ran my» wan en my«

/ wor m 'w «;/</er.v ̂ ezojj/a' e« /£ n'/w/ /*•/ />ee/ er# oneer/yfc

Een gedeelte van de combinatie S " * en PR loopt via een OLA: de respondent

vergelijkt zieh met anderen die bijvoorbeeld wel ongezond hebben geleefd hebben en

geen kanker hebben gekregen (S ' *), vervolgens benadrukt zij dat zij er wel alles aan

heeft gecliian urn kanker te voorkomen (OLA) en is boos dat dit niet is beloond (PR),

/worcfe ze»V z//.^ /boe /* Ae/ wo^e/y*/ Ztaar ^?n//w« ze /o/aa/ «feto tww. ÖW/ is w?w.

ww/yle />c/ </rt« fwtt/vfcw/»«!/?/' /to/ « />c/ e;J?fw/y*. /w. yie /eey? zo ĵ oea" en ̂ ezwwa". ye Joe/ er a/fey

rwienfe«/we//.' />a/ z»y« ee« /w/eftw/ neac/iVs ̂ eu'ee*/. /Jfl/y'y aW/ «« A«oe/

c// /Jw/ «•« «WAT f/rt/ ««// me/ z'w A.'/V/M/W//T>»N ..., m/wryy_///«/.'/ /Ja/ /xwr »A ze^euoo« nctif

«. £// aW/ /wwA/ /»// rw* z« /WXM e« {«n/ryw/^. üa/ye er a/fes oa« /»/>/ j?eaiiaw e« aW« /feryjjye «w

»/. /;'« «w/ /wjeZ/edSa» HO/J/'ZO z/eye wwar da/ /w/ ee« z/'e/fe/e /s, «aar^ee;/ iferuta"

/t </w/.ye cer/Ze*/ae *7nyl(/.' In dit voorbeeld zit ook nog de vaker

voorkomende combinatie van S " * met doemdenken (18%).

Een andere veel voorkomende combinatie is die met CA. Respondenten vergelijken

zieh met anderen om achter de oorzaak van hun kanker te komen. Deze vergelijking

valt dan negatief voor hen uit. Zij komen er slechter vanaf, want zij hebben kanker

gekregen en de ander niet. In het volgende voorbeeld is er sprake van een dubbelstra-

tegie S " 7CA: 7* Ae« OT'M AWM AJ«J? a/ «fef zo ̂ jezowa". /* />e/> a//e wo^e////fee z»e*/ei ew

jlje/jaf/. />«.v /'/t aen/feaV/«.yp Ae/ea/JrrtT.v)'.v/<wH /.vye/>e/e/«f« a//wr/>7/fcke\/er/)/j?eî 'eej.7ew j

ee« r«'/fr/<' Nw/rA//° er re# »wwr /v/wiK/pm//j fw« ce/wet̂ /ie/ o/>/reea7. /Ja/

me«,ve«. Wrwr rf/e />eZ>Aew ee« /w/H«r/(//fe a/i/venTi/«'/«, e« a«/ /.v ft»y my' a/ «oo»7

/>e/> /A e»'H ^m/erc fe/H.v o/> fei«/ter /»/ie/ye/;/ife/wj? me/ me/we« aYe ee/; ^oea" ay

Het samengaan met USA (22%) loopt meestal via CA, omdat bij het zoeken naar

een oorzaak vaak ook factoren worden genoemd die geen bijdrage hebben geleverd.
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• SOCIALE VERGELI|KING NEGATIEF NAAR BENEDEN >

Een sociale vergelijking negatief naar beneden komt zelden alleen voor en nooit

samen met een andere S "".

Meer dan de helft vormt samen met doemdenken de dubbelstrategie DD/S " " :

'7uw ZK$/M. m i n«cA/ye. ee« nee/ /)/«* noj? ee» zwa^er z/yw «<i« *rt«Aer orer/eaew. /« o»ze

Ae/ oo* Aee/ er£ «wr. _/p wee/ MY?/ er .s/»ee//. «w/ er ^eAeMre« &/«. //fr </wr/\(frt'w

f»«r Ae/ jfro/wewaeyoar /e /wa/fre«. /it Ac« ;o AaHj? «JCTV/ Ae/. we/ a/.v A// /«CM, /en/̂ /fcow/ e« aV// er

daw n/e/i aa» /e aoew is../e Ae/e /pf«*n 5toa/ <̂> /osse .vctowwip».

Ongeveer eenderde is gekoppeld aan een CA. Vaak gaat het dan om een attributie

met erfelijkheid als oorzaak, waarbij het met het tamilielid siecht is afgelopen. Er is

dan sprake van de dubbelstrategie CA/S "".

Regelmatig gaat een S " " samen met een Strategie die het effect ervan weer wat

moet afzwakken. Een kwart vormt als zodanig een combinatie met S *", zoals in hot

volgende voorbeeld: '£«/ OT^WM</ (rwrdr// Ae/ A// wy Aj'/b*'« /̂ «rrr/ /.v w//w rw.v rw« Af>rs7fe/«fe'r

^ar, r// /w</ <*r i/*7 </n'e/ririr

«m •/•/ /<je« ;e /xV ifen'e/,' e>/ 47

/. /* Aen WM «)/fe -M. Maar i'A was er /nx^er Ay, /w / m«?fpr. /->»«. aV// i.v we/eef/ w>A «•»

5/M/b j?MM.«//j?er. f r «are« we/ weer rer.\r/>/7/e« ///.v.ve« w».v. //fe /beA </r/e /fr/'watre« jije/lrre^e// e«

r.' De combinatie van S "" en een gedachte dat het ook nog erger had kunnen

zijn, en er dus ook gunstige kanten zijn aan te wijzen (RL), lijkt eveneens een poging

het negatieve gevoel te verminderen. Zoiets lijkt ook te gebeuren in de combinatie met

BAG en in de combinatie met CV: ye z/e/ /xtf /w/> oo/fe «'e/ ow/e /»ee«. aV// <//e /nrw/wv« w// <w;

rwH/rt/yaren /ocA ««er ieto AeAAen. Wyn 5cAoo«z«.v /5 eraa« ̂ es/onten. ü*e fe ee«e«r/̂ ?»X' ff»»*' Ze

AaJ Ae/ ^wr Ae/ eers/ /oen ze ;n ae aer/;j? was e« Ae/ k u m /err/^ o/> fewr rttA/ewreer/^.v/e /rxv; Ae/

/en/^ toam uws Aaar Ae/e Aof/ewy/e&e/aawĵ eto/. ü/e Aee^ /ocA we/eew Aee/.v/etA/ emae^eAr/a'. /V*eA'

itfaar daar w/V ; i «/e/ aaw aewifeen. /* Ae/re* Ae/ n/e/ o/> w/yze^ Arwr. »a/;/ z/y Aaa" Aws/jfea/ijfeer e«

Aaanwoeaerifeanjfeer en Aaa* Ae/ /oe« a/ /« Aaar Ao//en «a/Mwr/z/ife. Vee, /foe^j?a Aee/ wo»/er »wtfer'.

Tweevijfde gaat samen met ZT. Eerst vergelijkt zo'n respondent zieh met een ander die

het siecht is vergaan en dan houdt zij zichzelf voor dat ze niet zo moet denken, dat ze

afleiding moet zoeken, zieh niet uit het veld moet laten slaan en dergelijke.
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• SOCIALE VERGELIJKING GELIJKWAARDIG

Tweederde van de sociale vergelijkingen gelijkwaardig komt als dubbelstrategie

voor met CA. Bij het zoeken naar de oorzaak concludeert de respondent dat zij op

bepaalde punten overeenkomt met anderen die ook kanker hebben gekregen: y«, &wo/»

die /ten «TW/a«« «w<# er momen/re/ /wee £mw/rw//w</, </<?/ zy« d!e sta//s/tetew. <4& te/ eew o/> <fe

//?w /.v, rtlr/w &/// /A afcwr /«•«•/#««/ Ay /wren. £r zyw </w/zemfe« /WCTWCTJ </fe te/ teAte«. £« ;/fe /!»oor <£wr

««iW/.'

Vijftien procent van S " gaat samen met een OLA. In eerste instantie zegt men geen

schuld te hebben aan het ontstaan van de kanker en staaft dit met de opmerking dat

iedereen het kan krijgen waardoor er geen sprake kan zijn van persoonlijke schuld of

nalatigheid.

Het samengaan van S " en DD is vooral gebaseerd op uitspraken waarin men na

het noemen van angstige gedachten aangeeft dat het niet zo vreemd is zo te denken,

omcl.it anderen in dezelfde situatie dat ook zouden doen: 'flan//£/£/>/terf ew dtow ?rttf/te/

w «four my« /buq/2/, a/fes «w/ <r A«/» geteww«. Mwr ;* dew/fe <Ä

Bij de combinatie met BAG gebruikt de respondent haar constatering "nfe/ anders /t»

z</« don ee« anrfer' om te onderstrepen dat ze naar haar eigen overtuiging is genezen.

Mel die ander worden dan niet-kankerpatienten bedoeld. In de vergelijking wordt de

ernst van de situatie gebagatelliseerd: £n dan r»yw «•<//<» te6A?n /«5?e« wy« »WM^z^rf: yi».

Wrtflr rt/.s\/p r/c/ ww/ cr rt//pwW,(fcApHnp« to«, fn d /̂n z<̂? //fe. <fo/ /to« wW/rw/ oo/tj?eA«/^n, we/ zo

Wanneer S " met ZT samengaat, houdt de respondent zieh hardop voor dat zij niet

de enige is die in een dergelijke situatie verkeert. fn/A7nrt!p;;/tyi'ooife«p/j/¥w.ito/)o/>/£'rzT/H

«• 2w*e/ r/«' /«/d'/zeyV/e .vr/b«i'(/ip z///e«. f « o!an «en/u'iyn/jip zfyw î/p/z/WSp« o/v A7;ee««' foor de zon.'

Slerhts bij lien procent van de S " uitspraken wordt de constatering, dat men niet

anders is dan een ander, gevolgd door een uitspraak die als BR kon worden gescoord.
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• ZlCHZELF EEN BIIZONDERE PATIENT VINDEN

Eenderde van 'zieh bijzonder vinden' staat op zichzelf en gaat niet vergezeld van

andere strategieen. Ook eenderde gaat samen met ZT: '£» /* A«; /MXXCM <*> *M/IPM rfVx>r /»c/

myw ffww Maar pen fw/ji>rps o/> Arc/a £CMtt»>7. At AeA dSrwr wwt aa» a//er/<p/ a/Mi^'M mn^iv/r

u m er M C ^ I / / « T A K M S J of «r d!f// /'it «Jlwr ro j?rW « « ' »m tow ^wa/i. (VCMWOM »///// />r«/it <>/) <•«

.Maar ; o Ac« /'*. Vw7 ZCM/IPM/ £ M /eflCM/pzcA/'zeßjeM. * » » / «/>.' £V// merit/ A// »/ / / Ae/ Ae.\7e'

Bij ongeveer een kwart is er sprake van een combinatie met CV: 'UP M » % «wr

n/W aan dSpnitef; e« roi«>/ w<^f///* /»roAenpn om /«jip ̂ «o««* <ix^» /<* rj/n.'
Eenvijtde gaat samen met S * " , zoals in net vo lgende vorhaal : 7/r//.vM/»////»«•/««</<»«

/.v /wwor wt^/w/p«, pw tf& <//e /<• j?nrw/ »v </«• /«'/<' /»>r.v/ ere*/, /»/«.v dip

t. At /!«PA m f / m / j?P2<y</. w«r /«{/// //

w/ »rwr ' » / « w « r Ac/ /.v A« <//<• W « w « « / / / i t <x*A« M/W
e« AcA /it j?tw; £//<w« /ncer //t Ac« ^cryx'npcrr/ «/> </<• </r/,vAc/v/w/c//;y,'

noo/7 /^äEaun. .Maar /it jfea« w/W /f^t'n rt«</pnp r/citcw CM /£ «//r/p M/C/ «/^CH/W/CM «wn&'M. /A;/
ze </«s j^edaan (de tumor bleck Iwaadaardig; haar wenl aangtradi-n de Knifeklim-n loch weg ic lalen

holen, voor onderzoek. M.O.). 7'ocr/ rfw«rrtp Ac/ /w# «»// /vwr OVÎ CM /«/ /it / ^

/WM</ /* M/C/ CT^. /it M'/Tac Acrs/eÄPM, «w/ /PZCM CM Ac/ ^ w / /«/ »;//' tfVwr ür//CM r/r/M,i,'CM ww/ e
«as. £r z/y« Ace/ fiec/ jrowtt^M <//c, MaaV?/ zc ac </>aj?M«sc^c/wwrrf ACAACM. A/MMCM CCM « W * AMM /wr.v/
CM AMM /)7M/cit//c/ipM ihr»// rr/w CM Z/CA OVJM a^Tva^cM. uw/ oneritoOT/ w e ' A'ow da/ /.v zo M ^ « M / t o A

a. We/ w y /.« Ac/ /•cc/ j^/p/aV"///^ ,?c^aaM //t AcA ACP/ ^cc/ ///rf . p c W «»/ /c/»ra/cM CM /M//M
/C MCM/CM. «oar ACM /it MO# i /ccai A/// ow. ito/ w ccn ^rao/ «Hor
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• RELATIVEREN

Relativeren komt vooral a l le in voor. Soms (16%) is er een combinatie met ZT. De

respondent houdt z ichzel f voor dat ze niet mag mopperen, want het had veel

ongunstiger kunnen z i jn . £n a<?« zej? /* oo£ /e#en m/yze//"aa/ »A n/e/ zo woe/ sowAeren.

Zte /jw/e/W/eren, diaar z»/ «fe/s /'«, afe uwre« Ae/ewaa/ ACAOW«. fla/ r/W akv m/ze wee. Koor Ae/ze#äe

#e/W z<x^n ze .sorry wefrawtt', er /.$ w/e/s weer aa« /e </oew. Zto/ Aa</ /ocA oo£ ̂ efewK/? '

Üpvallend is dat bijna eenvijfde in een adem met DD wordt genoemd. Als DD aan

RL voorafgaat wordt het doemdenken door te relativeren afgezwakt. Wordt RL echter

door DD gevolgd, dan blijft er onzekerheid hangen. Dergelijke opeenvolgingen laten

de ambivalenties van deze borstkankerpatienten zien.

totaal

41%

7%

10%

4%

0%

3%

aantal * SO

alleen

met andere

met

met

met

met

RL

CA

OLA

USA

PWG

2%

10%

5%

6%

5%

3%

met

met

met

met

met

met

S**

s*-
s-*
s -
s-
SB

0%

8%

4%

3%

18%

16%

met

met

met

met

met

met

BAG

CV

PR

BR

DD

ZT

• BAGATELLISEREN

Bagatelliseren gaat in ruim eenvijfde van de uitspraken hand in hand met CV: de

werkolijkht'id minder ernstig maken en niet aan nare dingen willen denken. 7/

X-,(»('«wo« W//H wttA' </mw/ o/> /? /w/fefo'/i e» er w/W A;y «a /f aew/fee«. Or;/fe owaV»/ //fe

Bijn.i oonvijkle is in combinatie met ZT. £r z//>; Aee/ ;\ee/ me«ieK a"/e A

/few/// er «i«/ wee «wae«. />«.v aV/« z/e/p aV</ er /«># /bee/ /»e/ /!>fw/) e« /fea/K «. /«^e;/e is

ee« An>/̂ H».v/î > »wmi »w« *a»*er. A?;/ aenjfe i/fe A»/' m//ze^'o<^ JW«: «o«, ifeom o/)./p AeA/ ee;;

wie/ .wwiAe«»//, «;e/ Ay ae /vi/t/icn «eerz///ew. HW«//P i!>eA/ een ̂ oeae /fea»w. fw aa« z//« er a//em<ia/

»»/jic Am; we/ /«^/w/e« /w» we/wew a/e Ae/ oo* AeAAen ̂ eAoa* e« «aar Ae/«»/ Aee/jjoefl" /wee

/. A»« aVwr /re* ye ye ai/w <ian «/) «fl/wwr/y*.' In dit voorbeeld is ook sprake van een

combinatie met S **.

Eveneens eenvijfde van de BAG-uitspraken gaat samen met DD. > Aen/ Ae /̂ Aee/ e/y

fvwr MKI/ aV /oe/boms/ z/»/ Are/»jjew. Ooor aeze z/'e/fe/e is er een jjro/e onze/feerAe/a" »nj?es/o/>en. en er

Ae.v/ HW een ZK'ar/e mV* wer ae /oe*o»w/. üön Aen yip /mA A//y aa/ Ae/ waar Aors/£an£er «.

da/ fa een »wn ae a//ene«n.v//̂ e fc/«/bers. //ee/ »<W /TO««¥/J *nyj?en Ae/ en na^enoq? I'eaereen

jei / fww/ ' Zoals al eerder werd opgemerkt, lijkt de ene Strategie het effect van

de andere at te zwakken.
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Bijna even vaak gaat BAG samen met OLA: 7ft»f HWS moor ro£nx»/aA-m; .v/JdWcM/wi*.

/*»/ am/xr ./e *««/ *P/ m?Muie/yfc WM /«mor Motwm &*?/ .\7<MM fc

rf /we iwor. Afe W /6c/ tfus ze#" MOO/7 &UMM?M oM/dcMrH. <x>/fr «/ row »
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• COGNITIEF VERMIIDEN

Bijna eenderde van 'cognitief vermijden' komt zelfstandig voor. Bijna alle combina-

ties komen voor, maar de frequences zijn laag. Uitzonderingen zijn die met ZT (15%),

DD (13%) en BAG (11%). Een voorbeeld van de laatste combinatie is te vinden bij b.iga-

telliseren. Een voorbeeld van de combinatie met ZT is: ;/f kVra/>/̂ Kreyew/> ^//yie /«'A »w-

fa*« MM /N!

. w/W rtrt«

In deze uitspraak zit bovendien de combinatie met doemdenken. De patient begint

met DD: ye te/ra/>//eze^"m>/> dfcr//e /w* »w«77M«/n/» Ay /«»/ MMACM JWM />/««//<»« ,v/«v/v f/<'«/fe/.

oiv...'. Daarna volgt ZT: '.Waar <ÄJM zty /£ w>A / f^H wyr^. ' *«m «/;. z« »WM*//P HMV rfV'wfe'«, «/?/

m êM flPM/fep«/' en CV: 'ÖW/ /»oeA? »i da« zo ̂ «//(/ wô t'/Z/ife M/7 W//M ^t'd!«i7j/fM. AM

/. ^ w «*»j?w ' * ne/fceM/nj? TO«» /e /WM<ÜPM. ' Zij eindigt dan met een restje ZT: 'flkwr

«•// /* myM ün^M M/W tfbor ̂ /<>M
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• PROTESTEREN

Eenderde van de protest-uitspraken komt zelfstandig voor. Daarnaast zi jn er alle

mogelijke combinaties met de overige strategieen. Zeventien procent gaat samen met

een S ' \ Meestal is er dan sprake van een dubbelstrategie. Deze relatie is eerder al be-

schreven bij de bespreking van deze sociale vergelijking.

Zestien procent is gekoppeld aan ZT. De uitspraak van de vrouw met een winkel in

witgoed, die eerder ook is geciteerd, laat dit verband zien. Afe w<7# woo// /weer zurtrtr //7/e«

/«<•/ <//t? «rw. /JMA, er a// we/ /«*•/ /m/ntfere«. /£ s/ee/J/e. ze# Wrtrtr^PKW;«, ee« uusmäCJbrne «-ty. o/

oA. /A»/ &»« n/e/ weer. /Awr Art»/ ;£ /mr/>r;&£e/y% ran. /£ «we/ me «« Aee/ er#

).'/ //e/ wrtrt/fe/ we zo rer.sc/>r/&fee/y/fe Aoo$. /£ za/ erwee woe/e« /ere« /ere«. Afe za/

morira /p/t'w o;w wy« »w« w» /»«//> /e /rfl^e«. /AJ/ Z<J/ H»'e/ »wA/fee/y/fe K'on/e«. ;/fe /•;>/</ /«»/

Bij de combinatie met DD gaat het vaak om negatieve gedachten die boosheid

oproepen. '£« //fe /•/'«</ rfc farf rfz/.v w*/fe />ee/ />e</re/j?enrf j?e«'or</en. 0<wr fte« ;'/fe H'e/ wee

A'n /A fc/// /x7 ///W rt////. «/vye Ae(/c///t/ ^ / / /p //o? wrtrtr ee« /»aaryrtflr o/zo /e /e/^/ /be/»/, i

/.v Ä/. AV/// rA'///6y<'. ;;««, w/.VÄ*/e// /vw/ /A d /̂/ we/ woo/7. /A// wrtrt/fe/ye />ee/ o/>4/rt«rt'/̂ . /A»/ /s zo

rmve/yifc o//etT////fe. /Awr rrt̂ //feye <ww /'« /w///eife. //e/ « </«Ä e/̂ e«/y/fe /«•/ fte/er ow rtrtrtr wäflr w/e/ owr

/c rti'///fe<7/. c///rt<'rv //'orc/y<\i,v/&. //t /fo/// er oo/fe «/e/ weer /ej?e» ow 07fr/yrt(P«A?rtVipr/e«//e5 /e /pzen. Zto/

</w/& </M.V//MM* M/W mm*.' In dit voorbeeld is bovendien sprake van CV. Een dergelijke

combinatie komt bij ruim 10% van het protesteren voor. Ook ruim 10% is gekoppeld

aan een causale attributie en even vaak aan een schuldontlastende attributie. Het

verhaal rond de oorzaak bevat regelmatig uitingen van boosheid.

Enigs/ins tegen de verwachting in, gaat ook ruim een op de tien protest-uitspraken

samen met berusten: 7/e/ /.v r///ew/w/ zo woe/7y/fe/ /* /•/>«/ Ae/ />ee/ e/y rtrt/ //fe />e/ /»eft.y«/*/ /ema/u/

«A /A. rtVe /«'«/er «oju «««/ z/e* .̂ ewee-v/ fe. ye j?e/o<;y? Ae/ n/e/. yie ,v;w/)/ Ae/ n/e/ e« Ae/ w^rt^/yie zo

HVJ(V/['N</ /l/c« Ax' /«'A /'/& rt«' //<'/<,'/>/# ow rt//e.v Aor/ ew /b/e/w /e .v^w«. l/flaryrt dw/ tfbeye «rt/»/wr/y* w/'e/.

ye /«̂ ?/ye er /(x"/> wrwr Ay «eer. W«/ woe/yip rtw</cr.v.''ye /t««/ /re/ «'/»e/f/ew e« xc/breewwew, w<wr «w/

/x*ey? r/r// /wor ee« z/«.' üöar yc/»/e/ye oo* /»efe wee o/) /w/MMr/yt. ye /»eft/ Ae/, en Ae/ « n«

MIW <JM</er.«, e« rfrt« Aer«.v/ye er wrtrtr «eer /«. l/rtrtr //«/ ̂ e/oe/ /wn AooiAe/rt", J
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Opnieuw laat de combinatie van deze tegengestelde strategieen zien dat er bij de
patienten sprake is van ambivalentie en blijkt dat ogenschijniijk tegenstrijdige
strategieen elkaar niet uitsluiten.

totaal

33%

3%

1%

4%

11%

4%

aantal = 83

alleen

met andere

met

met

met

met

PR

CA

USA

OLA

PWC

1%

7%

17%

3%

5%

2%

met

met

met

mel

met

met

i/
i

S--

i/
i

i/
i

s-
SB

5%

4%

11%

11%

15%

16%

met

met

met

mel

met

met

RL

BAG

CV

HK

i)i)

ZT

• BERUSTEN

Ongeveer eenderde van het berusten komt zelfstandig voor. Ook ongeveer
eenderde gaat samen met ZT. De respondent houdt zieh voor dat het beter is om maar
te berusten. Er is dan sprake van een dubbelstrategie ZT/BR. Vaak treffen we het woonl
moeten in een dergelijke uitspraak aan. 7/?//.v«/> m/̂ n weg£?£»;»?//. /Jw.v, //& nw/ www Aw//

wo«7//fer. /A moe/ me erA/y Mwr/̂ ?en. Zto/ woe/ //fe/>roA«ie«.' BR gaat in ruim eentiende van
de uitspraken samen met CV. De respondent berust in de situatie en wil er niet meer
aan denken hoe het met haar zou kunnen aflopen. Ook een op de tien BR-uitspraken
gaat gepaard met BAG en een even groot deel met DD. BR wordt dus met zeer
uiteenlopende andere strategieen gecombineerd.

totaal

31%

7%

9%

3%

0%

6%

aantal = 110

alleen

met andere

met

met

met

met

BR

CA

OLA

Usa

PWC

1%

7%

2%

4%

6%

2%

met

met

met

met

met

met

S**

i/
i

i/
i

t/
i

i/
i

SB

3%

10%

13%

9%

10%

34%

met

mel

mel

met

met

mel

RL

BAC

CV

PR

DD

ZT

— 151



HOOFDSTUK IV

• DOEMDENKEN

Een kwart van doemdenken gaat niet gepaard met een andere Strategie. De meeste

directe samenhang is er met S ' ' . Deze combinat ie berust bi jna al t i jd op een

dubbelstrategie. Een andere veel voorkomende combinatie is met ZT: ye rwe// «e/ ran

a/fey, en o/i z/c/b /.? da/ 6e*7 an^5/«j?.ye waa#/ye a/u>a/ er «« a«er «. (DD) A/aar dim ae«/fe »* ook/e

jfer(/#/ zonee/ wed7c/y«ew. Z>«.v a& t/fe daw w//w darme» roe/, da« dew/fe //fe. da/«/o£/.vc/b «a/««r/yjfe, da/«

w/w </e wtv//f//we«, dVwr ww/yeye #een zorjje« «/^r »w/feen. (ZT) £« »jfe ?/'// er oo/fe n/e/ /ejiee/ aa;;

diewjfee«. /* «7/ «/e/ <A// /* er de Aefe ///</ wee Aez/j? Ae«. Wan /«â fe life ee« £oe£ q/~///io!vcÄn^ e« /»rofteer er

«te/weer ^ /n/e dez/ifee«.' Het voorbeeld eindigt met CV, een combinatie die bij ruim een

op de tien DD-uitspraken voorkomt.

totddl

24%

6%

7%

5%

0%

2%

aantal = 202

alleen

met andere

met

met

mcl

m<><

DD

CA

OLA

USA

PWG

3%

4%

4%

24%

5%

J%

met

met

met

met

met

S**

s*-
s-*
S "

s-
50

9%

8%

12%

6%

5%

76%

met

met

met

met

met

met

RL

BAG

CV

PR

BR

ZT

• ZlCHZELF TOESPREKEN

Eenvijfde van 'zichzelt toespreken' komt zelfstandig voor. Voor de rest zijn er alle

mogolijke combinaties met de andere strategieen. De combinaties met BR, DD en CV

zijn hot meest jangetroffen. Voorbeelden daarvan zijn ai gegeven bij de bespreking

van die strategies.
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6 - 2 - Correlates tussen de cognitieve strategieen

Zoals vermeid is de samenhang tussen de strategieen ook uitgedrukt in Spearman-
correlaties. Deze zijn voor elk van de drie meetmomenten berekend en hebben
betrekking op de frequenties waarin de strategieen voorkomen. Daarbij is de directe
koppeling tussen de strategieen losgelaten en is simpelweg geteld hoe vaak eon
respondent een Strategie heeft gebruikt, ongeacht de piek in het interview w.uir dit
gebeurde (index 2 zoals beschreven in paragraaf 3-1). De correlaties zijn weergegeven
in tabel 4.6. Over het algemeen zijn deze niet erg hoog en bij slechts drie paren is op
elk van de drie meetmomenten een redelijke correlatie gevonden. Het zijn PR met S "*
(rho,=.51*\ rho^=.52** en rho,=.61**), DD met S "" (rho,=.4()*, rho.,=.40» en
rh03=.54") en CA met S= (rho,=.45", rrK>2=.39* en rho,=.45**). AI deze correlaties
berusten gedeeltelijk op een dubbelstrategie. Ook het koppel USA/S "*, waarbij in de
dubbelstrategie het uitsluiten van een oorzaak samenvalt met de constatering d.it men
er slechter vanaf komt dan een ander, laat significante correlaties zien op T, en T̂
(rho,=.44* en rho2=.52**), niet op TV Bij de andere koppeis met dubbelstrategieen
vinden we op geen van de meetmomenten een significante correlatie.

Tussen strategieen die geen dubbelstrategie kennen, zijn eveneens enkole cor-
relaties gevonden. Geen van deze koppels laat op alle drie meetmomenten een
significante samenhang zien, een tweetal wel op twee meetmomenten namelijk BAG
met BR (rho,=.47** en rlu>2=.46**) en BAG met S *" (rho,=.38* en rho2=.45").
Daarnaast is er een grotere groep die slechts op een van de drie meetmomenten met
elkaar samenhangt: vijf paren op T1, acht op T2 en twee op T3. Gezien het grote
aantal correlaties dat is berekend, is de kans op een toevalsbevinding echter vrij groot.
Alleen de combinaties CA met PWG en RL met BAG bereiken een correlatie van
boven de .50 (respectievelijk rho2=.60** en rho2 =.52**). Het is opvallend dat er maar
twee significante negatieve correlaties zijn gevonden, die bovendien ook nog zwak
zijn (DD en BAG rhoj = -. 35*, DD en PWG rho, = -.38*). Blijkbaar zijn er geen
koppels strategieen waarbij veelvuldig gebruik van de ene samengaat met gering
gebruik van de andere.

Tenslotte is het opmerkelijk dat op geen van de meetmomenten een significante
samenhang bestaat tussen de strategieen relativeren (RL) en sociale vergelijking positief
naar beneden (S * ' ) . Zoals uit de definities blijkt, lijken beide strategieen erg op elkaar.
Het enige verschil is dat er bij S * ' sprake is van een expliciete vergelijking met een
ander en bij RL juist niet. Blijkbaar worden deze strategieen niet als synoniemen door
elkaar gebruikt, maar zijn het te onderscheiden strategieen die elk door andere
patienten worden gebruikt.
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• Tabel 4.6 - Samenhang tussen de cognitieve strategies

CA USA OLA PWG S++ S-+ S "

T1
SB RL BAG CV PR BR DD

USA

$••

J "
S •

SB
R l
BAG
CV
PR
BR
01)
ZT

-.07

.19

.3)

.12

.18

.45"

.07

.02

.26

.06
-.03
.01
111

.10
-.16 .19

.10

USA I I

,06
.08
.44'

-.16
.17
-.09

.24

.10

.16

.00

.24
1)

.10

.11

.28

.25

.25
• 10
.17
.27
.13
.20
.12
.21
.28

-.07 ,.,-.

.10

.05
-.08
.00
.08
.12
-.09
.01
.10
-.10
.02

.31

.06

.04

.29
-.09

.43*

.16

.24

.07
-.08
.17
.27

.30
.39*
.27

-.05
.12
.38"
.33
.24
.06
.20
.32

.06

.05

.07
-.07
.25

.29

. 5 1 "

.07

.27

.20

.01
-.01
.03
.28
-.01
-.07
.22
.46"
.18

T2

-.19
.11
.17
.12
.01
-.06
.04
.13

-.09
.27
.09
-.02
.09
-.30
.13

.19

-.13
.16
-.01
.15

4T*
-.02
.47"

-.14
.12

.22
-.08
.09
.25

-.25
.47"
.21

-.16
.31

PWG

S++

5- +
S"

, f ••-. '-

ss
«I
BAG
CV
PR
M
DO
ZT

USA
OLA
PWG

$ * *
: f.*••••!.

S"
. * * , : ,
SI

•AC

PI
M . j
DD
n

.06

.05
-.14
S9»
.20
.08
18

.06

.Oh

.04

.12

.10

,ot
.18
.10
-.25
.09
.21
.27
.45"
-.02

•4B
-.03

A"
-.03

-03
.27
.22

• -.00
.11

.52 "

.25

.21
-.05
.20
29
.05
11

.11
j - ,

,40*

.10
-.15

.00
-.04

.29
.31
-.02
-.08
.04
-.10

.31

.04

.05
-.05

-.24

.20
• . ! !

.10

.08
-.00
.29
.06
.15"

.02

.IN

.15

.
.18
.16
-.04

.10

.09

.24

.03

.05

.17
JO
.27
-.02
.11
.17

.06
1 7 ~

. 1 /
-.19
.24
.17
.04

.10

.15
-.12
-.18
.24
-.14
•06

.

.23

.00
-.08
.25
-.16

-.22
.14
.05
-.11
.13

-..W
.21

irt
-.12
• 1 0

-.09
.15

.04
.05
.01
-.04

.12
-.10
-.00

• r - * ; „

.

i - :>.•;

-.11
.04

-.11

-.10
.32
-.05
.13
-.18
.00

-.05
.11
.08

.10

.28

-.14

.26

.45"

-.06
.02
.32
.11
.22

.

-.04
.04

.09

.20

.24

.01
-.11
.29
-.27
.13

.10

.20

.09

.03
18

.08

.52"
-.09
.14
.27

.

.
.27

-.01
-.18
-.OS
-.12
.07
. 6 1 "
-.19
.1)

.22

-.04
-.21
-.22
-.22
-.10
-.11
.18
.40'
.19

T3

.

.08
-.18
.06
-.13

-.04
.10
-.07
.54"
.18

.

.24

.36*

.33

.07

.04

.24

.19

.23

-

-.10
.05
-.08
.03
-.20
.25
.10
.23

.22

.24

.19

.0)

.16
-.17

.09

.

.10
-.17
-.03
.17
-.10
-.06

-

40*
.26
•06
.36'
-.23
.14

.

.22
-.04
.00
.13
.09

.21

. - :

-

.03

.16

. 46 "

-.35*

.13

- .£
ass*»«**

.07
-.13

.10
•26

.23

-
•

.......
.15
.02
.19
.33

.

.12

.10

.17

.30

• .

• • »

-.14
.10 -.04
.33 .18 .33

.06

.34 -.11

.27 .29 .32<I ./^ -.US .1/ ,jl .UB . U .̂ 2 .1» .^J -.UP .^1 .ZJ .W .^/ . D .3^

Speorman-correloties per nieetmonient. gebaseerd op de irequentie waarin de strategieen voorkomen
(•pS.O) "p^.OOD.
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Urt hef eersfe dee/ van c/eze paragraaf /s ^eb/eiten daf cogn/f/'eve sfrafeg/een vaalc
in reeiben voor/comen. Van c/e zevenf/en fcomen er zes nauwe///7cs ze/fsMnd/^; v<xw, fe
wefen: S * ' (4%;, USA (5%A S - - f5%A S = (7%;, S " * (5%; en CA (9%;. £7/ sfrafeg/een
b//y7<en rege/maf/g /n hefze/fde anfwoord meer dan e^n /ceer voor fe tawnen. D/f z/'/n
dan geen herha/Zngen van deze//de u/fspraaJt. Hef befretf sfeeds eenze/fde sfrafe#/'e d/e
z/ch op versch/7/ende ondenverpen r/cnf. D/f Jtomf vcx>ra/ vcx>r h// ratiSti/e eiffn7n/f/e\s",
wanneer er versch/7/ende oorza/cen worden opgesomd. ( M 6»/' de sfrcifeg/een zic/ize/f
toesprefcen en bagafe///seren /s d/f versch/ynse/ re/af/er vaa/c aangefro/ilen.

f/'f hef fweede dee/ /can worden geconc/udeerd daf ondan/cs deze d/'recfe
koppe/z'ngen er n/ef vee/ robuusfe en rons/sfenfe corre/a(»'es z/'y'/i. /)// dw/df rro/t) d.if
hoewe/ sfrafeg/een /n ree/csen voor/comen er focri vaa/c w/sst'/e/u/e co/nb//Ki//c.s
worden gemaa/cf. A4aar er /s oo/c nog spra/ce van een ander /ienomeen. Zo gaaf
b//Voorbee/d op 7, 02% van de u/7/s/u/tende affr/bur/es (U5A) «men mef een causa/e
affr/buf/'e fC/4A Tocri /'s riun onder//nge corre/af/e erg /aag r̂/7O,=. /W. Ü/7 fcomf f)/nd.U
er vee/ m/nder fS/A's worden gebru/7</ dan OVs, s/echfs / /% van de CWs /«t'/f ccn
d/recfe /coppe//ng mef een C/SA. Dus de meesfe L/S/\'s gaan we/ samen me( C/A's maar
/ang n/ef a//e C/A's gaan samen mef een US/A. D/f /aafse hee/f negaf/eve gevo/gen voor
de onder//nge corre/af/e.

N/ef a//e s/gn/77canfe corre/af/es berusfen erop daf de befreiende sfrafeg/een /n
d/recfe re/af/e fof e//caar worden gebru//cf. ß//voorbee/d op 7, gaaf s/ec/ifs 6% van DD
d/recf samen mef P/?, ferw/// er focri een subsfanf/e/e corre/af/e fussen be/de sfrafeg/eön
/s (rho,=.47**j. Mef andere woorden paf/enfen d/e profesferen b////cen oc;/c re/af/e/' vee/
fe doemden/cen en andersom. fcrifer ze doen d/f op verscb/7/endt' p/e/c/cen /n rief
/nferv/ew, naar aan/e/d/'ng van versc/i/7/ende onderwerpen.

Tens/offe b////cf u/f be/de de/en van deze paragraaf̂  daf er b// paf/enfen vaa/c spr,i/ce
/s van amb/va/enf/e. Deze /comf fof u/fdru/c/c/ng /n hef rege/maf/g samengaan van
ogensch/yn//y/c fegensfr/yd/ge sfrafeg/een.
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7 - STRATECIECEBRUIK DOOR VERSCHILLENDE SUBGROEPEN RESPONDENTEN

Van de volgende vijf demografische en medische variabelen is nagegaan of deze
van invloed zijn op het strategiegebruik of de mate van aanpassing aan de ziekte:

• ernst van de ziekte
• aard van de behandeling
• leeftijd
• opleiding
• verloop van de ziekte
De invloed van deze variabelen op aanpassing komt in hoofdstuk V aan de orde.

Over de invloed op het strategiegebruik wordt hier verslag gedaan.

Voor elk van de meetmomenten is onderzocht of de volgens de genoemde
variabelen onderscheiden subgroepen verschillen in het percentage respondenten dat
een Strategie gebruikt (index 1), of dat er verschillen zijn in de gemiddelde frequentie
van het strategiegebruik (index 2). De percentageverschillen zijn met de X^-toets op
significantie onderzocht; de verschillen in frequentie met de Mann-Whitney-toets. Een
volledig overzicht van de resultaten is te vinden in de tabellen 4.7 tot en met 4.12.
Deze tabellen zijn opgenomen in bijlage C; de significante bevindingen worden
hieronder besproken.

Ernst van de ziekte (tabel 4.7)

De ernst van de ziekte blijkt uit de stagering. Daarbij is het met name van belang of
er kankercellen in de lymfeklieren van de nabijgelegen oksel zijn aangetroffen. In dat
geval spreekt men van positieve okselklieren en is het vooruitzicht minder gunstig. De
onderzoeksgroep is gesplitst in patienten met positieve okselklieren (n=33) en die met
negatieve okselklieren (n=13).

Het percentage respondenten dat op T, een positieve wending aan de ziekte geeft
(PWG) of berust (BR), is significant hoger onder patienten met positieve klieren.
Bovendien is de gemiddelde frequentie waarin wordt berust (index 2) bij hen significant
hoger. De frequentie waarin patienten zieh op T, gelijkwaardig vergelijken (S=) is juist
hoger voor patienten met negatieve klieren. Op de andere meetmomenten is voor geen
enkele Strategie een significant verschil gevonden, noch in het percentage patienten
dat de Strategie gebruikt, noch in de gemiddelde frequentie van het gebruik.

De invloed van de ernst van de ziekte op het strategiegebruik is dus niet erg groot.
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Behandeling (tabel 4.8 en 4.9)
In hoofdstuk II is beschreven welke behandelingsmodaliteiten in de respondenten-

groep te onderscheiden zijn. Sommige patienten hebben alleen Chirurgie en radio-
therapie ondergaan (n=13). De patienten met positieve okselklieren kregen ook nog
Chemotherapie (n=23) of hormoontherapie (n=10). Chemotherapie is over het
algemeen ziekmakend. Bovendien heeft het een zeer negatieve klank en staat als hot
ware symbool voor de verschrikkingen van kanker. Bij hormoontherapie is dat niet het
geval. De bijwerkingen zijn over het algemeen milder, hoewel patienten soms
vervroegd in de menopauze geraken. De hormoontabletten moeten echter wel
gedurende twee jaar dagelijks worden ingenomen, waardoor de patient nog lang met
de ziekte wordt gecontronteerd.

Onderzocht is of er verschillen zijn in gebruik van strategieen tussen patiönten die
wel en die niet zijn behandeld met Chemotherapie (n=23 versus n=23) en ook of er
verschillen zijn tussen patienten behandeld met Chemotherapie (n=23) en patienten
behandeld met hormoontherapie (n=10).

Gebleken is dat de aard van de behandeling invloed heeft op het strategiegebruik.
Zo is er op T, significant meer protest (PR) in de groep die is behandeld met
Chemotherapie dan bij de andere patienten. Dit betreft zowel index 1 als index 2. Wordt
de groep met Chemotherapie vergeleken met patienten die een hormoonkuur onder-
gingen, dan is het percentage patienten met protest zelfs op alle drie de meetmomenten
hoger. Op T, komt dit ook tot uitdrukking in een significant hogere gemiddelde
frequentie van het gebruik van deze strategic

Bovendien blijkt dat patienten behandeld met Chemotherapie minder gebruik
maken van de sociale vergelijking gelijkwaardig. Op T, geldt dit voor zowel het
percentage respondenten dat de Strategie gebruikt alsook voor de frequentie waarmee
zij dit doen. Beide indices zijn significant lager dan bij de overige patienten. Op T, is
dat nog steeds het geval voor het percentage patienten met S ". Blijkbaar komen
patienten die met Chemotherapie worden behandeld, in de vergelijken met anderen
minder gemakkelijk tot de conclusie dat zij niet van die ander verschillen.

Leeftijd (tabel 4.10)
De onderzoeksgroep is gesplitst in een groep met patienten in de leeftijd van 29 tot

en met 47 jaar (n=24) en een met patienten van 48 tot en met 60 jaar (n=22). De
ouderen maken in het algemeen meer gebruik van cognitieve strategieen dan de
jongeren. Zo zijn er op T, en T2 niet alleen meer ouderen die berusten (index 1), maar
van diegenen die berusten gebruiken de ouderen deze Strategie ook vaker dan de
jongeren (index 2). Op T2 en T3 geldt hetzelfde voor de uitsluitende attributies. Ook
gebruiken ouderen de verschillende sociale vergelijkingen meer. Op verschillende
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meetmomenten zijn er significante verschillen in ofwel index 1, ofwel index 2, ofwel in
beide. Voorts is op T, de mate waarin ouderen doemdenken (DD) groter. Tenslotte is
ook de mate waarin zij schuldontlastende attributies (OLA) gebruiken zowel op T, en
T, groter. Op T, ligt bovendien het percentage ouderen dat deze Strategie gebruikt
hoger.

De enige Strategie die bij meer jongeren is aangetroffen is 'een positieve wending
geven aan de ziekte', en dan nog alleen maar op T2.

Opleiding(tabel 4.11)
Onderscheid is gemaakt in een groep tot en met het niveau van middelbaar

beroepsonderwijs (n=31) en een groep die daarboven zit (n=15). Het blijkt dat
opleiding niet veel invloed heeft op strategiegebruik. Wei bedienen meer hoger
opgeleiden zieh op T, van ontlastende attributies (index 1), en ligt de gemiddelde
frequentie van het gebruik van OLA in deze groep (index 2) hoger op zowel T, als T2.
Op T, zijn er meer lager opgeleiden die relativeren en op T, zijn er onder hen meer
respondenten die causale attributies (CA) noemen.

Verloop van de ziekte (tabel 4.12)
Als Iddtste is onderzocht of een hernieuwde confrontatie met kanker door een

metastase of recidief het strategiegebruik bemvloedt. Op T, waren zes respondenten
opnieuw met de ziekte geconfronteerd, de andere veertig waren op dat moment
ziektevrij. Het strategiegebruik verschilt niet zoveel. Relatief gezien zijn er onder die
zes minder respondenten die ontlastende attributies noemen. Ook is de gemiddelde
frequentie waarin ze zieh een bijzondere patient noemen, de ziekte relativeren of
zichzelf toespreken hoger. "

De subgroepen b///ken n/ef vee/ van e/fcaar re versch/7/en /n hun sfrafeg/egebru//c.
Ctoemof/ierap/e-pdf/enfen profesferen s/gn/Y/canf meer en verge///fcen z/c/7 m/nc/er

vaalt ge///Awaard/g dan de anderen. Daarnaasf /s geb/e/cen daf wanneer de ouderen een
bepaa/de sfrafeg/e gebru/fcen, de frequenf/e waarmee ze dar doen over hef a/gemeen
hoger /s dan b// de /ongeren. D/f ge/df voor a//e sfrafeg/een mef u/fzonder/ng van 'een
pos/f/eve wend/ng geven'. Tens/otte bed/enen de hoger opge/e/den z/ch waf meer van
onf/asfende affr/bi/f/es. A4ef andere woorden de behande//ng en de /eeft//d hebben
en/ge /nv/oed op hef sfrafeg/egebru/*c.

frnsf en ver/oop van de z/efcfe z//n /'n deze onderzoefcsgroep nauwe///ks van
/nv/oed geb/e/cen op hef sfrafeg/egebru/fc. Waf d/f /aafsfe befrefi, /s echfer we/ en/ge
voorz/chf/ghe/d geboden. Door hef ger/nge aanfa/ paf/enfen mef een rec/d/ef' of"
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mefasfasen (n=6,) en door her fair dar er over deze subgroep a//een op 7,
//n, /cunnen er geen harde conc/us/es wo/den gefroJtfcen.

8 - SAMENVATTINC EN CONCLUSIES

Uit de interviews met borstkankerpatienten blijkt dat zij bij net verwerken van him
ziekte en de gevolgen daarvan een scala aan cognitieve strategieen gebruiken:
gemiddeld, afhankelijk van het meetmoment, tussen de negen en elf verschillende
strategieen. Causale attributies, cognitief vermijden, zichzelf toespreken en doem-
denken komen het meest voor; de sociale vergelijkingen positief naar IHMMI, negatief
naar beneden, negatief naar boven en zieh bijzonder vinden, evenals de uitsluitende
attributies het minst. Ogenschijnlijk tegenstrijdige strategies worden vaak in
combinatie met elkaar gebruikt. Hieruit blijkt dat bij veel patienten sprake is van ambi-
valentie over hun ziekte en de gevolgen ervan.

De sociale vergelijkingen worden vooral vlak na de diagnose gebruikt: bij vier
van de zes treedt tussen T, en T, een significante daling op. Ook de frequentie waarin
patienten met schuldontlastende attributies antwoorden, daalt significant, evenals het
aantal personen dat een positieve wending aan de ziekte geeft. Echter, de patienten
die deze laatste Strategie blijven gebruiken, doen dit wel in toenemende mate: de
gemiddelde frequentie van PWG neemt niet af. Opvallend is dat het percentage
patienten dat berust niet toeneemt en dat de gemiddelde frequentie waarin de
patienten berusten zelfs significant daalt. Ook blijven zowel het percentage patienten
dat protesteert, cognitief vermijdt, zichzelf toespreekt en bagatelliseert onverminderd
hoog, evenals de frequentie waarin dit gebeurt. De frequentie waarin patienten
doemdenken en zichzelf negatief naar beneden vergelijken, stijgt zelfs iets, / i j hot niet
significant. Dit alles wijst erop dat in de loop van de eerste twee jaar na de diagnose in
de in de totale groep van patienten niet zo heel veel verändert wat hun strategie-
gebruik betreft. Toch is het strategiegebruik van de individuele patient gedurende de
onderzoeksperiode lang niet altijd stabiel. De test-hertest-correlaties varieren over het
algemeen van zeer laag tot middelmatig. Dit wijst erop dat een groot deel van de
cognitieve strategieen situationeel wordt ingezet, de sociale vergelijkingen nog het
meest Een uitzondering vormen de strategieen protesteren, bagatelliseren en doem-
denken. Patienten die deze strategieen aan het begin direct na diagnose gebruiken,
hebben de neiging dit te blijven doen. Deze strategieen zijn het meest stabiel.
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Cognitieve strategieen komen vaak in reeksen voor, ongeveer eenderde treffen we
zelfs nauwelijks zelfstandig aan. Desondanks zijn er niet veel robuuste en consistente
correlaties gevonden tussen de strategieen. Blijkbaar worden steeds wisselende
combinaties gemaakt. De läge test-hertest correlaties wijzen eveneens in deze richting.
Er is nog een andere verklaring voor de läge onderlinge correlaties. Regelmatig zijn er
combinaties van een Strategie die weinig voorkomt met een Strategie die veel frequenter
wordt gebruikt, bijvoorbeeld USA en CA. Verreweg de meeste USA's gaan samen met
een CA. Op grond hiervan zou men een hoge correlatie verwachten. Maar omdat er
veel meer CA's voorkomen gaat een groot deel van de CA's niet met een USA samen,
waardoor de onderlinge correlatie veel lager uitvalt.

Er zijn niet veel verschillen gevonden in net strategiegebruik van de onderscheiden
subgroepen patienten. De behandeling en de leeftijd hebben enige invloed:
chemotherapie-patienten protesteren significant meer en vergelijken zieh minder vaak
gelijkwaardig dan de anderen. Daarnaast is gebleken dat wanneer de ouderen een
bepaalde Strategie gebruiken, de frequentie waarmee ze dat doen over het algemeen
hoger is dan bij de jongeren. Dit geldt voor alle strategieen met uitzondering van 'een
positieve wending geven'. Tenslotte bedienen de hoger opgeleiden zieh wat meer van
ontlastende attributes. De ernst van de ziekte is in deze onderzoeksgroep nauwelijks
van invloed gebleken op het strategiegebruik.
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V AANPASSINC AAN BORSTKANKER

1 - OPERATIONALSERING VAN AANPASSINC

Voor de operationalisering van aanpassing aan borstkanker is van de volgende
indicatoren uitgegaan (zie hoofdstuk II paragraaf 2-3-3):

• toekomstperspectief
• gevoel van controle
• zelfbeeld
• schaamte
Een patient zou zieh aan haar ziekte hebben aangepast als zij zieh, undanks de

dreiging en de onzekerheid die van borstkanker uitgaan, toch een zinvol toekomst-
perspectief weet te scheppen, enig gevoel van controle over haar leven ervaart, een
positief zelfbeeld heeft en niet gebukt gaat onder schaamte voor de ziekte. De
interviews bevatten open vragen die een beeld geven van de aanpassing ten aanzien
van de genoemde indicatoren. Kwantitatieve gegevens zijn verkregen met Visueel
Analoge Schalen (VAS) die steeds gekoppeld waren aan deze vragen. üaarop kon de
patient aangeven hoe groot de invloed van de ziekte was. Bij een groot aantal vragen
volgde een tweede VAS, waarmee is gevraagd naar de waardering van hetgeen
daarvöör geantwoord was. Immers, niet altijd is de verandering op zieh, maar de
beleving of waardering ervan, een afspiegeling van aanpassing aan de ziekte. Met
andere woorden, hoe gaat de patient ermee om en welke plaats heeft de ziekte in haar
leven? Hoe de VAS-sen in het interview waren ingebed, evenals de beschrijving van
het apparaat waarmee de gegevens zijn verkregen, staat in paragraaf 2-3-2 van
hootdstuk II beschreven.

Elke VAS heeft een lengte van tien centimeter. Wanneer de respondent de s< huif
van het VAS-apparaat tussen 0 en 1 cm plaatste, werd daaraan de score 0 toegekend;
tussen 1 en 2 cm de waarde 1, en zo verder. Op die manier leverde de VAS een
tienpuntsschaal op met waarden van 0 tot en met 9.

Met het oog op de noodzakelijke datareductie is onderzocht of de scores van
verschillende VAS-sen op een zinvolle manier kunnen worden opgeteld. Daartoe zijn
logische groeperingen gemaakt. Deze zijn opgevat als apriori-schalen voor de
indicatoren van aanpassing. Om na te gaan of deze items inderdaad de veronderstelde
samenhang vertonen, zijn verschillende exploratieve methoden zoals factoranalyse en
betrouwbaarheidsberekeningen uitgevoerd. Daarbij bleken de VAS-sen die in de
apriori-schalen voor toekomstperspectief en controle waren opgenomen, zieh over drie
groepen te verdelen, met als gemeenschappelijke noemers toekomstperspectief, angst
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en eigen invloed. Dit heeft er toe geleid dat de indicator controle is vervangen door
eigen invloed, en angst als vijfde indicator is toegevoegd.

ULTEINDEUJKE INDICATOREN VOOR AANPASSINC

TOEKOMSTPERSPECTIEF

ANGST

EIGEN INVLOED

ZtLFBEELD

SCHAAMTE

Slechts voor drie van de vijf indicatoren is een betrouwbare schaal gevonden. Het
criterium was een gemiddelde Chronbach's alfa van .70 of meer. De alfa-coefficienten
staan in tabel 5.1 aan het eind van deze paragraaf.

Hieronder is beschreven hoe de schalen zijn samengesteld. De VAS-sen die in een
schaal zijn opgenomen zijn cursief weergegeven. Waar nodig zijn de vragen vermeid
die aan de VAS voorafgingen. Daar waar geen betrouwbare schaal is ontstaan, is aan-
gegeven met welke losse VAS-sen de betreffende indicator is gemeten. Ook deze zijn
cursief afgedrukt.

• TOEKOMSTPERSPECTIEF
Voor de indicator toekomstperspectief is een betrouwbare schaal gevonden.
Deze bestaat uit de volgende twee VAS-sen:

- Toekomst..., wat roept dat woord nu bij u op?
In welke mate is er door de ziekte iets veranderd?
Wat vindt u daarvan?

- Hoe ziet u uw toekomst?

• ANGST

Ook voor de indicator angst is een betrouwbare schaal gevonden. Deze bestaat uit de
volgende vier VAS-sen:

- Denkt u dat u bent genezen?
Kunt u aangeven hoe zeker u daar over bent?
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- Als u nu ergens in uw lichaam iets voelt, reageert u dan anders dan voordat u
ziek werd?
Bent u dan angstiger?
»A ft«» e/y tw/ anj?i7f̂ tT 16 A«/

- In hoeverre beheerst de ziekte uw leven?

- Denkt u wel eens aan een minder gunstige afloop?
Is dat een angstig idee?

fe/emon/ «iW fetfnjj.v//gem/

• EIGEN INVLOED

De drie VAS-sen bedoeld om een schaal te vormen voor de indicator eigen invloed
bleken onvoldoende met elkaar samen te hangen. Besloten is ze op te vatten als
afzonderlijke items, die elk een verschillend terrein beschrijven waarop een patient
invloed op haar ziekte of situatie ervaart.

- Denkt u dat u op enigerlei wijze iets kunt doen om te voorkomen dat de ziekte
terugkomt?
Kunt u aangeven in welke mate u invloed denkt te hebben?
/it fe£ fee/ i>ee/ IIK too/

- Heeft u verandering aangebracht in uw leefgewoonten?
Kunt u aangeven in welke mate u daarmee invloed denkt te hebben op het
verloop van uw ziekte?

- In hoeverre vindt u dat u uw toekomst zelf kunt beinvloeden?

• ZELFBEELD

Zelfbeeld is de derde indicator waarvoor een betrouwbare schaal gevonden is. Deze
bestaat uit de volgende vijf VAS-sen:

- Kunt u weer alles doen wat u voor de ziekte en behandeling kon?
Wat vindt u daarvan?

- Vindt u dat u bent veranderd door wat u heeft meegemaakt?
Kunt u aangeven in hoeverre u bent veranderd?
Wat vindt u daarvan?
<&*w fen /it fee/ eq? /«rafen otw <Awr fen lit fee/ e»;? witowdpn
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Kijkt u nu anders tegen uw lichaam aan ten gevolge van de ziekte en de
behandeling?
Kunt u aangeven in hoeverre dat is veranderd?
Wat vindt u daarvan?

Sommige mensen zeggen wel eens: 'Het is net of die borst niet meer van mij is.'
Denkt u iets dergelijks ook wel eens?

<&/ d!enA //fe woo//
Alles bij elkaar genomen, in hoeverre voelt u zieh door de operatie en de
behandeling beschadigd?

• SCHAAMTE

De VAS-sen die bedoeld waren voor de indicator schaamte bleken eveneens geen

betrouwbare schaal op te leveren. Ze worden daarom als twee afzonderlijke items

opgevat.

- Er zijn mensen die zeggen: 'Diep in mijn hart schaam ik me er wel eens voor dat

ik d ive ziekte heb.' Heeft u dat wel eens?

d!«/ At'A /A wo«// d«/ APA /£ «wife

- Er zijn mensen die zeggen: 'Ik praat er Never niet met anderen over, omdat ik

bang ben dat ze me met andere ogen zullen bekijken.' Heeft u dat wel eens?
da/ AeA /A «wife d!«/ A?A /<fe woo/7

• I.IIM-I S.I a-C'oelt'k ienlen vdn tie onderzoi hit' . i .

Indicator

liH-kumttpwpectiflf *

Angst '

11 (̂11 lflvlot*d

ZelfbeeW •

St ha.imtr

an
.61
.73

.53

.74

J!

an
.76

.77

.27

.73

an
.79

.42

.77

De betrouwbare schalen zijn aangegeven met *

f r z»/n befrouwbare scha/en gevonc/en voor c/r/e van de v/yY /nd/caforen van
cianpass/n^j. Hef betre/f foekomsfperspecf/e£ angsf en ze//bee/cr. De /ferns van de
/'nd/c<>toren e/̂ jen /'nv/oed en schaamfe b////cen onvo/doende samen fe hangen om een
schaa/ fe vorme/J. Derha/ve zu//en de^e /nd/caforen op bas/s van enfce/e /osse /ferns /n
Itaa/t worden gebrachf.
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2 - D l DRIE AANPASSINCSCHAIEN

2 - 1 - Samenhang hissen de schalen

Met behulp van Spearman-correlaties is de onderlinge samenhang tussen de drie
schalen onderzocht.

• Tab*» 5 2

Sdual

* « *

ZHfMd

- Samenhang

n
T3

T l

n
n
n
n
n

tussen de schalen

ToduMnstprnpecticf

I t T2

75- 3J~

.59"

.57" .27

JO

13

J J *

.44'

J O "

J9

.2»

.39'

n
.75"

.5 t"

I ;

. 5 1 "

.

JJ

n
.28

.50"

.10

.27

ZfnbffW

II 1* TJ ;
.57" .14 .25

i r

5 i" :« iv

14 .'(i

Weergegeven zijn correlaties volgens Spearman (*p<.01 **p<.001).

Uit de correlaties blijkt dat toekomstperspectief, angst en zelfbeeld als afzonderlijke
indicatoren kunnen worden opgevat, maar ze zijn niet onafhankelijk van elkaar. Op T,
is de onderlinge samenhang tussen de drie schalen het sterkst. Later neemt deze af.
Vooral die tussen angst en toekomstperspectief is substantieel (rho,=.75, rhü2=.59 en
rho,=.50). De correlaties met zelfbeeld zijn op T, nog noemenswaardig (angst-
zelfbeeld rho,=.51, toekomstperspectief-zelfbeeld rho,=.57) maar worden vanaf T2
verwaarloosbaar klein.
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2 - 2 - Het verloop van de aanpassing » , •; >

Voor elk van de drie aanpassingschalen is de gemiddelde score van de groep met
de standaarddeviatie berekend, evenals het percentage respondenten dat hoog of laag
scoort op de schaal. Dit is weergegeven in tabel 5.3. Hoog-scoorders scoren op of
boven het theoretisch middelpunt, laag-scoorders eronder. Een hogere score op de
aanpassingsschaal voor angst betekent meer aanpassing, dus minder angst.

• T.IIM'I S.I - Aanpnssing op dp drio schalen

n«46

Schaal

Angst

Theoretisch

maximum

van de schaal

36

45

Gemiddelde

score

Tt T2 T l

19.5 20.5 20.2

II.) H.b 14.0

Standaard-

deviatie

Tl T2 T l

9.8 10.0 9.7

10.1 10.5 10.6

Percentage

laag-scoorders

Tl T2 T l

46 37 44

1.1 I) 15

Percentage

hoog-scoorders

T l T2 T l

54 63 56

87 87 85

Weorgogovi-n zijn hei theoretisch maximum van de schaal en het groepsgemiddelde met de
stand.uirddeviatie op T l , T2 en T3. Ook is het percentage patienten dat laag of hoog scoort
vermeid.

Met hehulp van de Wilcoxon-toets is onderzocht of in de loop van de tijd significante
verschillen optreden in de groepsgemiddelden. Dit bleek bij geen van de schalen het
geval. Vervolgens is geanalyseerd of er toch veranderingen zijn in de individuele scores
van de respondenten. Per aanpassingsschaal zijn Spearman-correlaties berekend tussen
de scores behorend bij de drie meetmomenten. Deze test-hertest-correlaties zijn over het
algemeen niet zo hoog, wat inderdaad wijst op individuele veranderingen.

• T . i M S.4 -

Schaal

• H l \ N | K l N |

A l *

Zelftxekl

Test-hertest-correlaties

n
n
Tl

n
n
Tt

n
T3

Toekomjtperspectief

Tl T2 T l

.59-

Angst

Tl H T3

.49"

ZclluCCHl

T1 T2

.50"

T3

.48"

.52"

Weergegeven zijn de test-hertest correlaties uitgedrukt in correlaties volgens Spearman (*p<.01
• •p i . 001).
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De individuele veranderingen zijn nog verder onderzocht. Daartoe zijn per
respondent verschil-scores berekend. Deze zijn als volgt tot stand gekomen. De
schaalscore op een bepaald meetmoment is afgetrokken van die op hot eerdere
meetmoment. Zo ontstond net rekenkundig verschil tussen de schaalscores van
opeenvolgende meetmomenten. Omdat de drie schalen uit een verschillend aantal
items bestaan, is voor de onderlinge vergelijkbaarheid de verschil-score gedeeld door
hel aantal schaal-items. Dit betekent dat de maximale positieve verse nil-score van
negen wordt behaald wanneer een patient op alle items van een schaal van nul naar
negen is gestegen. Is deze daarentegen op alle items van negen naar nul gedaald, dan
bedraagt de maximaal negatieve verschil-score min negen. De verschil-scores zijn
afgerond op hele getallen. Verschillen vanaf min negen tot en met min drie zijn als
een verslechtering ten opzichte van het vorige meetmoment opgevat, die vanaf min
twee tot en met plus twee als niet of nauwelijks veranderd en die vanaf plus drii> als
een verbetering in aanpassing. In tabel 5.5 zijn de percenttiges respondenlen weer-
gegeven van wie, volgens deze definitie, de aanpassing is verbeterd, slec liter geworden
of gelijk gebleven. Omdat het klinisch niet zo relevant is of iemand van een hoge
score naar een nog hogere score is gestegen, of gedaald is van heel hoog naar nog
steeds hoog, zijn er bovendien kruistabellen gemaakt die zijn gebaseerd op de
verdeling in hoog- en laag-scoorders, zoals aan het begin van deze paragraaf is
beschreven. Op die manier werd inzichtelijk hoeveel procent van de patienten op
twee achtereenvolgende momenten hoog scoort (hoog-blijvers), welk percentage op
twee achtereenvolgende momenten laag scoort (laag-blijvers), welk percentage daalt
van hoog naar laag en welk percentage stijgt van laag naar hoog. Dit was een derde
manier waarmee de scores op de verschillende tijdstippen met elkaar zijn vergeleken.
De resultaten hiervan zijn eveneens in tabel 5.5 te vinden.

• Tabel 5.5 - Verander ing in aanpassing

T2 ten oprichte van T1
Pprctntage patienten

= - II

T3 im opridite van T2

HH IH Hl ' - = I I HH IH Hl

T3ttnopzkh1tvanT1

Percentage patienten

= * II HH IH Hl

ZHibeeld

7

11

80

7b

13

13

28

9

4t

83

17

4

9

4

17

II

72

74

24

9

44

80

13

4

20

7

13

11

65

74

a
15

28

9

39

80

17

4

15

7

Per aanpassingschaal is in de kolom (-) hel percentage patienten weergegeven dat tussen de
aangegeven meetmomenten in aanpassing achteruil is gegaan (verschil-scores vanaf -9 l/m -3),
in de kolom (=) het percentage dat gelijk is gebleven (verschil-scores vanaf -2 t/m +2) en in de
kolom (+) het percentage dat is verbeterd (verschil-scores vanaf +3). In de kolom LL is het
percentage patienten aangegeven dat op de beide meetmomenten laag scoort (onder het
theoretisch middelpunt van de schaal), in de kolom HH het percentage dat op beide
meetmomenten hoog scoort (op of boven het theoretisch middelpunt). Het percentage
patienten dat van laag naar hoog is gegaan Staat weergegeven in de kolom LH en dat van hoog
naar laag ging in de kolom HL.
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Wat betekent dit alles? Per aanpassingsschaal zullen de belangrijkste bevindingen

de revue passeren.

• TOEKOMSTPERSPECTIEF

De toekomst wordt door de patienten over het algemeen positief ingeschat. Het

theoretisch maximum ligt op 18. De gemiddelde scores van de gehele groep op de

drie meetmomenten zijn respectievelijk 12.4, 13.0 en 12.0. Er is een scheve verdeling

naar de hoge kant van de schaal. In de loop van de tijd treden geen significante ver-

anderingen op in de groepsgemiddelden. Toch zijn de correlaties tussen de scores op

de verschillende meetmomenten, met name die van T, en T3, niet zo hoog (rho,3=.39).

Dit wijst erop dat individuele scores wel veranderen.

De verschil-scores laten zien dat op T, 17% van de respondenten negatiever tegen

de toekomst aankeek dan op T,. Eveneens 17% is positiever geworden over de

toekomst. Ruim de helft (61%) ziet zowel op T, als op T, de toekomst met vertrouwen

tegemoet en scoort op beide meetmomenten in de categorie 'hoog'. Toch ervaart een

substantieel deel van de respondenten de toekomst als bedreigend. Op de drie

achtereenvolgende meetmomenten scoort respectievelijk 24%, 15% en 28% in de

categorie 'laag'. Ongeveer £6n op de tien onderzochte vrouwen (13%) geeft op T, aan

dat ze de toekomst bedreigend vindt, en vindt dat op T, nog steeds.

• ANGST

De scores op de aanpassingsschaal voor angst zijn min of meer normaal verdeeld.

Het theoretisch max imum, dat w i l zeggen geen angst, ligt op 36. Het groeps-

gemiddelde is op de achtereenvolgende meetmomenten respectievelijk 19.5, 20.5 en

20.2. Deze gemiddelde angstniveaus verschillen niet significant van elkaar.

Over het algemeen wordt vrij veef angst gerapporteerd. Op de achtereenvolgende

meetmomenten valt respectievelijk 46%, 37% en 44% van de respondenten in de

categorie laag aangepast. Ruim een kwart van de groep (28%) is op T, angstig en is dat

op T3 nog steeds. Ruim eenderde van de respondenten (39%) valt zowel op T, als T,

met hun score in de categorie hoog aangepast: zij geven zowel vlak na bestraling als

ongeveer twee jaar na diagnose aan niet zo angstig te zijn.

De correlatie tussen de scores op T, en T, is hoog (rho,_>=.77). De score op T, is

dus een redelijke voorspeller voor de score op T2. De samenhang tussen de scores op

T\ en T , is minder sterk, evenals die op T, en T,, maar toch nog aanmerkelijk

(rhov,= .49 en rho, ,= .58). De samenhang is terug te vinden in de verschil-scores. Ook

deze laten zien dat steeds het grootste deel van de groep ongeveer gelijk blijft in haar

score (80% tussen T, en T\, 72% tussen T, en T, en 65% tussen T, en T,). De ti jd heeft

kla.ublijkelijk niet veel invloed op het angstniveau.
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• ZELFBEELO

De zelfbeeldschaal heeft, evenals de schaal voor toekomslperspectief, een scheve
verdeling naar de hoge kant. Het theoretische maximum is 45 en het groeps-
gemiddelde ligt respectievelijk op 33.3, 33.6 en 34.0. Ook hier ontstaan in de loop
van de ti jd geen significante verschillen. Verreweg het grootste deel van de
respondenten (83%) valt zowel op T, als op T, in de categorie hoog-scoorder. Op de
achtereenvolgende meetmomenten is respectievelijk slechts 13%, 13% en 15% van de
respondenten een laag-scoorder en maar 9% van de respondenten scoort zowel op T,
als op T, laag.

De correlates geven aan dat er een zekere samenhang bestaat tussen de scores op
verschillende meetmomenten (de waarden van rho liggen tussen .48 en .">2). De
verschil-scores bevestigen dit beeld.

Samenvaffenc/ /can her vo/gende worden geconc/udeerd. Z/efcfe en
77/fcen op her ze//bee/d van de paf/enfen geen noemen.swc?<jrc//£ e îecf fe hebben ge/wd.
ßovend/en z/ef een groot dee/ van hen de foe/comsf pos/f/er' fegemoef en voe/f z/ch
met erg angsf/g.

7och v/ndf op 7,, twee yaar na c/e d/agnose, 20% van de paf/enfen de foe/com.s7 a/s
gevo/g van de z/e/cfe bedre/gend en zegf 44 % angsf/g fe z//n. De/e perren/<jges
versch/7/en nauwe//y/cs van d/e op 7,. f r z//n dan oo/c geen verander/ngen gevonden /n
c/e gem/dde/de scores van de fofa/e onderzoefcsgroep. /-/et spreeJtwoord 'de f//d /iee/t
a//e wonden' gaaf voor een groof dee/ van de onderzoe/csgroep dus n/ef op, a/thans
n/ef gedurende de eersfe twee yaar na de d/agnose.

Op /nd/v/duee/ n/veau z/en we het vo/gende oee/d: 73% van de pat/enfen v/ndt
zowe/ op T, a/s op 7, de foefcomst bedre/gend en 2ß% /s en b////ir angsf/g. f r ///n
paf/enfen d/e vooru/f z//n gegaan /n aanpass/ng frespect/eve//y/c / 7 % en 7 7%,) en er
2//n er d/e achteru/f z/yn gegaan ^respecf/eve/Zy/f 7 5% en 76%>. De over/gen,
respecf/eve///fc 6 7 % en 39%, hebben z/ch vana/" hef beg/n re/af/er" goed aangepasf en
rtebben d/f vast fcunnen houden.

Aanvan/ce////c /s er een fame//y7c sterbe samenhang ft/ssen de dr/e aanpass/ngscha/en.
fr /s dan een rede///fce fcans daf een respondent d/e op e^n van de scha/en hoog dan
ive/ /aag scoort, d/f oofc doef op de andere scha/en. De samenhang wordf /n de /oop
i'an de f//d m/nder sferfc.
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3 • EIGEN INVLOED EN SCHAAMTE

Voor de aanpassingsindicatoren eigen invloed en schaamte zijn geen betrouwbare
schalen in het onderzoeksmateriaal aangetroffen. Daarom worden beide aan de hand
van scores op afzonderlijke items besproken. De gemiddelde scores van de onder-
zoeksgroep en de standaarddeviaties zijn berekend, evenals het percentage patienten
dat hoog of laag scoort op het item. Deze VAS-scores lopen van 0 tot en met 9. Net als
bij de schalende indicatoren in de vorige paragraaf is het criterium voor hoog-
scoorders, dat zij op of boven het theoretisch middelpunt van de VAS scoorden (score
5 of hoger). Laag-scoorders zitten daaronder. Ook hier duidt een hogere score op
betere aanpassing. Bijvoorbeeld, een hogere score op de items voor schaamte betekent
een betere aanpassing en dus minder schaamte. Met behulp van Wilcoxon-toetsen is
onderzocht of in de loop van de tijd significante verschillen optreden in de gemiddelde
scores van de groep. Een overzicht staat in tabel 5.6 aan het eind van deze paragraaf.
Ook zijn voor elk item de test-hertest-correlaties berekend en is nog onderzocht welke
samenhang er is met de drie aanpassingsschalen. Significante correlaties vanaf .40 zijn
steeds vermeld. Per indicator worden de belangrijkste resultaten besproken.

• EIGEN INVLOEO

- Invlot'd op de ziekte
Op de vraag öen/fe/ « <ü»/ w o/> e/i/jj» /n/ze /ete £««/ </oen ow te wo/vfeom#« <&/ de zte&e

taigAo/»/.'' .intwoordden de meeste respondenten dat zij geen of weinig invloed op de
ziekte kunnen uitoefenen. Respectievelijk 59%, 67% en 78% van de groep behoort tot
de categorie laag-scoorder. Het groepsgemiddelde daalt van 3.9 op T,, via 3.1 op T2,
naar 2.6 op T,. De daling tussen T, en T, is significant (p=.02). Er is een redelijke
correlate tussen de scores op Ti en T, (rho,)=.62): patienten die op Tj van mening
zijn dat zij invloed hebben, behouden dat gevoel en andersom. Op geen van de
meetmomenten is een samenhang gevonden met de aanpassingsschalen.

- Invloed door leefgewoonten
Het overgrote deel van de respondenten denkt niet dat door verandering van

leefgewoonten invloed op de ziekte kan worden uitgeoefend. Onder leefgewoonten
worden zowel voedingsgewoonten alsook roken en omgaan met stress verstaan. Op T,
scoorde 87% van de respondenten laag op dit item. Op T\ was dit 83% en op T, zelfs
91%. Het groepsgemiddelde gaat van 1.7 op T,, via 1.8 op T2, naar 1.1 op T,. De
daling tussen T^ en T, is net niet significant (p=.06). Er is een matige correlatie tussen
de scores op Tj en T, (rho2,=.40) Er is geen samenhang met een van de aanpassings-
schalen.
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- Invloed op de toekomst
Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat zij op de eon of andere

invloed hebben op de toekomst. Op de drie meetmomenten scoorde respectievell)k
59%, 43% en 48% van de respondenten hoog. De gemiddelde scores van de groep
zijn respectievelijk 4.5, 3.8 en 4.3. De verschillen zijn niet significant. Er is een
redelijke correlatie tussen de scores op T, en T, (rho, ,=.52). De mate waarin patienten
op T, invloed op nun toekomst ervaren blijkt, tot op zekere hoogte, samen te hangen
met de angstscores op Tj (rho=.46). De patienten die meer invloed ervaren zijn minder
angstig.

• SCHAAMTE
- Schaamte over de ziekte
Er is weinig schaamte over de ziekte. Zowel op T, als op T, geeft slechts 4% van de

respondenten aan zieh te schämen kankerpatient te zijn. Op T, is dit 7%. De meeste
respondenten zijn op dit punt dus zeer aangepast. Het gemiddelde van de groep is dan
ook hoog, respectievelijk 8.4, 8.6 en 8.5. Deze gemiddelde scores veranderen niet
significant in de ti jd. Er is een matige correlatie tussen de scores van T\ en T,
(rho2t=.43). Schaamte voor de ziekte blijkt op sommige meetmomenten samen te
hangen met angst en zelfbeeld en heeft voor beide indicatoren ook enige voorspellende
waarde (rho=.49 voor schaamte en angst op T,, rho=.40 voor schaamte op T, en angst
op T,, rho=.58 voor schaamte en zelfbeeld op T,, rho=.54 voor schaamte en zelfbeeld
op T ,̂ rho =.45 voor schaamte op T, en zelfbeeld op T.,).

- Bang om met andere ogen te worden bekeken
De meeste respondenten waren niet bang dat ze met andere ogen worden bekeken

nu ze voor kanker zijn behandeld. Zij scoorden dus hoog op deze aanpassingsindex.
De gemiddelde score van de groep ligt wel iets lager dan bij de directe vraag naar
schaamte. Ze zijn respectievelijk 7.1, 7.3 en 7.6 en er treden geen significante
veranderingen op. De percentages respondenten die in de categorie laag aangepast
vallen, zijn op de drie meetmomenten respectievelijk 15%, 20% en 15%. Er zijn
redelijke correlaties tussen de scores op de verschillende meetmomenten (rho,2=.56,
rho,,=.62, rru>2}=.57). Bovendien is er met elk van de drie aanpassingsschalen enige
samenhang gevonden: met toekomstperspectief op alle meetmomenten (rho,=.40,
rhoj=.43, en rho,=.49), met het zelfbeeld op T, en op T, (rho,=.40 en rho,=.51), met
angst alleen op T3 (rho3=.48). Ook zijn er onder de patienten die op T2 bang zijn dat
ze met andere ogen worden bekeken op T, relatief gezien meer angstige vrouwen
(rho=.44).
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• Tabel 5.6 - Eigen invloed

n-46
Itpm

Invlucd duw kx'lgcwuunli.'n
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Weergegeven zijn het groepsgemiddelde en de standaarddeviatie van de scores op de Vas-
iti-ms voor eigen invloed en schaamte op T1, T2 en T3. Ook is het percentage patienten
vermeid dot laag dan wel hoog scoort. 'Laag-scoorders' hebben een score van 0 t/m 4, 'hoog-
scoorders' van 5 l/m 9.

5«imenvdffenrf, vee/ paf/enfen v/nden daf z//' we/n/g /nv/oed hebben op hef ver/oop
van /»/n borsf/caniter. D/f gevoe/ /'s er vanaf hef beg/n en wordf /n de /oop van de f//d
e/̂ jen/z/fc a//een maar sfer/cer. ß// de /ferns /nv/oed op de z/eitfe en /nv/oed door
/eefgewoonfen freedf een (b(/na,) s/gn/f/canfe da//ng op /n hef groepsgem/dde/de; d/f
fervv/// de scores op 7, forh a/ /V?dg waren. 5r /s we/ en/ge spre/d/ng /n de groep:
a/ban/ce/Z/it van /fem en meefmomenf v/ndf fussen de 9% en 59% van de paf/enfen daf
z// /n meerdere of" m/ndere mafe ze/f" /nv/oed hebben, hef meesf nog op hun foe/comsf.
De mafe wdiir/n paf/enfen a/ dan n/ef /nv/oed ervaren, b///Vcf n/ef samen fe hangen mef
h(/n />e/ev/ng v,?n de foe/comsf, hef ze/f7:>ee/d en de mafe van angsf van de paf/enf.

5/echfs we/n/g paf/enfen srhamen z/ch voor de z/eitfe (4% fof 20%j. Omdaf de
aanfa//en zo fc/e/n z//n /s deze aanpass/ngs/ndex n/ef /n de verdere sfaf/sf/sche ana/yses
meegenomen. VVe/ /s geb/e<cen daf paf/enfen d/e z/ch schämen, over hef a/gemeen oofc
angsf/ger z//n, m/nder foefcomsfperspecf/ef ervaren en een /ager ze/rbee/d hebben.
Vant//f A,7/n/sch perspecf/ef /s schaamfe dus we/ dege//yfc een facfor d/e aandachf
verd/enf.

4 - NOGMAALS VERANOERINC IN AANPASSING: REKENKUNOIGE VERSCHILLEN VERSUS

PATIÜNTENOORDELEN

Het rekenkundig verschil tussen de schaalscores van twee opeenvolgende
meetmomenten is een van de manieren waarop verandering in aanpassing is
gerationaliseerd (zie paragraaf 2). Echter, tijdens het tweede en derde interview is elke
patient, na het scoren van de actuele situatie, bij een aantal schaal-items gevraagd ook
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te scoren in welke mate er volgens haarzelf verandering was opgetreden sinds het

vorige interview. Deze toegevoegde vragen luidden als volgt: Awn/ w rww^fr// »»

da/« f«w«d?n/ /« ; o/>n'ob/p «ön /»e/ ion#> /«/mi«/•>' met als VAS: Atv//wV

en GVw/ /be/ OTO «*W pcui/fctv o/nf^a/»«* «frawderiMtf.'' Zo ontstond er naast een leken-

kundige maat het 'patientenoordeel' over de mate van verandering.

Dit patientenoordeel is toegevoegd, aangezien uit de literatuur bekend is dat de

interne standaard waarop mensen hun waardering voor bepaalde onderwerpen

afmeten, kan veranderen onder invloed van allerlei gebeultenissen en interventies. Dit

verschijnsel is ook wel bekend onder de term response shift. Dat wil zeggen dat,

wanneer een patient op twee verschillende momenten zijn situatie bijvoorbeeld met

een zeven beoordeelt, dit niet per se betekent dat er niets is verändere). Het kan zijn

dat de patient twee keer een zeven heeft gegeven omdat het op beide momenten »mfcr

<&» jegerrn oro.s/aMd»j?/»edp» zo gek nog niet ging. Bij de beoordeling heeft zij als het ware

de situatie verdisconteerd en heeft haar zeven in beide gevallen vanuit een cinder

perspectief gegeven. Het kan dus zo zijn dat ondanks dezelfde score, het op het

tweede meetmoment toch beter of slechter gaat dan op het eerste meetmoment. Een

dergelijke verandering blijkt niet uit een gewone verschil-score (Sprangers 1988 en

1999, Heyink 1993).

Voor toekomstperspectief is, op de manier zoals hiervoor beschreven, bij een van

de twee schaal-items gevraagd de mate van verandering ten opzichte van het vorige

interview te scoren. Het betreft het item 7 » J ^ O T W S «rdrwr dp ztafc/rtefcr wanden/<*?w Arc

u /f#e« MU' /oe&ww/ flaw/fey*/.''. Hetzelfde is gedaan bij drie van de vier items van de

angstschaal. En wel bij '0en£/ w da/ w fen/£ewzm>', '/!& w «w er#ew\ /» «ic //daaam fe/s /we//,

ttv^eer/ w <i?n an£s//£w <&w/ roorw!»/ M z/e/fe HW</.>' en /« /WCT^TTP Ae/>eprv/ dp r/fA/f ««• /«<•«."'. Bij

de zelfbeeldschaal is bij twee van de vijf items gevraagd naar de mate van verandering

ten opzichte van het vorige interview. Het ene item gaat over het lichaamsbeeld: '/l/fes

6y e/fcjar #ewo/ntf«, m i&o«"CTTe joe// « r»c/b door de o/>erfl/fe CTI dp Ae/wwdp//w# ftpAt/wd/^', het

andere over hoe men tegen zichzelf als persoon aankijkt: //» *o«mip Ae»/ «

Analoog aan de indeling van de rekenkundige verschil-scores (zie paragraaf 2-2),

zijn de patientenoordelen als volgt ingedeeld: VAS-scores vanaf drie tot en met negen,

waarbij de patient heeft aangegeven dat het een positieve verandering betrof, zijn

opgevat als verbetering, die waarbij het om een negatieve verandering ging als

verslechtering. De scores van nul tot en met twee zijn, ongeacht de richting van de

verandering, opgevat als gelijk gebleven.
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In de tabellen 5.7a en 5.7b staan de percentages patienten die naar eigen zeggen
zijn vooruit gegaan, gelijk gebleven of achteruit gegaan, alsook de percentages
patienten waarvan het rekenkundige verschil in nun scores dit aangeeft. Voor elk van
deze veranderingsmaten is met een X^-toets onderzocht of de verandering die tussen
T, en T̂  heeft plaatsgevonden, significant afwijkt van die welke plaatsvond tussen Tj
en T,. In tabel 5.7a is weergegeven waar dit het geval is. Om een indruk te krijgen of
de verdeling over de categorieen 'verslechterd', 'gelijk gebleven' en 'verbeterd' bij de
patientenoordelen significant afwijkt van die bij de rekenkundige verschillen, zijn
eveneens XMoetsen uitgevoerd. Tabel 5.7b laat zien voor welke items dit inderdaad
zo is. Deze tabel bevat verder dezelfde gegevens als tabel 5.7a maar ze zijn wat
anders gerangschikt.

Tenslotte is de samenhang tussen patientenoordelen en rekenkundige verschillen
onderzocht door de Pearson-correlatie-coefficienten te berekenen. Deze zijn staan in
tabel 5.8.

• TaM s.7.1 - PatiPntenoordelen
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Bfhmsl ckxx dr ziekte

/tit'ihi'iil gtw/i'n

Angst bij lichaanuignaten

/«•It vvumkfd

Bescrwdigd

II

7

24
7

2

P.j %
•

50

50

74

59

61

77

en rekenkundige verandering:

panenion

+
39
39...

20

17

30

2 1 * "

ourtH^n

20

26

I I

25

1)

14

Pn%
s

54

57

67

61

M

83

1

26

17"*

21

13

22
j . . .

het

15

4

9

20

1.1

20

verloop in tijd

NCI

K,, %
•

70

57

70

76

76

74

15

39+++

22+++

4+++

n
7

n m

15

17

24

13

15

13

tang"

R« %
B

76

63

59

59

78

74

i f

20+++

17++-»

28+++

7

13

Weergegeven zijn de percentages patienten die in aanpassing zijn ac hteruitgegaan (-), gelijk
gebleven (a) of verbeterd (+). Bij de patientenoordelen over de verandering (P) en de
rekenkundige verandering (R) is aangegeven of dit de verandering tussen Tj en T, betreit of die
tussen Tj en T,. Significante verschillen zijn voor de patientenoordelen gemarkeerd met het
symbool • en voor de rekenkundige veranderingeringen met +. De verschillen zijn getoetst met
een X^-toets (• en + p£.O5, •• en ++ pS.01, • • • en +++ p£.005).
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T*e) 5.7b - Patientenoordelen en rekenkundige verandering: verschillen tussen beide maten • =
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Weergegeven zijn He percentages patienlen Hit" in .uinpassing zijn athteruitgegaan ( ). gfl i jk
gebleven (=) of verbeterd (+). Bij de patientenoordelen over de verandering (P) en <ie
rekenkundige verandering (R) is aangegeven ol dit de verandering tussen T| en T, belrell ol die
tussen T^ en T j . De verschillen tussen patientenoordelen en rekenkundige veranderingeringen
zijn getoetst met een X^-toets CpS.05 " p ^ . 0 1 ' " p
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Weergegeven zijn de Pearson product-moment correlalies (r) tussen de patientenoordelen (P) over de
verandering en de verandering op basis van de rekenkundige verschillen (R) Cp5.01 "p5.(X)l).

Het valt op dat de patienten over het algemeen anders oordelen over de
verandering die zij hebben doorgemaakt, dan uit de rekenkundige verschil-scores naar
voren komt. Dit blijkt zowel uit de zwakke correlaties tussen beide veranderingsmaten
als uit de vele significante verschillen in de verdeling over de categorieön
'verslechterd', 'gelijk gebleven' en 'verbeterd'. Wanneer de patienten rechtstreeks
wordt gevraagd of er een verandering heeft plaats gevonden, kiezen zij meestal
duidelijker positie: de categorie 'gelijk gebleven' is bij het patientenoordeel bijna
overal minder gevuld. Bij de vragen over de toekomst en of men zelf is veranderd,
resulteert dit erin dat de categorie 'verbeterd' bij de patientenoordelen meer is gevuld.
Dit geldt zowel voor de verandering tussen T, en T?, als voor die tussen T? en T,. Er
zijn dus meer patienten die zelf vinden dat zij vooruit zijn gegaan dan uit de verschil-
scores is af te lezen. Gedeeltelijk zou dit ook verklaard kunnen worden uit een
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zogenaamd plafond-effect. Door de scheve verdeling op de betreffende schalen kon
een deel van de patienten rekenkundig niet veel vooruit gaan, aangezien zij al
bovenin de schaal zaten, met het patientenoordeel hadden zij wel de mogelijkheid
een vooruitgang aan te geven. Maar er lijkt meer aan de hand, want bij de vragen of
men angstiger is geworden wanneer men iets voelt en of men vindt dat men door de
operatie of behandeling is beschadigd, gebeurt het volgende. Aanvankelijk is het
percentage patienten dat vooruit is gegaan bij de patientenoordelen hoger dan bij de
rekenkundige verandering, maar dit draait later om: de patientenoordelen over de
verandering die plaatsvond tussen T2 en T, steken juist negatief af bij de rekenkundige
verandering. Ook op de vraag 'denkt u dat u bent genezen' antwoorden meer
patienten dat zij onzekerder zijn geworden tussen T2 en T^ dan de verschil-scores
aangeven.

Alles met elkaar lijkt het erop dat de patienten in principe geneigd zijn aan te
geven dat ze vooruit zijn gegaan, zelfs meer dan de rekenkundige verschil-scores doen
vermoedon. In die zin zou er dus sprake kunnen zijn van een response shift, zoals aan
het begin van deze paragraaf is beschreven. Echter voor een aantal onderwerpen
treedt hierin tussen T2 en T, een verandering op. Dit blijkt ook wanneer de patienten-
oordelen over de verandering die heeft plaats gevonden tussen T, en T2, wordt
vergeleken met hun oordeel over de verandering tussen T_, en T, (zie tabel 5.7a). Op
T, geven meer patienten aan dat een negatieve verandering heeft plaats gevonden dan
op T2. Voor de items 7» Aopf\wn> uW/ « Ap/!>pm7 door dp z/p/fc/p' en »n /wpuprrp iw// M ziob
fo'veWftv/' zijn de verschillen zelfs hoog significant. Dit alles wijst erop dat voor een
niet oiiiianzienlijk deel van de patienten de impact van de ziekte niet afneemt, maar
misschien zelfs groter wordt.

Uit de verhalen van de patienten blijkt dat naarmate de tijd verstrijkt, zij zieh
minder beschermd voelen door de behandeling die zij hebben ondergaan. Wjpi//rAoam
/HOP/ /*'/ //« rp//"«Yfr «/MW PM AP/ APP/? WP «/ pprdpr /'« dp s/pp/fe #P&?/PH. ' Ook speelt mee dat
allerlei klachten en klachtjes niet langer kunnen worden afgedaan als een gevolg van
de bestraling of medicamenteuze therapie. Daardoor wordt de alarmwaarde ervan
groter. Medisc he controles kunnen deze gevoelens niet bij iedereen wegnemen. Op de
vraag '6'««» </p row/ro/p* //; AP/ Z/PAPWAM/S « o/> PWI£P «•»/» PPH mY»££prop/.?' antwoordt
ongeveer een kwart van de patienten ontkennend (26% op T2, 20% op Tj). Ongeveer
een derde put er wel zekerheid uit (30% op T, en 33% op T,h De rest kiest een neutrale
positie (respectievelijk 447o en 49%).

Ook blijkt uit de verhalen dat men er aanvankelijk alles voor over heeft om te
genezen. Mogelijke gevolgen van de behandeling worden in het licht van de dreiging
van kanker op de koop toe genomen. Later gaan diezelfde gevolgen toch zwaarder
wegen. Het gaat dan om beperkingen in het gebruik van de arm ten gevolge van het
verwijderen van de okselklieren, aanhoudende moeheid en het vroegtijdig in de
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overgang raken door de Chemotherapie. Drie jongere vrouwen verteilen dal zij ten
gevolge van de Chemotherapie geen kinderen meer kunnen krijgen, terwijl zij dat nog
graag zouden willen.

Samenvaffend /tan worden geconc/udeerd, dar, wanneer aan de pa/»enfen exp//o'ef
werd gevraagd o/ er Veränderungen waren opgefreden fen opz/rhfe van een vorig
inferv»ew, /// meer verander/ngen aangaven dan b/i/lct u/f de reicen^t/nd/^t» verscr»<7/en
fussen de VA5-scores op de bef reffende meefmomenfen. De cafegorie 'ge///lc geb/even'
bevaf b// de paf/entenoorde/en bf/na overa/ een /ager perren(a/?e parienten. Sovend/en
wordf du/de/i/it daf de /mpacf van de z/efcfe naar her oordeW v.in een scinsf.inf»'«>«'/ dee/
van de paf/enfen n/ef afneemf /n de fi/d. Hef percentage paf/e'nfen (/«if .j.ingfcff d.if er
een negaf/eve verander/ng /'s opgefreden fen opz/chfe van hef vonge meefmomenf »s
op T, overa/ hoger dan op 7\. ß// de /ferns 'berieersf door de z/ekfe' en 'besc/iadigd
door z/efcfe en behande//ng' z»/'n deze verscr»7/en ze/fis u/'fgespro<cen sigmfVr.jnf.

5 - AANPASSING BII VERSCHIILENDE SUBCROEPEN

Van de volgende vijf demografische en medische variabelen is nagegaan of deze
van invloed zijn op het strategiegebruik of de mate van aanpassing aan de ziekte:

• ernst van de ziekte
• aard van de behandeling . • .
• leeftijd ! :*
• opleiding
• verloop van de ziekte
De invloed van deze variabelen op het strategiegebruik is in hoofdstuk IV paragraaf 7

aan de orde geweest. Over de invloed op aanpassing aan de ziekte wordt hier verslag
gedaan. <

Voor elk van de meetmomenten is, met behulp van Mann-Whitney-toetsen,
onderzocht of de volgens de genoemde variabelen te onderscheiden subgroepen
verschillen in hun scores op een van de aanpassingsschalen voor toekomst, angst en
zelfbeeld. De resultaten hiervan zijn te vinden in de tabellen 5.9 tot en met 5.14 van
bijlage D. Op dezelfde wijze is onderzocht of de subgroepen verschillen in de mate
waarin zij invloed ervaren. Omdat voor deze laatste aanpasingsindex geen goede schaal
is gevonden zijn de verschillen voor elk van de drie bedoelde schaal-items afzonderlijk
onderzocht. Het betreft de items: invloed op de ziekte in algemene zin, invloed op de
ziekte specifiek door leefgewoonten en invloed op de toekomst. De resultaten van
deze analyses staan in de tabellen 5.15 tot en met 5.20, eveneens in bijlage D. De
opvallende bevindingen worden hierna besproken.
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Ernst van de ziekte (tabel 5.9 en 5.15)
De groep respondenten is ingedeeld in een subgroep patienten met positieve

okselklieren (n=33) en een subgroep met negatieve okselklieren (n=13). Ondanks de
slechtere prognose schatten patienten met positieve klieren hun toekomst vlak na de
bestraling (T,) significant hoger in dan patienten bij wie geen positieve okselklieren
zijn aangetroffen.

Behandeling (tabellen 5.10, 5.11, 5.16 en 5.17)
Er zijn geen verschillen gevonden in de scores op de aanpassingsschalen tussen

patienten die wel en patienten die niet zijn behandeld met Chemotherapie (n=23
versus n=23) en ook niet tussen patienten behandeld met Chemotherapie (n=23) versus
patienten behandeld met hormoontherapie (n=1ü), behalve dat op T, het zelfbeeld van
de patienten die behandeld zijn met Chemotherapie significant lager is dan van
patienten behandeld met hormoontherapie. Wel zijn significante verschillen gevonden
in de invloed die men ervaart op het verloop van de ziekte. De met Chemotherapie
behtindclde patienten ervaren op T,, dat wil zeggen tijdens of vlak na de kuren, meer
invloed op hun ziekte dan de andere patienten. Ook wanneer zij vergeleken worden
met patienten die hormoontherapie kregen, is dit verschil gevonden.

Leeftijd (tabel 5.12 en 5.18)
De onderzoeksgroep is gesplitst in een groep met patienten in de leeftijd van 29 tot

en met 47 jaar (n=24) en een met patienten van 48 tot en met 60 jaar (n=22).
Gevonden is dat vlak na de bestraling (T,) de jongere patienten hun toekomst-
perspectief significant ungünstiger beoordelen dan hun oudere lotgenoten.

~ Opleiding (tabel 5.13 en 5.19)
Ondersc heid is gemaakt in een groep met opleiding of werkervaring tot en met het

niveau van middelbaar beroepsonderwijs (n=31) en een groep die daarboven zit
(n=15). Het niveau van opleidingen of werkervaring blijkt niet van invloed op de
scores op de aanpassingsschalen. Wel ervaren de patienten met de hoogste opleiding
zowel op T, als op T> significant meer invloed op hun toekomst.

Verloop van de ziekte (tabel 5.14 en 5.20)
Als Iciatste is onderzocht of een hernieuwde confrontatie met kanker door een

metastase of recidief de mate van aanpassing beinvloedt. Op T, waren zes responden-
ten opnieuw met de ziekte geconfronteerd, de andere veertig waren op dat moment
ziektevrij. De patienten die te maken kregen met een metastase of recidief zijn op T?
aanmerkelijk angstiger en zien hun toekomst veel somberder in dan de anderen die op
dat moment ziektevrij waren.
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De subgroepen b///Jken n/ef vee/ van e/tcaar fe verscn/7/en /'n de mafe waarin z// z/ch
aan de z/elcfe bebben aangepasf. /.og/scberw/'/s z//n de paf/enfen d/e op 7, / / /n
geconfronfeerd mef mefasfasen of een rea'd/'e£ angsf/ger en ooit somberder over bun
foefomsf dan de anderen. Verder b/Vyif daf paf/enfen d/e boger z»/n opge/e/d over bef
a/gemeen waf meer /nv/oed ervaren fop 7", en 7"̂ . Tens/offe ///n er nog enAe/e
versch/7/en gevonden d/e a//een ge/den op 7",: /ongere paf/enfen z//n d/'recf na de
d/agnose somberder over bun foe/comsf dan oudere paf/enfen en de paf/enfen d/e een
cnemokui/r ondergaan ervaren f//dens de /cuur meer /nv/oed op bi/n //eJtfe d.»i bt//J
/ofgenofen d/e n/ef mef cbemofberap/e worden bebande/d. Hun ze/fbee/d /s op daf
momenf we/ waf negaf/ever. Vanaf Tj, na bee/nd/g/ng van de ituur z/'/n deze verscb/7-
/en n/ef meer gevonden.

6 - ERVAREN STEUN EN AANPASSINC -

De invloed van sociale steun op aanpassing aan de ziekte is onderzocht. Alvorens
in te gaan op die resultaten wordt eerst aangegeven hoe het begrip 'ervaren steun' is
geoperationaliseerd en in welke mate de patienten zieh gesteund voelen.

' 6 - 1 - Operationalisering van het begrip en de mate van steun

In het interview zijn vragen naar steun opgenomen die op de eerder beschreven
manier werden afgesloten met een VAS. De patient scoorde hoe tevreden ze was met
de steun die ze had gekregen van haar partner, familie, vrienden en kennissen.
Verondersteld werd dat deze VAS-vragen samen een indicatie zouden opleveren voor
'steun uit de omgeving'. Daarnaast is gevraagd naar de steun die de patient had
ervaren van arisen en andere zorgverleners in het ziekenhuis. Ook hier was het de
bedoeling dat er een schaal zou ontstaan voor 'steun vanuit het ziekenhuis'.

De veronderstelde samenhangen zijn met behulp van factor- en schaalanalyse
onderzocht. De items uit de apriori-schaal voor 'steun uit de omgeving' blijken echter
niet voldoende met elkaar samen te hangen. De gemiddelde alfa voor de drie
meetmomenten is slechts .52. De items zullen daarom afzonderlijk worden besproken.

De apriori-schaal voor 'steun vanuit het ziekenhuis' viel uiteen in twee vragen naar
informatieve steun, die overigens samen wel een schaal vormen, gemiddeld is alfa .85,
alsmede een losse vraag naar emotionele steun.
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6 - 1 - 1 - Steun van de omgeving

De steun uit de omgeving is met de volgende vragen en VAS-sen gemventariseerd:
Sfeun van partner
Drieenveertig patienten hadden een partner. Aan hen zijn de volgende vragen
gesteld:
- Vindt u dat uw partner u tot steun is?
- Waar uit zieh dat in?
- Kunt u met uw partner spreken over de dingen die u bezighouden?
De vragen werden afgesloten met de volgende VAS-vraag:

Alles bij elkaar genomen, in hoeverre voelt u zieh dan gesteund?

De VAS-vragen voor de andere bronnen van steun werden als volgt ingeleid:
- |e merkt wel eens bij mensen met deze ziekte dat de omgeving net moeilijk vindt

om contact te zoeken. Heeft u dat ook wel eens gemerkt?
- Je hoort zelfs dat patienten zeggen dat ze door mensen uit hun omgeving in de

steek zijn gelaten. Is u dat ook overkomen?
- Het omgekeerde hoor je ook: mensen van wie je het niet verwacht, tonen juist

belangstelling en zijn tot steun. Is u dat ook overkomen?

De bijbehorende VAS-sen zijn:
Steun van familie
Alles bij elkaar genomen, zijn uw ervaringen met uw familie dan naar tevreden-
heid?
j w r «rtar to m/e»Jbe/</ ofeo/MU/ mW /war towdSp«/*»«/

Steun van vrienden
Alles bij elkaar genomen, zijn uw ervaringen met uw vrienden dan naar tevreden-
heid?
z«r M<*?r tom/ew/je/V/
Steun van kennissen
Alles bij elkaar genomen, zijn uw ervaringen met uw kennissen dan naar tevreden-
heid?
zew M««ir to m/eMbeu/
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• U M 5.21 - Ervaren
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Weergegeven zijn groepsgemiddelde en standaarddevialie van de scores voor de vers« hillrnde
bronnen van steun op T l , T2 en T3. Ook is vermeid welk percentage van de patienten Uiag dan wel
hoog scoort. Laag-scoorders hebben een score van 0 t/m 4, hoog-scoorders van 5 l/m 9.

Het blijkt dat de patienten over het algemeen veel steun ervaren (tabel 5.21). De
gemiddelde scores liggen voor alle bronnen en op alle tijdstippen op of boven 8.0,
terwijl het maximum van de schaal op 9.0 ligt. Tussen T, en T, neemt wclisw.i.u de
steun van partner, vrienden en kennissen (bijna) significant af (Wilcoxon-test: partner
p=.O4, vrienden p=.01, kennissen p=.O6), maar de scores blijven hoog.

Desondanks vindt op T, bijna een kwart van de groep zieh niet voldoende gestcund
door partner en familie (respectievelijk 24% en 22%). De meest gehoorde klarht over
de partner is diens moeite om over de ziekte en de daarmee gepaard gaande emoties te
praten. Met name op T, vindt de partner dikwijls dat het nu allemaal alweer zo ver
achter hen ligt, dat het niet meer logisch is om er nog over te praten. Een van de
patienten verwoordde dit als volgt:

7« de /xrrodp ata/ ;/fe tes/ratf/i/ moes/ wwde» />ee/? /»y «Tjorm z//

«/?/ ^7/ /'* so»w zonwar /«era.! 5//7 »»or m^ «// far» r/7

I'oor /bem »• Ae/ ar/b/«r <üe rw# //y w /bw/ <̂ ]? Wy d!a/ u^ w

»wor Aem «/be/ /erfc-dlp;; /y</. //y w /or/b noo// tw» />ra/er j^raves/, *w^r. //y /fert« M ACA/C /

/eto te tfoen. .Voflr. //fe zo// /or/» ̂ rflfl/? /be/bAew dl// /»»)' eens row ztjg^ew. "We/</. /* WM/> Ae/ </a/_/p ,VO»K

<wn̂ ? Ae«/." f w <i/;; a/üeen moar «<en een arm ow me Jbee« süaa«. weer /br>e/? /befcmoa/ n/e/.'
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6 - 1 - 2 - Steun vanuit het ziekenhuis

De apriori-schaal 'steun vanuit het ziekenhuis' viel uiteen in twee vragen naar
informatieve steun die samen een schaal vormen, alsmede een losse vraag naar
emotionele steun.

/nfbrmaf/eve sfeun
De inleidende vragen voor informatieve steun en de twee bijbehorende VAS-sen
luidden als volgt:
Op welke wijze bent u op de hoogte gesteld van wat u had? -•.•--.: -
Kon u de vragen stellen die voor u van belang waren?
Bent u iemand die graag alles wil weten over uw ziekte en wilt u graag betrokken
worden bij de beslissingen die er genomen worden over uw behandeling?

- Vindt u, alles bij elkaar genomen, dat u voldoende informatie en uitleg heeft
gekregen over uw ziekte en de behandeling ervan?

- Vindt u dat u voldoende bent betrokken bi j de beslissingen over uw
'behandeling? - $ i < ; H f . ^ ; .,»->,• ?.-,;=• . »v_p: :%m-, /;j--«-äv =»,««(•]'•

fmof/one/e sfeun
- Hoe tevreden bent u met de aandacht die er voor u was? Met andere woorden,

vindt u dat u goed bent opgevangen en begeleid in het ziekenhuis? .; •>.•.,••

• Tabel5.2J - Ervaren steun v.uuii

n = 4*

Item

ln!ormulir\r slrun

Emotion«-!? slwn

Gemiddrldr
«we

Tl T2 T3
16.0 IS.J 16.2

7.0 7.7 7.7

hoi / iekenhuis

Standaard-
devutie

Tl 12 T3
3.0 2.9 2.5

3.6 3.0 2.6

Theoretisch
maximum

Tl H T3
18 18 18

9 9 9

Percentage
Uig-Koorders

ii n n
20 26 H

33 28 26

Percentage
hoog-scoorders
Tl H T3
80 74 87

67 72 74

Woergegeven zi jn hoi gomicldelde, de slondaarddeviatie en de maximumscore op T l , T2 en
T.J, even.ils het percentage patienten dat laag dan wel hoog scoort. Laag-scoorders scoren
onder, hoog-scoorders op ot boven het theoretisch middelpunt van de schaal.

Tabel 5.22 laat zien dat zowel de informatieve als de emotionele steun vanuit het
ziekenhuis tamelijk hoog is gewaardeerd. Er is nog wel een kanttekening te plaatsen.
Borstkankerpatienten hebben zowel met Chirurgen als radiotherapeuten te maken.
Degenen die daarnaast aanvullend zijn behandeld met chemo- of hormoontherapie,
hebben ook nog contact met een internist. De oordelen over hun behandelaars zijn
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dus samengestelde oordelen. Alle behandelaars tezamen hebben e^n score gekregen.

Uit de commentaren bij de scoring blijkt dat de radiotherapeuten en internisten er wat

de emotionele steun betreft beter at komen dan de Chirurgen. Ongeveer 70% (32 van

de 46 patienten) geeft ongevraagd aan dat er weinig t i jd, maar vooral weinig aandacht

voor ze is tijdens de controles bij de chirurg. Een patient gat het als volgt weer:

•flip fWj0&>q?i7<r /«•/ me />/ «w kwwerrye en re/ <aw/ /*me/ww A»w\p>» mv/ ;wx>.\7 «//W«A'

ye dV/w wf//p A/o/e Aon.7e« op d!e r«w</ tww row owdWroefc/d/e/ .V« ««'// /<</</>/<•« iv/ww/ </c

Awi/ietts/omen. ///y AW r/y«ji«jr o/xw en dp/v/nden mn rywyos uYi/yienÄ'n rtrfi/er Arm «w«. //y rw&fr

ar/n m/y» Aon/, re/ d!a/ /»e/ er/>rac/)//j? u r ' / ^ ew w<V dr</ A//«/«KIT ;wwrr/e «Av/r//«•/) rn**i; />// /**• /v/

/<T<4Tme/ we,(?;«j?../</ ww/ rej?yip dn«....'/* WHV /e/)e/}r)/<'.v »rwr «YW«Ä»«. .v/rtwe^A' ie/.v JW« «W^W. e«

/»e/ de «wordew "wow </«/ w </«n />n»w" ua.v /»// HWT M«^. '

Dat de gemiddelde scores desondanks hoog z i jn, komt omdat de zorg van de

andere specialisten zeer hoog is gewaardeerd. Voor de meeste patienten heeft «lie

zwaar meegewogen in hun eindoordeel. Ook de bestralingslaboranten delen in dezo

lof. Bovendien z i jn natuurl i jk niet alle Chirurgen negatief beoordeeld. Over het

algemeen is er veel waardering voor het werk dat zij hebben verricht zoals blijkt uit de

volgende uitspraak:

7/b /*•<> een />ee/ /We;« sf/iee/yp. /Je c/b/rw/j» />ee/? Ae/ zo ifee//nj(f £e<&Mn. OWMW^' Wrtrtr, WWH/ w«e

#*/« t*e/ n/a?r </e sauna. i'/e//e /«oor a& Ae/ n/e/ zo moo» ̂ et/aan ww.v. ,W//n />«/.w/r/.v Aee// w/y

c/b/rw/̂ <wnj?er«</en. //«/zer ///e »w» /»eey?erf»///e/</e »wr^rryn /w^. .Vow </«/ «m- /«»//e/wenfee». A«

M /of* Mflnj?r»y/fe. /»oor. Oo^ /oor Aoeyej?eeA7e///ife «// die 5/n/i/ Aon»/.'

Uiteindeli jk komt respectievelijk 33%, 28% en 26% van de patienten op de

achtereenvolgende meetmomenten tot een negatief oordeel en scoort lager dan vijf.

Met behulp van Wilcoxon-toetsen is onderzocht of in de loop van de tijd significante

verschillen optreden in de groepsgemiddelden. Dit bleek niet het geval.

6 - 2 Relatie tussen steun en aanpassing I«. - , i

Er zi jn rangordecorrelaties volgens Spearman berekend tussen de scores voor

ervaren steun en de schaalscores op de aanpassingindices toekomstperspectief, angst

en zelfbeeld. De resultaten hiervan staan in tabel 5.23. Slechts enkele correlaties zijn

significant (p<.01). Al deze correlaties zijn positief, dat wi l zeggen dat meer steun

samengaat met meer aanpassing in de vorm van meer vertrouwen in de toekomst,

minder angst en een hoger zelfbeeld, maar de relaties zijn over het algemeen zwak en

niet consistent over de t i jd. -v>t>; , ;j»»„ - M ;•*>«•» •*!•»•* ,:?-, -
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• T.ibel S.2) - Samenhann

Bronnen van steun

Hürtner n - 4J

Familie ,n -46

Vrienden n»46

Kcnnmen n • 46

Iniorm.rtim' stitin „
zicktnhuu

Emolponete «tun , ,
] i n = 46

tussen ervaren steun

Toekomstperspectief

II

.OJ

. J»

.21

.31

.29

.36*

12

.to'

^5

.39*

.38'

.28

.16

T3
.20

- • 0 5 . . , , . , ,

.12

.14

-X2

-.03

en aanpassing

T1
.20

J8

.36*

.29

.11

.01

Angst

T2
.22

•31

.38«

.35'

.15

.11

T3
.16

^ ' ^rti

-AI

.05

.10

-.21

T1
.10

.30

.09

-.06

ZeKbeeld

T2
.17

J7*

.41*

.37*

.09

-.04

T3
.26

.03

.21

.11

.23

.12

Weergegeven zijn de correlatie-coefficienten volgens Spearman tussen ervaren steun en aanpassing.
Ervaren steun is opgesplitst naar de verschillende bronnen voor steun; aanpassing is uitgedrukt in de
scores op He aanpassingschali-n (*p^.O1 **p<.()01).

5amenvaffend /can worden geconc/udeerd daf de paf/'enfen over hef a/gemeen vee/
sfeun ervaren. /n de /oop van de f/yd neemf deze we/ waf a ,̂ maar b/;/7i gem/dde/d
hoog. De a/na/ne hefref'f WX)M/ de emof/one/e sfeun van de partner, d/e vaafc sne//er

u^n c/e pduer» </t* penooe df.s/ü/C en er tidn /('ever n/e( /neer over praaf. Her verOd/w
fussen de mafe wdcir/n de paf/enren sreun ervaren en hun aanpass/ng aan de z/efcfe »s
over hef a/gemeen fame/i/fc zwa/c en n/ef cons/sfenf over de f/yd. Daarom /'s bes/ofen
'erv.ircn sfet/n' n/ef fo»/ de verdere ana/yses naar de re/af/e fussen cogn/f;'eve cop/ng en

fe befre/cfcen.

7 - DlSCREPANTIE TUSSEN VERHAAL EN SCORE

In de loop van de interviews viel op dat sommige vrouwen heel anders op de VAS-
sen scoren dan hun verhaal deed vermoeden. Een voorbeeld: een vrouw in wier
kennissenkring onlangs iemand uitzaaiingen had gekregen, vertelt dat ze erg bang is
en dat er geen dag voorbij gaat of ze denkt er aan dat haar dit ook kan overkomen. Als
haar vervolgens wordt gevraagd om te scoren hoe zeker ze is dat ze is genezen, zegt
ze: '/!& /* rq? /w/y?/h'-./r/rY. MW/ /'/t *//<>/) /» w//>/ Ar/r/ <üp«ife. dti« MW/Y/ /*^e*. ZÄ« d!«/ ̂  /* n/W. .V«-.
/* /x'M «>w f>/)//>M/.\7. MWI/ fl/.v/p ̂ / M/W Ac///... Vtv. /* rp/ /*>»/ /»/«•.' Ze zet de schuif met een
kl.ip helemaal op het uiteinde van de lijn, bij: Ik ben er zeker van dat ik ben genezen.'

Het leek van belang dit fenomeen nader te onderzoeken om inzicht te krijgen of
het toevallige observaties betreft of dat er sprake is van een systematisch verschijnsel
waar mogelijk rekening mee moet worden gehouden bij de interpretatie van de
resultaten.
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De interviews, inclusief het scoren en de commentaren daarbij, zijn integraal op
band opgenomen. Daardoor was het mogelijk de scoring met het verhaal te
vergelijken. Per aanpassingsschaal is door wisselende koppeis van twee betxirdelaars
bij elk van de schaal-items aangegeven of de score in overeenstemming is met het
verhaal (=), of in termen van aanpassing evident hoger (+) dan wel evident lager (-).
De toevoeging 'in termen van aanpassing' is van belang. Immers, bij de VAS-sen over
angst geeft een score die lager is dan verwacht (dat wil zeggen, minder angst gescoord)
een overschatting van de aanpassing (+) aan, omdat meer angst synoniem is aan
minder aanpassing.

Het ging nadrukkelijk om duidelijke discrepanties tussen verhaal en score. De VAS
van een patient met een ontkennend, afwerend verhaal en een overeenkomstige score
is met een = beoordeeld: het verhaal is in lijn is met de score. Interpretaties zoals de
redenering dat de score eigenlijk te laag is omdat de patiönt waarschijnlijk vcel
angstiger is dan zij dürft toe te geven, zijn vermeden.

Per aanpassingsschaal is geinventariseerd welk percentage van de onderzoeksgroep
over- of onderscoorde. Als vuistregel is aangehouden dat bij ongeveer de helft van de
schaal-items sprake moet zijn van een discrepantie om jemand als /odanig aan te
merken. In tabel 5.24 zijn deze percentages weergegeven.

• Tabel 5.24 - Discrepantie tussen verhaal en VAS-score

Schul

11 van 2)

Angst
12 van 4)

Zettbeeld
12 van 51

T1

•

26

e ? ;• " : • . - - • . • • " - • . • • ' • ' : . " • . •»

22

->

2

0

-•

T2

%
4

35

20

2

0

0

0

2b

13

2

T3

0

0

i)

Weergegeven is hel percentage patienten dat op een aanpassingscha.il hoger (+) dan wel lager (-)
scoorde dan op grand van het verhaal werd verwacht. Tussen haakjes staat het aantal items vermeid
van waaraf een patient als zodanig is geclassificeerd.

Bij een substantieel deel van de patienten blijkt sprake te zijn van overscoring op
de aanpassingschalen voor toekomstperspectief en angst. Dit wijst op een systematisch
verschijnsel. Op de zelfbeeldschaal komt overscoring eigenlijk niet voor.

underscoring blijkt op geen van de schalen voor te komen. In hoofdstuk VI, waar
de relatie tussen strategieen en aanpassing wordt besproken, wordt nader op dit
verschijnsel ingegaan.
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fen subsfanf/ee/ dee/ van de par/enfen scoorf anders op de V/45 dan u/f her verhaa/
/og/sch //TTcf. Sysfemaf/sch wordf op de aanpass/ngsscha/en voor foefcomsfperspecf/e/'
en angs/ hoger gescoord, daf w/7 zeggen, /n de r/chf/ng van meer aanpass/ng dan pasf
o// de u/7/af/ngen over de z/e/cfe en de gevo/gen. Op de ze//bee/dsc/?aa/ /comf een
derge//y/ce sysfemaf/sche overscor/ng n/ef voor. Op geen van de scha/en /'s sprafce van
onderscor/ng, dar w/7 zeggen /'n de r/c/jr/ng van m/nder aanpass/ng dan /'n her verhaa/
ivordf verme/d.

8 - SAMENVATTINC EN CONCLUSIES

• Om het zeer ruime begrip 'aanpassing aan kanker' te kunnen onderzoeken, is dit
begrip verdeeld in vijf gebieden die door de ziekte kunnen worden verstoord en
waarop borstkankerpatienten zieh moeten aanpassen. Voor drie ervan, toekomst-
perspectief, angst en zelfbeeld, zijn betrouwbare schalen ontwikkeld. Voor de overige
twee, eigen invloed en schaamte, bleken de beoogde schaal-items onvoldoende met
elkaar samen te hangen. Daarom zijn deze met enkele losse items in kaart gebracht.
De scores op de drie aanpassingsschalen en op de losse items zijn vervolgens opgevat
als indicatoren voor aanpassing aan borstkanker.

De aanpassingsgebieden zijn conceptueel goed van elkaar te onderscheiden, maar
niet geheel onafhankelijk van elkaar. De relatie tussen angst en toekomstperspectief is
het sterkst (rho is tussen .75 en .50 afhankelijk van het meetmoment). Ook is gebleken
dat patienten die zieh schämen, over het algemeen angstiger zijn, minder toekomst-
perspectief ervaren en een lager zelfbeeld hebben. Zelfbeeld en 'eigen invloed' staan
het meest op zichzelf en hebben weinig of geen relaties met de overige indicatoren.

De scores van de zesenveertig patienten uit dit onderzoek geven het volgende
beeld van hun aanpassing. De meeste patienten zijn van mening dat zij weinig invloed
hebben op het verloop van hun borstkanker. Desondanks is het grootste deel ven hen
niet angstig en ziet de toekomst positief tegemoet. Ook lijken ziekte en behandeling
niet noemenswaard van invloed op het zelfbeeld en blijken slechts weinig vrouwen
zieh te schämen voor hun ziekte. Afgezien van de index 'eigen invloed', is het
gemiddelde aanpassingsniveau van de borstkankerpatienten uit deze onderzoeks-
groep, op alle aanpassingsindices en op alle meetmomenten, dan ook hoog tot
tamolijk hoog. Hierin treden gedurende de onderzoeksperiode geen significant^
veranderingen op. Ondanks dit in het algemeen positieve beeld, vindt 28% van de
patienten twee jaar na diagnose (T,) de toekomst als gevolg van de ziekte toch
bedreigend en zegt 44% angstig te zijn. Voor respectievelijk 13% en 28% was dit vlak

186



HOOFDSTUK V

na de diagnose ook al zo, de overigen zijn sindsdien somberder en/of angstiger
geworden. Nog eens 11 % en 17% hebben de omgekeerde weg doorgemaakt, zij zijn
sinds T, vooruitgegaan in nun scores. De rest scoorde zowel op T, als op T, h<x>g.

Wanneer patienten rechtstreeks wordt gevraagd naar de verandering die tussen de
verschillende interviewmomenten heett plaats gevonden, nemen zij over het algemeen
een duidelijker positie in dan uit de rekenkundige verschil-scores blijkt. Bij de vragen
over de verandering van de toekomst, en of men zeit is veranderd, resulteert dit orin
dat de categorie verbeterd' bij de patientenoordelen telkens meer is gevuld dan bij de
rekenkundige verandering. Bij de vragen of men angstiger is geworden wanneer men
iets voelt en of men vindt dat men door de operatie of behandeling is IH*SC hadigd, / i jn
de patientenoordelen aanvankelijk eveneens positiever, maar tussen T> en T, draait dit
om; de patienten geven aan dat zij angstiger zijn geworden en zieh meer beschädige!
zijn gaan voelen dan uit de verschil-scores blijkt. Bovendien is het percentage
patienten dat aangeeft dat er een negatieve verandering is opgetreden ten op/ichte van
het vorige meetmoment op T, overal hoger dan op T_,. Bij de items beheerst door de
ziekte' en 'beschadigd door ziekte en behandeling' zijn deze verschillen zelfs
uitgesproken significant.

Uit dit alles blijkt dat de impact van de ziekte naar het oordeel van een substantiell
deel van de patienten toch niet afneemt. Uit nun verhalen komt naar voren dat,
naarmate de tijd verstrijkt, zij zieh minder beschermd voelen door de behandeling, die
dan inmiddels achter hen ligt. Uitspraken als 'mijn lichaam moet het nu zelf weer
doen en het heeft me al eerder in de steek gelaten' geven hier blijk van. Bovendien
kunnen allerlei algemene lichamelijke klachten en klachtjes niet langer meer worden
geduid als een gevolg van de behandeling. Hierdoor wordt de alarmwaarde ervan
groter. De medische controles kunnen deze gevoelens niet bij iedereen wegnemen.
Ook blijkt dat men er aanvankelijk alles voor over heeft om te genezen. Mogelijke
gevolgen van de behandeling worden op de koop toe genomen. Later gaan diezelfde
gevolgen, zoals beperkingen in het gebruik van de arm ten gevolge van het ver-
wijderen van de okselklieren, aanhoudende moeheid en het vroegtijdig in de overgang
raken door de Chemotherapie zwaarder wegen.

Van een aantal variabelen is de invloed op aanpassing onderzocht. Logischerwijs
zijn de patienten die op T, zijn geconfronteerd met metastasen of een reeidief,
angstiger en somberder over hun toekomst. Verder blijkt dat patienten die hoger zijn
opgeleid over het algemeen wat meer invloed ervaren (op T, en T^). Tenslotte zijn nog
enkel verschillen gevonden die alleen gelden op T,: jongere patienten zijn direct na de
diagnose somberder over hun toekomst dan oudere patienten en de patienten die een
chemokuur ondergaan, ervaren tijdens de kuur meer invloed op hun ziekte dan hun
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lotgenoten die niet met Chemotherapie worden behandeld. Hun zelfbeeld is op dat
moment wel wat negatiever. Vanaf T2, na beeindiging van de kuur, zijn deze ver-
schillen er niet meer.

De meeste patienten hebben over het algemeen veel steun ervaren. In de loop van
de tijd neemt deze wel wat af, maar blijft gemiddeld hoog. De afname betreft vooral
de emotionele steun van de partner, die vaak sneller dan de patient de periode afsluit
en er dan liever niet meer over praat. Het verband tussen de mate waarin de patienten
steun ervaren en de verschillende aanpassingsindices is over het algemeen tamelijk
zwak en niet consistent.
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VI RELATIES TUSSEN COGNITIEVE STRATEGIEN EN AANPASSING

In de vorige hoofdstukken is aandacht besteed aan de cognitieve strategieen van
borstkankerpatienten en de mate waarin deze patienten zieh aan nun ziekte hebben
aangepast. In dit hoofdstuk komen beide onderwerpen samen in de vraag welke
invloed hebben de cognitieve strategieen van de patient op het aanpassingsproces?'.
Om deze vraag te beantwoorden zijn de verbanden tussen de cognitieve strategieen
en aanpassingsindices statistisch geanalyseerd. Bovendien is getoetst of vrouwen die
over een rijk coping-repertoire beschikken beter zijn aangepast dan / i j die /ich slechts
van enkele cognitieve strategieen bedienen, hetgeen volgens verschillende auteurs het
geval zou zijn (Heim <?/«/ 1987, Glanz & Lerman 1992, larrett rta/ 1992, Carver e/<i/
1993 en 1994). Ook is geanalyseerd of causale attributies waarin sprake is van
zelfbeschuldiging een grotere aanpassende waarde hebben (janoff-Bulman1979,
Malcamer & Compas 1990).

Uit het onderzoeksmateriaal kwamen nog twee onderwerpen naar voren waar-
aan in dit hoofdstuk aandacht wordt besteed. Ten eerste ontstond tijdens het inter-
viewen de indruk dat vrouwen die veel nadruk legden op Ae/ /boc «i «vurmm van hun
ziekte slechter af waren dan de anderen. Daarnaast bleek dat een substantieel deel van
de patienten zieh anders uitten in het interview dan in hun score op de aanpassings-
schaal (zie hoofdstuk V paragraaf 7). De vraag rees of deze discrepantie was terug te
voeren op de cognitieve strategieen van de patient. Beide hypotheses zijn eveneens
nader onderzocht.

Dit alles heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen:
1 Zijn er directe relaties tussen de cognitieve strategieen van borstkankerpatienten en

de mate waarin zij op dat moment zijn aangepast aan hun ziekte?
2 Zijn er strategieen met een voorspellende waarde voor de mate van aanpassing op

latere meetmomenten?
3 Zijn er relaties tussen het gebruik van bepaalde cognitieve strategieen en

verandering in aanpassing? Dat wil zeggen, zijn er strategieen die samengaan met
een stijging of daling in het aanpassingsniveau?

4 Treden er in de loop van de tijd veranderingen op in de werking van de cognitieve
strategieen? Met andere woorden zijn er strategieen die in het begin, vlak na de
diagnose, van invloed zijn en later niet meer, of waarvan de werkzaamheid in de
loop van de tijd misschien zelfs omdraait in het tegendeel?

5 Is de relatie tussen een cognitieve Strategie en aanpassing voor de verschillende
aanpassingsmaten hetzelfde? Anders geformuleerd: zijn er strategieen die voor een
bepaalde aanpassingsindex wel werkzaam zijn en voor een andere niet of zelfs
negatief uitpakken?
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6 Bestaat er een positieve samenhang tussen het aantal cognitieve strategieen
waarvan een patient zieh bedient en de mate waarin zij zieh aan de ziekte heeft
aangepast?

7 Wat is de relatie tussen causale attributies, zelfbeschuldiging en aanpassing?
8 Is er een negatieve relatie tussen de behoefte aan een antwoord op de vraag «aar Ae/

A»«iB'*j(»m ran dez/e/fete en aanpassing?
9 Kunnen de discrepanties tussen interviewgegevens en aanpassingscores verklaard

worden uit het gebruik van bepaalde cognitieve strategieen?

Eerst komen de vragen een tot en met vijf aan bod. Daarna zal in paragraaf 2
worden ingegaan op de vragen zes tot en met acht. Aan de bespreking van vraag
negen is een aparte paragraaf gewijd.

1 - DE EERSTE VIIF ONDERZOEKSVRACEN: RELATIES TUSSEN DE COGNITIEVE STRATEGIEN

EN DE AANPASSINGSINDICES

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen een tot en met vijf is als volgt te
werk gegaan:

1 - 1 - Werkwijze, analyses en beslisregel

De vollende drie soorten verbanden zijn onderzocht:
a het strategiegebruik van een patient in relatie tot de mate van aanpassing op

datzelfde meetmoment;
b het strategiegebruik van een patient in relatie tot de mate van aanpassing op

volgende meetmomenten;
c het strategiegebruik van een patient in relatie tot de verandering van aanpassing

tussen twee meetmomenten;

Als w/w/ fwor te/ .v/rafcgiqgeArw/i van een patient is per cognitieve Strategie voor elk
meetmoment de frequentie bepaald waarin die Strategie in het betreffende interview is
aangetroffen. In hoofdstuk IV paragraaf 3 is beschreven hoe dit is gedaan.

ßp mtf/? fw« rtrt///wx.s7»£ is bij de drie aanpassingsindices waarvoor een goede schaal is
gevonden - toekomstperspectief, angst en zelfbeeld - uitgedrukt in de score op de bij-
behorende schaal (zie hoofdstuk V paragraaf 2). Bij 'eigen invloed', de index waarvoor
geen bevredigende schaal is gevonden, is teruggevallen op de losse items 'invloed op
de ziekte in het algemeen', 'invloed op de ziekte speeifiek door leefgewoonten' en
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invloed op de toekomst'. De relatie met de vijfde aanpassingsindex, schaamte, is niet
verder uitgewerkt, aangezien in de onderzochte patientengroep weinig schaamte is
aangetroffen (zie hoofdstuk V paragraat 3).

fit iwnwwienn̂  fa» Ä/«/)O$.S7>JJ? is op drie manieren uitgedrukt. Op de eerste plaats is
deze berekend door op de gebruikelijke wijze per aanpassingsindex de score van net
ene meetmoment at te trekken van die van een eerder meetmoment. Naast deze
rekenkundige maat voor verandering is ook het subjectieve patientenoordeel over de
verandering als uitkomstmaat gebruikt'. Ten slotte is het beloop van de aanpassing nog
op een derde manier geoperationaliseerd. De patienten zijn per aanpassingsindex op
elk van de meetmomenten ingedeeld in de categorie hoog dan wel laag aangepast; de
hoog-aangepasten hebben een score op of boven het groepsgemiddelde, de laag-
aangepasten een score daaronder. Vervolgens zijn de patienten gecalegoriseerd als
laagblijver, hoogblijver, laag-hoogstijger of hoog-laagdaler.

De verbanden zijn als volgt statisch geanalyseerd:
a strategiegebruik en aanpassing op hetzelfde meetmoment met

- Spearman-correlaties tussen de frequence waarin een Strategie is aangetroffen
en de aanpassingsscores van dat moment,

- T-toetsen, waarbij per Strategie en per aanpassingsindex is getoetst of het
gemiddelde strategiegebruik van de hoog-aangepasten verschilt van de laag-
aangepasten;

b strategiegebruik als voorspeller voor aanpassing op volgende meetmomenten met
- Spearman-correlaties tussen de frequentie waarin een Strategie op een bepaald

moment is aangetroffen en de aanpassingsscores op een later meetmoment,
- T-testen waarbij voor de hoog- en laag-aangepasten van een bepaald meet-

moment is onderzocht of zij verschillen in het strategiegebruik op de daaraan
voorafgaande meetmomenten;

c strategiegebruik en verandering van aanpassing, zowel voor de rekenkundige ver-
andering als voor het patientenoordeel met
- Spearman-correlaties tussen strategiegebruik en de grootte van de verandering,

waarbij rekening is gehouden met de richting van de verandering,
- univariate variantieanalyses (F-testen) tussen het strategiegebruik en verandering

in aanpassing, waarbij de verandering is opgedeeld in drie categorieen namelijk
'achteruit gegaan', 'gelijk gebleven' en 'vooruitgegaan' (zie voor criteria
hoofdstuk V paragraaf 2).

Als aanvulling op de score voor de actuele situatie hebben de patienten middels een VAS-srore ook zelf
aangegeven in welke mate zij een verandering ervaren ten opzichte van het vorige meelmoment Dit
patientenoordeel is bij de drie schalen ingevoerd om rekening te houden met een mogelijke response shift
I » paragraat 4 in hoofdstuk V).
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Voor de rekenkundige verandering bovendien nog:
- univariate variantieanalyses tussen de mate van strategiegebruik en verandering

in aanpassing, waarbij is getoetst of laag-blijvers, hoogblijvers, laag-hoog-
stijgers en hoog-laagdalers van elkaar verschillen in hun strategiegebruik.

Daar waar de F-test aangaf dat de groepen van elkaar verschillen is middels T-toetsen
verder onderzocht op welke groepen de verschillen zijn terug te voeren.

Omdat er veel toetsen zijn uitgevoerd, is de kans op toevalsbevindingen groot. Om
die reden is de volgende beslisregel gehanteerd: er is sprake van een verband wanneer
er een significante relatie bestaat die bij dezeltde aanpassingsindex is aangetrotten bij
meerdere analyses en/of op hetzelfde meetmoment is aangetroffen bij meerdere
indices.

1 - 2 • Resultaten

Oe meestt? cogmheve sti-dfegi&rr iteiWwr, cn^ianrair JO\V vd» .hofiliswgwl .qp «en of
andere wijze een verband met aanpassing aan borstkanker. De verbanden bleken
onafrninkelijk van leeftijd, opleiding, ernst van de ziekte, aard van de behandeling en
het verloop van de ziekte. De covariantie-analyses (waarvan de resultaten niet zijn
opgenomen) lieten in alle gevallen een significant hoofdeffect zien. In paragraaf 1-2-1
wordt eerst beschreven welke verbanden er zijn gevonden. Vervolgens worden deze
resultaten in paragraaf 1-2-2 vertaald in een antwoord op de bijbehorende onder-
zoeksvragen.

1 - 2 - 1 - Verbanden tussen afzonderlijke strategieen en aanpassingsindices

Zoals vermeld hebben de meeste van de onderzochte cognitieve strategieen een
verband met de aanpassing aan borstkanker. Per Strategie wordt beschreven welke dit
zijn. Bij elke beschrijving staan de bijbehorende statistische gegevens. Deze zijn per
aanpassingsindex gegroepeerd. Steeds wordt eerst genoemd over welke relatie het
gaat. Daarbij is het meetmoment vermeld waarop de Strategie betrekking heeft,
evenals van de aanpassing c.q. de verandering in aanpassing. Wanneer het een
verandering in aanpassing betreft, is dit aangegeven met het teken delta (A). Daar waar
het om het patientenoordeel over de verandering gaat, is dit expliciet aangegeven. In
de overige gevallen betreft het de rekenkundige verandering. De significante rho-
waarden zijn vermeld evenals de significanties van T- en F-testen. Testen waarmee
patienten zijn vergeleken die in nun score zijn gedaald (D), gelijk gebleven (C) of
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gestegen (S), zijn gemarkeerd door de toevoeging DCS, de testen waaimee een vergelij-
king is gemaakt tussen hoog (H) en laag (L) aangepasten door m. Tenslotte zijn nog de
p-waarde van de test en het gemiddelde strategiegebruik (M) van de verschillende
groepen vermeid. .,

• CAUSALE ATTRIBUTIES

Er zijn geen relaties gevonden tussen het gebruik van causale attributies en
aanpassing.

• UlTSlUITENDE ATTRIBUTIES

Patienten met relatief veel uitsluitende attributies weten over het algemeen niet wat
de oorzaak van de ziekte zou kunnen zijn. Dit 'niet weten' terwijl de behoefte er
klaarblijkelijk wel is, blijkt uit te monden in het eigen oordeel van de patient dat het
op T\ slechter met haar gaat dan op T,. Dit geldt zowel voor het toekomstperspintiel,
de angst en het zelfbeeld. Er zijn geen relaties gevonden met de rekenkundige
verandering in aanpassing.

Toekomst (Toe) Zelfbeeld (ZB)
USA-T, en pat-oordeel AToe-T,j USA-T, en pat-oordeel AZB-T,,

rho= -.44; rho= -.47;

p».OO5, M,,= 1 ^ M -<> 1, M,=0.1

Angst

USA-T | en pat-oordeel AAngst-T,;

rho= -.40;

F-test°» p..O5,

• SCHULDONTLASTENDE ATTRIBUTIES

Schuldontlastende attributies hebben een positieve invloed op het zelfbeeld van
een patient, tegelijkertijd is er een negatief effect voor de beleving van de toekomst.
Patienten die zieh op T, relatief veel bezig houden met schuldontlasting blijken tussen
T) en T, te stijgen op de zelfbeeldschaal en te dalen op de schaal voor toekomst-
perspectief. Deze tegengestelde werking is als volgt te verklaren. Wanneer iemand tot
de conclusie komt zelf geen schuld te hebben aan hetgeen haar is overkomen, kan dit
heilzaam zijn voor het zelfbeeld. Maar het betekent tegelijkertijd dat er zomaar weer
iets ernstigs kan gebeuren, zonder dat dit te voorkomen is. Deze notie kan bedreigend
zijn voor het toekomstbeeld. De volgende uitspraak is hiervan een voorbeeld.
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74 iftffl «////</ ro ii»ez/j? j?eK ws/ >w/ tra/ ĵ oerf f wor me »s. /jfe zrw n/e/ we/en «w/ ;7fc /wfeeera" M> ̂ edtwn.

Afe Aeft a////*/ j?ezo«</ #e/ee/2/. A'/e/ o/tfrra»//}?, me/ /e aV/fe. ye />ew/ «/e/ te </«». ye AeA/ a//yi/ #es/wr/. /p

</n'«A/ dla« we/ ee«i eew ftorre//^e, moor ;jfe raoi w/W. ö«i wa/ ibeftye dWnybw/ jjedSaan.'' 6W«W/^ /!>eft rt

w(/zeynfe/s te nerK///en, »war doarow « Ae/ oo/fe ro o»Atyn//)e//yife. Wa/ 4«nye «c^ abew? .V/emam/

^e/rx|/ae aV// </// my rw« jbunn^n oĵ er/feomen.'

Opvallend genoeg hebben OLA's geen negatieve relaties met een van de indices
voor eigen invloed of met angst, hetgeen uit het bovenstaande wel viel te verwachten.

Toekomst
OLA-Tl on AToe-T,,

F-testWis p«.05, M,,-1.7, Mo-1.3,

Zelfbeeld
OLA-T, en AZB-T,,

F-testoc* p=.003, Mo=3.3, V, =1.5, Ms=4.5

• EEN POSITIEVE WENDING CEVEN (PWG)

Als de patient in staat is een positieve wending te geven aan de gevolgen van de
ziekte heeft dit een sterk positieve invloed op de beleving van de toekomst, het
zelfbeeld en het gevoel zelf invloed te hebben op de ziekte. De 'hoogblijvers' en
'stijgers' gebruiken deze Strategie vaak. De consequente laag-scoorders en de dalers
doen dit significant minder. Dit vermögen van patienten om ondanks de nare kanten
van de ziekte er toch iets positiefs uit te halen, heeft geen invloed op het angstniveau.

Toekomst

PWG-T, en Toe-T,

T-test"' p-.O3, Mi-1.2, M„-2.5

PWG-T., en Toe-T.,

T-test™ p=.O2, M,=0.8, M„*3.0

PWG-T, en Toe-T,

T-test« p«.O5, M,»1.1, MH»2.2

Zelfbeeld
PWG-T, en ZB-T,

T-test"' p».OV M,=O.fl. M„«2.4

.0, M„»2.9

PWG-Tj en ZB-Tj

T-lest»« p«.O4, Mi

PWG-T, en ZB-T,

T-te$P* p-.OOl, M,*0.3,

Invloed op de ziekte (Iz)
PWG-T, en Iz-T,

rho=.45; T-test^ p=.00, M,=1.3, M„=3.1

PWG-T. en Iz-T..

T-test»* p=.O6, Mi=1.7, M„=3.0

PWG-T, en Älz-T,j

F-testHi p=.O2, Mn=1.5, M„i=1.3,

M„„=3.0, M,„=3.6

PWG-T, en Alz-T,,

F-test« p=.003, Mi,=15, M„i=2.1,

M„„=4.8. M,H=1-8

PWG-T, en Alz-T„

p-.O4, Mn*2.1, M««2.
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• SOCIALE VERCEIIJKINC POSITIEF NAAR BOVEN

De vergelijking waarin patienten zieh optrekken aan anderen met wie het beter
gaat, is vooral gunstig voor het gevoel zelf invloed te hebben. Patienten die relatief
veel S * * gebruiken, zijn op elk van de drie items voor 'eigen invloed' significant vaker
hoogblijvers of stijgers. In sommige van de S * * uitspraken komt deze relatie heel
direct tot uitdrukking: £n afa /A dlan </fe m«K//w rte - Ae/ #*»/ jo #**/ mW /war p» z# to ro'n

emu!/' - dbn <ten* /*. jia, in/ u// /A oo*.' Zo u>/ »* er oo* w<r um^M». /A uw/ rc/fcer </r;/ /w/
. Ook het zelfbeeld van de patient wordt positiel beinvloed. Voor deze index

geldt eveneens dat hoogblijvers en de stijgers zieh significant meer positief naar boven
vergelijken.

Invloed op de ziekte
S**-T, en Alz-T,,

F-test« p».001, Mu»0.3, M« «0.3,

M^«3.0, M,„=1.0

S"-T, en Alz-T,,

rho».36; F-tesl«" p=.03,

Invloed door leefgewoonten (II)
S~-T, en All-T,,

rho=.35;

F-testocs p=.01,

S"-Tj en All-Tj,

F-tesP« p».000,

1.0, M,„=0.0

.3, Mm-0.3,

Invloed op toekomst (It)
S"-T, en Alt-T,,

rho«.41 ;

F-test'*-* p=.01, Mp»0.0, M,,»0.

Zelfbeeld
S**-T, en A2B-T,,

F-test'^ p=.02, M„-0.3, Mc-0-3,

S**-T, en AZB-T,,

F-tesl"> p=.001, Mo»0.3, Mc-0.3,

• SOCIALE VERGELIIKING POSITIEF NAAR BENEDEN

Er zijn slechts enkele positieve relaties met aanpassing. Patienten die zieh op Tj
vergelijken met anderen met wie het slechter gaat en vervolgens tot de conelusie
komen dat ze het zelf zo siecht nog niet treffen, blijken op dat moment hun toekomst-
perspectief gunstig in te schatten en relatief weinig angst te ervaren. Er zijn geen
relaties gevonden met het zelfbeeld.

Toekomst

S" "-Tj en Toe-Tj

«ho«.41;T-lest«p=.002, M,«0.3.

Angst
S* ~-T, en Angsl-T,

T-lesJ« p=.006, M,-0.5, M„«1.5
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• SOCIALE VERGELIIKING NEGATIEF NAAR BOVEN

Deze vergelijking, waarin patienten zieh slechter af voelen dan anderen met wie
het beter gaat, heeft op verschillende manieren een negatieve invloed op het
toekomstperspectief en het zelfbeeld. Laag-scoorders evenals laag-blijvers en dalers
gebruiken de Strategie significant meer dan hoog-scoorders, hoogblijvers of stijgers. Er
zijn geen relaties gevonden met angst of eigen invloed.

Toekomst Zelfbeeld
S" '-T, en Toe-Tj S *-T, en ZBT,

T-test"' p=.O5, M,=1.9, MH=0.7 rho= -.48

S "-T, en AToe-T,, S *-T, en ZB-T,

rho= -.40; rho= -.45

F-test°« p-.OS, M„=1.9, M^ =0.8, S" *-T, en ZB-T,

M,=0.1 T-test"' p=.02, \ \=2 .2 , MH=0.7

S *-T, en pat-oordeel AToe-T^ S '-T, en AZB-T,,

F-test«* p«.001, Mo-2.5, Me »0.6, F-test°« p=.03, M„=3.0, Mc=0.3, Mj=0.3

Ms-0.7 S*-T, enAZB-Tj,

S" *-Tj en p.it-<x>rdeel AToe-T,, F-test̂ cs p=.002. M„=3.5, Mc=0.6. M^=2.0

F-lest«-"' p-.O3. M,,= l .8, M,, =0.5,

• SOCIALE VERGELIJKING NEGATIEF NAAR BENEOEN

Er zijn geen relaties gevonden tussen S"" en aanpassing. Patienten die zieh
vergelijken met anderen met wie het slechter gaat en bang zijn dat het hen ook zo zal
vergaan, verschillen voor wat betreft hun scores op de aanpassingsindices niet
aantoonbaar van de andere patienten.

• SOCIALE VERGELIIKING GELIJKWAARDIG

De mate waarin patienten zieh vergelijken met anderen en daarbij tot de conclusie
komen dat zij niet anders zijn, heeft enige invloed op aanpassing. Deze invloed is er
alleen op T,. Het blijkt negatief te zijn voor angst - 'wat die ander overkomt kan mij
ook overkomen' - maar positief voor het zelfbeeld - 'het ligt in ieder geval niet aan
mijzelf.

Angst Zelfbeeld
S"-T, en Angst-T, S"-T, en ZB-T,

i p=.O4. Mi = l .4, M„=0.6 T-test™ p=.O5, M,=0.3, M„=1.0
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• ZlCHZELF EEN BI|ZONDERE PATIENT VINDEN

De mate waarin patienten zichzelf bijzonder vinden of zieh bijzonder behandeld
voelen, heeft geen aantoonbare invloed op aanpassing.

• RELATIVEREN

Relativeren heeft effect op het toekomstperspectief, op angst en op het zelfbeeld.
De-directe uitwerking op elk van deze drie aanpassingsindices is positief - hoog-

aangepasten relativeren significant meer dan de laag-aangepasten - , maar op de
längere termijn is de uitwerking negatief. Patienten die in de loop van do tijd achteruit
zijn gegaan in hun aanpassingscores blijken op de daaraan vooral'gaande meel-
momenten significant meer te relativeren dan patienten die gelijk zijn gebleven of
vooruit zijn gegaan.

Toekomst Angst

RL-T, en Toe-T, RL-Tj en Angst-T,,

T-test™ p=.O2. M,=1.3. M„=2.2 T-test'« p*.(X)3. M,-0.9, M H « 2 . I

RL-T̂  en AToe-T„ RL-T, en AAngst-T,,

rho= -.42 F-test°« p-.000, M„-5.S, Mc-1.3, M,-1.3

Rl-T, en AAngst-T,,

F-lest"« ptt.006, M„=3 J , M.,-1.4, M,-l .0

Zelfbeeld RL-T, en pat-oordeel AAngsl-T,,

RL-T., en ZB-Tj F-test«a p».05, M,,»2.3, M(,»0.0, Mj-1.4

T-test« p=.02, M,=0.7, M„=1.8

RL-T., en AZB-T,,

rho= -.40; F-test»» p=.04, Mo=5.0,

Me =1.9, Mj=0.5

• BACATELLISEREN

Patienten die hoog scoren op de aanpassingsschalen voor toekomst, angst en zelf-
beeld bagatelliseren hun ziekte significant vaker dan de laag-scoorders. In die zin heeft
bagatelliseren een positieve invloed op aanpassing. Voor het angstniveau is
bagatelliseren ook op de lange termijn positief: hoogblijvers en stijgers - in termen van
aanpassing - bagatelliseren op voorafgaande meetmomenten significant meer.
Daarentegen is er een negatief lange-termijneffect gevonden voor het toekomst-
perspectief en het zelfbeeld. Op beide indices gaan de bagatelliserende patienten juist
achteruit in hun scores.
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Toekomst

BAC-T, en Toe-T,

T-test™ p=.0O7, M,=0.7, M„=1.9

BAC-Tj en Toe-T^

rho= .50; T-test"' p=.000, Mi=0.1, M„=1.6

BAC-T, en AToe-T,j

rho* -.42;

p=.04, M,,= 1.9, M,;=1.0, M.,=0.1

Zelfbeeld
BAG-T, en ZB-T,

T-test"' p=.000, Mi=0.0, MH=1.8

BAG-T,en AZB-T,,

F-testof-s p*.03, M„=3.7, M,-,= 1.2, Mj=1.8

Angst
BAG-T, en Angst-T,

rho= .47; T-test^ p=.000, Mi=0.6, M„=2.3

BAG-T, en Angst-T^

rho=.37; T-test™ p=.01, Mi =0.7, M„=1.8

BAG-T, en Angst-T,

rho= .40; T-test^ p=.02, Mi=0.9, M„=1.9

BAG-T, en Angst-T,

rho= .43; T-test»' p=.OO2, Mi=0.8, M„=2.2

BAG-T, en AAngst-T,,

F-test«- p=.01, Mn=0.5, M„i=1.3,

MHH=2.4, M I „ = 0 . 8

• COGNITIEF VERMDDEN

De mate waarin een patient aan het begin van de herstelperiode (T,) gedachten over de

ziekte of de gevolgen ervan afweert, heeft op dat moment geen gevolgen voor de mate

van aanpassing. Echter een half jaar later (T_,) is er wel een effect. Patienten die op T, rela-

tief veel cognitief vermijden, scoren op T2 hoger op toekomstperspectief en rapporteren

minder angst. Bovendien stijgt bij deze patienten tussen T, en Tj het gevoel zelf invioed te

hebben. Deze effecten houden overigens geen stand: er is geen uitwerking meer op T3.

Toekomst
CV-T, enTo?-T,

T-lest« p=.OO1, M, = 1.7, M„=4.0

Invioed op de ziekte
CV-T, en Alz-T,,

F-test™ p=.05, M,i=3.2, MH,=3 .8 ,

Angst
CV-T, en Angst-T.,

T-testm p=.005, M,=2.5, M„=4

Invioed op de toekomst
CV-T, enAlt-T,j

p=.O4, Mo=2.7, Mi,=2

• PROTESTEREN

Van alle onderzochte strategieen blijkt de invioed van protesteren het meest uit-

gesproken en consistent. Naarmate patienten meer protesteren blijken zij zieh moeilijker

aan te passen. Zij zijn angstiger en negatiever over hun toekomstperspectief dan de

andere patienten en hun zelfbeeld is lager. De mate van protest op het ene meetmoment

blijkt bovendien een voorspeller voor aanpassing op latere meetmomenten. Zowel de
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rekenkundige verandering als het patientenoordeel laten zien dat patienten die tegen de
ziekte en haar gevolgen protesteren in de loop van de tijd achteruit gaan in aanpassing.
Naarmate patienten meer protesteren, ervaren zij bovendien op volgende meelmomenlen
minder invloed op hun toekomst dan de anderen.

Toekomst
PR-T, en Toe-T,

* rho= -.35

| PR-T, en Toe-T,

• rho=-.50;T-test**p-.01,M,=3.3. M„-0.9

PR-T, en Toe-T,

rho= -.43

PR-Tj en Toe-T,

rho- -.45; T-test« p-.O3, M,=2.9, M„=1.1

PR-T, en AToe-T,,

rho- -.36;

F-test« p=.O5, M,i=3.5, M„i»2.4,

MH„=1.3, M,„=0.4

PR-T, en pal-oordeel AToe-Tn

:• F-tesfx;s p=.003, Mo=4.5, MC=1 .4, M, = 1.3

j PR-T, en pat-oordeel AToe-T ,̂

F-testo *̂ p=.O2, MQ=3.3, M^-1.2, M J - 1 . 1

Invloed op de toekomst
I PR-T, en It-T,

; T-test« p=.O1, Mi=2.8, M„-1.1

PR-Tj en It-T,

• rho= -.34; T-test« p=.O3, Mi=2.8, M„-1.0

Angst
PR- T, en Angsl-T,

rtw- -.38; T-lest»* p».02. M.-2.8. M„«J.l

PR-T, en Angst-T,

rho« -.41: T-lesf« p».O2, M,«2.6, M„-0.9

PR-T, en Angst-T,

rho» -.36

PR-T, en AAngst-T,,

F-tesl'« p=.02, M,,= l.h, M„,«l,9,

M„„=1.3. M,„«0.9

PR-T, en pal-oordeel AAngst-T,.,

F-les|O" p-.OS, M,,-2.9, M,,«1.4, M,«1.3

PR-T] en pat-oordeel AAngst-Tj,

F-tesl«» p.,002, Mo-3.1, Mc-0.9, M,-0.4

Zelfbeeld
PR-T, i-n ZB-T,

rho--.63

PR-T., en ZB-Tj

rho= -.48

PR-T, en ZB-T,

rho- -.57; T-test** p-.OI. M,-4.B, M„-1.1

PR-T, en ZB-T,

rho- -.39; T-test« p=.02, M,=4.1, M„»1.4

PR-T^enZB-T,

rho- -.45; T-test* p-.02, Mt-5.2, M„-1.1

PR-T, en DZB-T,,

F-test"«p=.OO1. M,,«6.1, M,,»1.3, Ms-0.5;

F-lesr« p=.005, M,,-5.7, M„,«3.0, M^-1.4,

M,„=1.0

PR-T, en pat-oordeel AZB-T,,

F-test"« p-.OOl, Mo-6.0, Mc-0.6, M,-2.4
PR-T, en AZB-T j ,

F-test°« p=.01, Mp-6.0, Mc-1.5, M,-0.0
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• BERUSTEN

De mate waarin patienten in hun situatie berusten heeft invloed op het toekomst-
perspectief, de angst en het zelfbeeld. De directe effecten zijn positief: angstige
vrouwen, vrouwen met een negatief toekomstperspectief en vrouwen met een laag
zelfbeeld berusten significant minder dan de vrouwen die blijkens deze aanpassings-
indices goed zijn aangepast. Het effect op de längere termijn ligt gecompliceerder. Er
zijn twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds is er een negatieve relatie tussen
berusten en aanpassing: patienten die achteruit zijn gegaan in hun scores - de dalers -
blijken op daaraan voorafgaande momenten significant meer te berusten dan de
stijgers. De negatieve correlates met de rekenkundige verandering in de aan-
passingsscores laten eenzelfde beeld zien. Daar tegenover staat het positieve effect:
ook hoogblijvers berustten op voorafgaande momenten significant meer dan laag-
blijvers. De positieve relaties tussen de mate van berusting en het niveau van aan-
passing dat daarop volgt - berusten als positieve voorspeller voor latere aanpassing -
laten eveneens een positief lange-termijneffect zien. Met andere woorden, berusten
helpt op het moment zelf. Voor de lange termijn is er zowel een groep patienten die er
baat bij heeft als ook een groep die achteruit gaat in haar aanpassingsscores.

Toekomst Angst
HK-T. w Tf>#»-T. HR-T. pn Ane<»-T.

rho= .72; T-tesP* p=.000, M,=0.6, rho= .58; T-test^ p=.000, Mi=1.1, M„=3.3

MH«2.9 BR-T_, en Angst-T.,

BR-Tj en Toe-Tj T-tesl^ p=.004, M^=1.2, MH=3.1

: rho= .44; T-test"i p=,000, M,=0.6, BR-T, en Angst-L

MH=2.7 rho=.43;T-test"ip=.002, M,=1.3, MH=3.0

BR-T, en Toe-T, BR-T, en AAngst-T,j

, rho= .37; T-lest« p=.002, M,=1.0, F-test™ p=.004, M^=1.0, M„i=3.1,

BR-T, en Toe-T, . BR-T, en AAngst-Tjj

T-test"'p=.O3, Mi=1.4, M„=2.8 rho=-.41;

BR-T, en AToe-T,j F-test™* p=.01, M,,=5.0, Mj,=2.0, Mj=1.3

rho* -.41; F-test»-" p=.O3, Mt,=2.3,

Mc«2.9, Ms*o.6 Zelfbeeld

BR-T, en AToe-T,, BR-T, en ZBT,

F-tes|ix* p=.006, M[,=3.1, Mi =2.7, T-test™ p=.01, M,=0.5, M„=2.6

Ms*0.1; BR-T^enZB-T^

F-test« p*.002, Mn=1.0, M„i=1.7, T-test** p=.000, Mi=0.5, M„=2.7

MHH«3.3, Mi„=0.2 BR-T, en ZB-T,

T-test« p=.03. ML=0.8, M„=1.9

•K, . BR-T, en ZB-T,

j ^ ^ ^ ^ B T-test"' p=.O4, Mi=1.2, M„=2.6
2 o ( ^
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• DOEMDENKEN

De mate van doemdenken heeft negatieve gevolgen voor het toekomstperspectief en
vooral voor het angstniveau. Op T, zijn er geen directe gevolgen aangetoond. Klaar-
blijkelijk is de mate waarin een patient aan het begin van de herstelperiode docmdenkt
nog niet van invloed op de aanpassing. Later, op Ti en T,, is dit wel het geval. Meer
doemdenken gaat dan samen met minder toekomstperspectief en meer angst. De mate
van doemdenken heett bovendien een duidelijke voorspellendo waarde voor het angst-
niveau op latere meetmomenten. De relatie met de rekenkundige vcrandering laat /ien
dat patienten die doemdenken in de loop van de tijd zelfs angstiger worden. Het valt
op dat doemdenken geen voorspellende waarde heeft voor het toekomstperspectief.

Angst Toekomst
DD-T, en Angst-T, DD-T, en Toe-T,

rho= -.64; T-test« p».000, Mj-6.5, M„=3.0 rho« -.53; T-test« p».O3 \ \«7.0, M„»3.8

DD-T, en Angst-T, DD-T, en Toe-T,

rho= -.69; T-lest« p=.000, M,*6.7. M^3.4 rho- -.50; T-test« p-.006, M,-6.7, M„«3.9

DD-T, en Angst-Tj

rho» -.45; T-test"< p=.01, M,»6.0, M„«3.4

DD-T, en Angs»-T,

rho= -.51; T-test™ p=.006, M,=6.1, M„=3.3

DD-T, en Angst-T,

rho= -.54; T-test"' p=.02, M,=5.7, M„-3.4

DD-T,en AAngsl-T,,

F-test« p=.01, M^=6.8, MHI«=5.1, MH„=3 .1 ,

DD-T., en AAngst-T.,,

F-test"' p=.01, Mn=6.9, M„i=5.2, M H „ = 1 0 , M,„=V9

• ZlCHZELF TOESPREKEN

Er is een geringe positieve invloed van 'zichzelf toespreken' op aanpassing. De
mate waarin patienten deze Strategie op T, toepassen is gunstig voor het toekomst-
perspectief en het angst-niveau.

Toekomst Angst
ZT-T, en Toe-T, ZT-T, en Angst-T,

T-tesr» p=.0O8, M,=l .9, M„M.2 T-Iest« p=.O4, Mi»2.6. M„«4.3

ZT-T, en Angsl-T^

T-test« p=.002, Mi»2.1, M„-4.6
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Dit alles is schematisch weergegeven in tabel 6.1. Hierin wordt een overzicht ge-
boden van de cognitieve strategieen en de aanpassingsindices waarmee een verband is
gevonden.

• Tabel 6.1 - Overzicht van de verbanden tussen strategieen en aanpassing

Strat

CA

USA

OLA

PWC

s "
s -
s -
S "

S '

SB

RL

BAG

CV

PR

BR

DD

ZT

1

pe

T

ZM

|+
 i

 
+ 

i 
+ 

+ 
i 

+ 
+

'oekomst-

rspectief (T)

VM

+

AT

R

-

P

-

Angst

(A)

A

ZM

+ 
I 

+ 
I 

+ 
+ 

i 
+

VM

•

AA

R P

-

Zelfbeeld

(ZB)

ZB
ZM VM

-

AZB

R

i
l

l 
i 

+ 
+

P

Eigen invloed

op de op de door leef-

ziekte toekomst gewoonten

(IZ) (IT) (IL)

IZ

ZM VM

AIZ

R

+

IT

ZM VM

4IT

R

IL

ZM 'VM

ML

R

*

Per Strategie is weergegeven met welke aanpassingsindex een verband bestaat. Een + wijst op een
positief verband, een - op een negatief verband. Er is een onderscheid gemaakt in verbanden tussen
strategies en aanpassing van het zelfde meetmoment (ZM), en die tussen strategiegebruik van een
bepaald moment en aanpassing op volgende meetmomenten (VM). Verbanden die betrekking hebben
op verandering in aanpassing staan in de kolommen met het delta-teken (A). Deze laatste kolom is
opgedeeld in de rekenkundige verandering (R) en het patientenoordeel over de verandering (P).

202



HOOFDSTUK VI

1 - 2 - 2 - Vertaling naar de onderzoeksvragen
Wat betekent het voorafgaande in het licht van de eerste vijf onderzoeksvragen?

Per vraag wordt dit uitgewerkt.

• Zijn er directe relaties tussen de cognitieve strategieen van borstkankerpatienten
en de mate waarin zij op dat moment zijn aangepast aan hun ziekte? (vraag 1)

Het antwoord op deze vraag luidt: ja! Verse lullende Mratogioon hebben oen
uitgesproken invloed op de aanpassing van dat moment. Het meest negatiof is
protesteren: patienten die zieh boos of verontwaardigd uiten over de ziekte en haar
gevolgen, denken negatiever over hun toekomst, zijn angstiger en hebben een lager
zelfbeeld. Dit geldt voor de gehele onderzoeksperiode. Ook doemdenken heeft
negatieve consequenties. Echter de doemdenkers onderscheiden zieh niet direct. Ver-
schillen in aanpassing zijn er pas vanaf Tj, ongeveer 6en jaar na diagnose. Op het
tweede en derde meetmoment zijn deze vrouwen negatiever over hun toekomst-
perspectief en zijn zij angstiger dan hun lotgenoten.

Tegenover de negatieve invloed van protesteren en doemdenken Staat de sterk
positieve invloed van de strategieen berusten, bagatelliseren en een positieve wending
geven. Berusten werkt op alle meetmomenten positief uit voor het /olfboeld en op de
eerste twee meetmomenten ook voor het toekomstperspectiet on hot .ingstniveau.
Bagatelliseren heeft vooral een positief effect op de gerapporteerde angst: op alle
meetmomenten zijn patienten die bagatelliseren minder angstig. Bovendien hebben zij
op T, en T, een positievere toekomstbeleving en is op het eerste meetmomenl hun
zelfbeeld gunstiger dan dat van de anderen. Ten slotte resulteert het vermögen om
ondanks de nare kanten van de ziekte er toch iets positiefs uit te halen op alle
meetmomenten in een positievere toekomstbeleving en een positiever zelfbeeld. Deze
patienten ervaren bovendien zowel op T, als op T_, meer invloed op hun ziekte dan de
anderen.

Naast de hierboven genoemde strategieen is voor de sociale vergelijking positief naar
beneden evenals voor de strategieen relativeren en zichzelf toespreken cen beporkte
positieve invloed op aanpassing gevonden, en voor de soc iale vergelijking negatief
naar boven een beperkt negatieve. Deze strategieen hebben slechts op een enkel
meetmoment of met een enkele index een verband.

• Zijn er strategieen met een voorspellende waarde voor de mate van aanpassing
op latere meetmomenten? (vraag 2)

Deze vraag kan eveneens bevestigend worden beantwoord, hoewel minder voor-
spellende verbanden zijn aangetoond dan tussen strategiegebruik en aanpassing op
hetzelfde meetmoment.
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Wederom is de relatie tussen protest en aanpassing het sterkst. Ook deze VOOF

spellende verbanden houden gedurende de gehele periode van het onderzoek stanc
de mate van protest op T, heeft een voorspellende waarde voor het aanpassingsniveai
twee jaar later op Tj. Er zijn negatieve relaties met toekomstbeleving, angst, zelfbeeU
en de ervaren invloed. Ook doemdenken heeft langdurige negatieve consequenties
maar dan alleen voor angst.

De mate waarin patienten berusten heeft in positieve zin de meest voorspellendt
waarde. De verbanden zijn als volgt: diegenen die op T, meer berusten dan de anderen
hebben op T^ een positievere toekomstbeleving, zijn minder angstig en hebben eer
positiever zelfbeeld. Op T, bestaat nog steeds een effect voor de toekomstbeleving
niet meer voor de andere indices. De mate waarin patienten aan het begin van hur
herstelperiode in Staat zijn gedachten over de ziekte en de nare gevolgen te vermijden
heeft eveneens een half jaar later een gunstig effect op de beleving van de toekomst er
het angstniveau.

Tenslotte is er een aantal strategieen met een beperkte invloed op latere aanpassing
Zo heeft de sociale vergelijking negatief naar boven een beperkte negatieve invloed o^
het zelfbeeld en hebben zowel bagatelliseren als zichzelf toespreken enige positievt
invloed op het angstniveau.

• Zjjn er relaties tiissen he» jwhuiil' .v
verandering in aanpassing? (vraag 3)

Opnieuw luidt het antwoord op deze vraag ja en opnieuw blijkt dat protesteren de
grootste impact heeft. Dit komt tot uitdrukking in een negatiever wordende kijk op de
toekomst, in een toename van de angst en in een negatiever wordend zelfbeeld. Op
elk van deze indices is er sprake van een gestage achteruitgang. Zowel de reken-
kundige veranderingen alsook de patientenoordelen laten dit beeld zien. Protesteren is
overigens de enige Strategie waarbij de rekenkundige veranderingen en de patienten-
oordelen helemaal met elkaar overeenkomen, maar daarover later meer.

Ook het gebruik van de sociale vergelijking negatief naar boven, van uitsluitende
en schuldontlastende attributies en van de strategieen relativeren en doemdenken gaat
gepaard met een daling op een of meerdere van de aanpassingsindices.

Het aantal strategieen met positieve gevolgen voor de verandering in aanpassing Iigt
beduidend lager. In feite hebben alleen de sociale vergelijking positief naar boven - die
waarin patienten zieh optrekken aan anderen met wie het goed gaat - en 'een positieve
wending geven' een eenduidig positieve uitwerking. Het effect van de sociale ver-
gelijking positief naar boven komt tot uitdrukking in een stijging van het zelfbeeld en
een sterker wordend gevoel zeit invloed te hebben op ziekte en toekomst. Een
positieve wending geven bevordert alleen het van invloed. ' •- •

204



HOOf OSTUK VI

Bagatelliseren en berusten hebben een gemengde uitwerking. Patienten die de
ziekte en haar gevolgen bagatelliseren zijn ongeveer twee jaar na diagnose somberder
geworden over him toekomst en negatiever over zichzelf. Daartegenover staat dat hun
angst wel is afgenomen. Bij berusten ligt het anders. Hier komt de tegengestelde
werking tot uitdrukking binnen dezelfde aanpassingsindex. In de vorige paragraaf
bleek reeds dat patienten die op voorafgaande meetmomenten meer berusten,
significant vaker dalen dan stijgen op de scores voor toekomst en angst, maar dat
patienten die berusten ook significant vaker hoogblijvers zijn dan de laag-blijvers. Er is
dus een groep patienten die ook op termijn baat heeft bij berusten en or is een groop
voor wie berusten op termijn negatief uitpakt.

Van de tien strategieen die de verandering in aanpassing betnvloeden, hebben er
zes alleen maar invloed op de rekenkundige verandering (OLA, PWG, S ' ' , BACi, BR
en ZT). Uitsluitende attributies beinvloeden alleen het patientenoordeel over do
verandering en protesteren, relativeren en de sociale vergelijking negatief naar boven
behalve de rekenkundige verandering ook dikwijls het patientenoordeel. -1 .

' • Treden er in de loop van de ti jd veranderingen op in de werking van de
.» cognitieve strategieen ?(vraag 4) '?t.tH

De beantwoording van deze vraag kent twee invafshoeken. Ten oorsto gaat hot
erom of de momentane effecten van de cognitieve strategieen in de loop van de tijd
veranderen. Het betreft dan de relatie tussen een cognitieve Strategie en aanpassing
van eenzelfde meetmoment. De vraag is vervolgens hoe deze relatie zieh in de loop
van de tijd gedraagt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat op een bepaald moment con
relatie bestaat tussen een Strategie en een van de aanpassingsindkes, torwijl dit op oen
ander moment nog niet of niet meer het geval is. Ook kan de werking van een Strategie
omslaan van positief naar negatief of andersom. Op de tweede plaats betreft het de
vraag of de momentane effecten verschillen van de effecten op de lange termijn. Zo is
het mogelijk dat het gebruik van een Strategie op T, aanvankelijk v(X)r dat moment
positief uitwerkt, maar negatieve consequenties heeft voor latere aanpassing op T̂  of
T,. In een dergelijk geval verschilt het korte-termijneffect van het lange-termijneffect.

Over de verandering in de momentane effecten van de strategieen is het volgende
op te merken. Het komt niet voor dat een Strategie op het ene meetmoment een
positieve en op een ander meetmoment een negatieve invloed heeft op een bepaalde
aanpassingsindex. Met andere woorden, de richting van de directe verbanden draait in
de loop van de tijd niet om. Wel verschillen de strategieen in de fase waarin / i j
werkzaam zijn. Veel van de onderzochte cognitieve strategieön lijken in de loop van
de tijd hun werking te verliezen. De relaties met aanpassing zijn er vooral op T, en T2.
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Uitzonderingen zijn protesteren en een positieve wending geven. Beide strategieen br
houden hun werking op alle betreffende indices ook op T,. Bagatelliseren en beruste'
nemen een tussenpositie in. Deze twee strategieen hebben relaties met toekomst, ang^
en zelfbeeld. Over het algemeen zijn alleen verbanden aangetroffen op T, en T2, marf
de relatie tussen bagatelliseren en angst en die tussen berusten en zelfbeeld is er 00»
op T,. De strategieen doemdenken en cognitief vermijden wijken op een tegenover
gestelde manier af van het patroon dat een Strategie met name het eerste jaar werkzaarl
is. De werking van deze strategieen begint juist pas vanaf T,; een jaar na diagnose.

Kijken we vanuit de tweede invalshoek naar de verandering in de werking van d'
cognitieve strategieen dan blijken er geen verschillen tussen het onmiddellijke en he
lange-termijneffect van protesteren, doemdenken, de sociale vergelijking negatief naa
boven en 'een positieve wending geven'. De eerste drie strategieen hebben uitsluiten*
negatieve consequenties voor aanpassing, de laatste uitsluitend positieve. De körte- er
lange-termijneffecten van relativeren, bagatelliseren en berusten zijn wel verschillend
Relativeren heeft voor toekomst, angst en zelfbeeld op het moment zelf een positie
effect, maar gaat tevens gepaard met een daling in deze aanpassingscores op volgend*
meetmomenk'n. Bagatelliseren is zowel op de körte als op de lange termijn günstig
voor het angstniveau, maar voor het toekomstperspectief en het zelfbeeld draait he
onmiddelli jke positieve effect om, met als resultaat een daling op volgendf
irumtmnmnnt/m •Rnowtnc.Krt.nfoKruvrvno fjusilicrvc gevuigtrn vuol ufc lUekuillMOeibVlllg

en de angst van dat moment, maar voor de lange termijn zijn voor deze indices zowel
negatieve als positieve effecten gevonden. De overige cognitieve strategieen hebben
geen enkele relatie met aanpassing (CA, S ", SB), alleen een onmiddellijk effect (S * ' ,
S ", ZT) of alleen een lange-termijneffect (USA, OLA, S * \ CV). Voor deze strategieen
is derhalve de vraag naar de verschillen tussen korte- en lange-termijn-effecten niet
van toepassing.

• Is de relatie tussen een cognitieve Strategie en aanpassing voor de verschillende

aanpassingsindices hetzelfde? (vraag 5)

Er is gebleken dat de onderzochte cognitieve strategieen over het algemeen niet op
dezelfde wijze op de vier onderscheidden aanpassingsmaten uitwerken. Zo pakt de
sociale vergelijking gelijkwaardig positief uit voor het zelfbeeld en negatief voor angst,
en hebben schuldontlastende attributies eveneens een positieve uitwerking voor het
zelfbeeld maar een negatieve voor de toekomstbeleving. Bagatelliseren heeft een
positieve uitwerking op de momentane aanpassing voor zowel toekomst, zelfbeeld als
angst, terwijl het lange-termijneffect voor angst positief is en voor de andere twee
indices juist negatief. De overige strategieen kennen geen tegengestelde werking voor
verschillende indices. Toch is ook hun effect op de afzonderlijke aanpassingsindices in
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zekere zin specifiek te noemen, aangezien zij op sommige indices wel, en op andere
geen effect blijken te hebben. v « <-• -<,

2 - DE ONDERZOEKSVRAGEN ZES TOT EN MET ACHT

• Invloed van een rijk versus arm coping-repertoire (vraag 6)
Op verschillende manieren is geanalyseerd ol de diversiteit van net coping-

repertoire invloed heeft op aanpassing. Dit kon niet worden aangetoond. Zo zijn
bijvoorbeeld correlatie-coefficienten berekend tussen het aantal strategieen dat een
patient op een meetmoment gebruikt en haar scores op de verschillende aanpassings-
indices. De gevonden correlates zijn laag tot zeer laag on geen van alle significant.
Ook T-toetsen tussen de extremen - patienten met relatief weinig en met relatief veel
verschillende strategieen - leveren op geen enkel meetmoment significante verse hillen
op. Hoewel geen bevestiging is gevonden voor de opvatting van Heim «•/a/ (19H7),
Glanz & Lerman (1992), jarrett <•/0/ (1992) en Carver W a/ (199.) en 1994) is wel
gebleken dat de patienten gemiddeld tien van de zeventien onderzochte strategieen
gebruiken. Het minimum aantal dat op elk van de drie meetmoment is aangetroffen
bedraagt zes (zie hoofdstuk IV paragraaf 1). In feite bevat de onderzoeksgroep dus
geen patienten met een heel beperkt repertoire. Dit impliceert dat aanpassing aan borst-
kanker het gebruik van meerdere strategieen vraagt. In die zin zijn de bevindingen niet
in tegenspraak met die van genoemde auteurs.

• Causale attributes, zelfbeschuldiging en aanpassing (vraag 7)
In paragraaf 1-2-1 werd duidelijk dat het gebruik van causale attributies in zijn

algemeenheid geen invloed heeft op aanpassing aan borstkanker. De literatuur geeft
aanwijzingen dat causale attributies waarin sprake is van zelfbeschuldiging w n grote
aanpassende waarde zouden hebben vooral wanneer de zelfbeschuldiging is
gebaseerd op gedrag. Dergelijke attributies bieden de patient de mogelijkheid tot
verandering waardoor, in ieder geval in haar eigen beleving, de kans op herhaling zou
verkleinen. Echter niet elke zelfbeschuldiging, ook al verwijst die naar gedrag, biedt de
mogelijkheid tot verandering, zoals blijkt uit de volgende uitspraak: 7* AeA /*«'//!««#<&'/;//

/. Afe /m/ oa/ /!>e/ ;/»W #oerf «W5 en /*a/ er <//«/> /n m»/« /wr/ 00A
a/ O«/Z /̂/CTJ</ 5/OW <&»/ >* /oe« n/W /w/̂ r /war /w//n ^

ro/zoo» «00//moe/en x//jfeifeen'. Andersom, niet alle attributies met mogelijkheid tot verande-
ring zijn gebaseerd op zelfbeschuldiging. Een patient die zegt: 7* <A7»£ d!a/ /*•/ Aow/ drwr
Ae/ /wed!$f/. //fc fcf/2/p a////«/ a/ tejftoorfi/t ̂ zon</. »war »« fe/1* «oj? teter o/» a/ <//<• A'-HI/WOT«?«',

beschuldigt zichzelf niet, maar denkt toch iets te kunnen veranderen. In uitspraken als

207



HOOFDSTUK VI

7/fe teA m» fee/ 0H#mj?dy /«ien jefe»/, #eroo/&/, y«w/fe-yöo</. to// «oar te</ CT» worn Ae/ /naar o/>. £to/
jfeow «a/««r///ife «/e/̂ oe</̂ aa«. 0<wr woes/ «'«•/ «<?n£te/V/raw /fco/wn.' vallen zelfbeschuldiging en
mogelijkheid tot verandering wel samen.

Om deze reden is voor de analyses zowel een onderscheid gemaakt in attributies
die al dan niet aangrijpingspunten opleveren voor verandering alsook in attributies
waarin al dan niet sprake is van zelfbeschuldiging. Met behulp van de Mann-Whitney-
toets is onderzocht of veranderbaarheid of zelfbeschuldiging verschillen in aanpassing
aan borstkanker verklaren.

Dit leverde het volgende op. Patienten die op T, een oorzaak voor hun ziekte
noemen, die aangrijpingspunten levert voor verandering (n=20), vinden op T, en T2
meer dan de anderen (n=26) dat zij invloed hebben op hun ziekte (p,=.OO6; pj=.O2).
De groepen onderscheiden zieh niet van elkaar in hun scores op toekomstperspectief,
angst en zelfbeeld. Patienten die zichzelf op T, beschuldigen in hun attributie (n=18),
ervaren op elk van de drie meetmomenten meer invloed op hun ziekte (p,=.001:
P2=.O2; p,=.O1) dan de anderen (n=28). Opnieuw zijn geen verschillen in toekomst-
perspectief, angst en zelfbeeld gevonden.

Het lijkt er dus op dat met name causale attributies waarin sprake is van zelf-
beschuldiging, en in iets mindere mate de causale attributies die de mogelijkheid tot
verandering bieden, positief uitwerken op het gevoel zeit invloed te hebben op ziekte.
Echfer, dit gevoeJ vertaaJf ^ich ven'oJgms n«tf //> eev? pafttietwe Jtf/Jc op de toefcomsf,
evenmin leidt dit tot minder angst of een positiever zelfbeeld. De theorie van Janoff-
Bulman en de resultaten van Malcamer & Compas zijn derhalve maar gedeeltelijk
bevestigd.

• De behoefte aan een antwoord op de vraag naar het hoe en waarom van de
ziekte (vraag 8)

De patienten is verzocht om bij de vragen 'Ztew/fc/K ««/ ee/w />oe £o/w //feoan i f o e z Ä '
(de hoe-vraag) en ße»/fe/ M H*>/«»«S uuan»» »A. «'aaram woe/ my </»'/ otw/feo»»«»?' (de waarom-
vraag) eveneens aan te geven of het (nog) een belangrijke vraag voor hen was. Vervol-
gens is met behulp van de Mann-Whitney-toets geanalyseerd of er verschillen in
aanpassing zijn tussen de patienten voor wie genoemde vragen (nog) wel belangrijk
waren en de patienten die aangaven het geen belangrijke vragen (meer) te vinden.'

Op T, vond ongeveer tweederde (28 van 46) het belangrijk een antwoord te
hebben op de vraag naar de oorzaak van de ziekte (de hoe-vraag). Maar op dat eerste
meetmoment is geen relatie met aanpassing gevonden. Het aantal patienten voor wie
de vraag belangrijk was, daalt tussen T, en T2 behoorlijk. De acht patienten die op T2
aangeven dat het voor hen nog steeds een belangrijke vraag is, blijken in hun aanpas-

' De patienten die geen causale attributie hadden (n,=2, n,=5, n,=6) gaven allen aan dat de vragen naar hoe
en waarom van hun ziekte voor hen niet belangrijk waren. Zij zijn opgenomen in de groep 'niet belangrijk'.
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sing te verschillen van de anderen. Zij ervaren weliswaar meer invloed op de ziekte
(p,=.O3), maar tegelijkertijd beoordelen zij hun toekomstperspectief negatiever
(p,=.O5) en zijn zij ook angstiger (p>=.05). Op T, vinden nog steeds acht mensen het
antwoord op die vraag van belang maar de relatie met aanpassing is er niet meer.

Patienten die de waarom-vraag belangrijk vinden, onderscheiden zieh op een
aantal aanpassingsmaten en op een aantal meetmomenten van patienten die deze
vraag niet zo van belang vinden. Op T, vinden dertien patienten hel een belangrijke
vraag. Deze patienten ervaren niet alleen minder invloed op hun toekomst (pi=.O2)
maar zijn ook angstiger (p,=.000) dan de anderen. Op T. en T, zijn zij nog steeds
angstiger (p_,=.O1, p,=.001) en schatten zij eveneens hun toekomst negatiever in
(p,=.O5, p,=.005). Op T2 zijn er nog maar vier patienten die de waarom-vraag nog
steeds belangrijk vinden; zij onderscheiden zieh niet van de anderen. Maar op T, is
het aantal patienten dat de vraag naar het waarom van hun ziekte belangrijk vindt
weer tot tien toegenomen. Deze tien patienten ervaren minder invloed op de toekomst
(p3=.OO5), zijn angstiger (p,=.001) en zien hun toekomst somberder in (p,=.()2).

Concluderend, patienten die zieh bezighouden met de vraag naar het AMP en meer
nog met de vraag naar het icoamm van hun ziekte zijn slechter at dan de anderen. De
onderzochte relatie Staat helemaal los van de cognitieve Strategieon die de patient ge-
bruikt. Er is namelijk op geen van de meetmomenten een noemenswaardige correlatie
gevonden tussen de mate waarin de patient belang hecht aan deze vragen en het
gebruik van welke Strategie dan ook, inclusief causale, ontkennende of schuld-
ontlastende attributies.

3 - DlSCREPANTIE TUSSEN VERHAAL EN SCORE (VRAAG 9 )

Bij een deel van de patienten bleek het verhaal dat zij over hun ziekte vertelden
niet in overeenstemming met de score die zij vervolgens gaven (zie hoofdstuk V
paragraaf 7). Afhankelijk van het meetmoment scoorden 26 tot 35% van de patienten
beter op de schaal voor toekomstperspectief dan op grand van het interview werd
verwacht. Voor de score op de aanpassingsschaal voor angst bleek dit het geval voor
13 tot 22% van de respondenten. Met behulp van de Mann-Whitney-toets is nagegaan
of degenen die beter scoorden dan verwacht, significant verschillen van de andere
patienten wat betreft hun strategiegebruik (onderzoeksvraag 9). De belangrijkste
resultaten worden besproken. Tabel 6.2 geeft een overzicht.
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* Tabel 6.2 - Overscoring en strategiegebruik
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Strategieen woarbij overscoring is aangetroffen zijn weergegeven. Daarbij is af te lezen op wek

meetmoment het verschil is aangelroffen evenals de richting van het verschil (+ is meer

strategiegebruik bij de 'overscoorders', - is minder strategiegebruik bij 'overscoorders'). De p-waarden

hebben betrekking op de Mann-Whitney-test waarmee de verschillen tussen de groepen zijn getest.

Patienten die op de ««̂ i/Atvbaa/ beter scoorden dan op grand van hun verhaal werd
verwacht, blijken in hun strategiegebruik op een aantal punten te verschillen van de
patienten van wie het verhaal congruent is met hun score. Op T, vergelijken zij zieh
vaker negatief naar beneden (S ). Op T, blijken zij meer cognitief te vermijden (CV),
te protesteren (PR), te doemdenken (DD) en zichzelf toe te spreken (ZT). Ook op T,
doen zij meer aan cognitief vermijden en doemdenken. Bovendien berusten zij op Tj
minder dan de andere patienten. Patienten bij wie een discrepantie is geconstateerd
tussen het verhaal en de score op 7o«feo»Hr//XTA/>«:/î  protesteren meer en spreken
zichzelf meer toe. Op het tweede meetmoment is het verschil met de 'congruente
scoorders' significant.

Hoe is dit te verklaren? Bij het scoren wordt men gedwongen het verhaal samen te
vatten en een vaste positie in te nemen. In tegenstelling tot het verteilen van een
verhaal, waarin gemakkelijker de ambivalentie doorklinkt, biedt het scoren minder
mogelijkheid tot nuancering en tot enerzijds- anderzijds-argumenten. Dit leidt tot twee
parallelle verklaringen voor een discrepantie tussen verhaal en score. De patienten die
cognitief vermijden of zichzelf toespreken lijken dit ook te doen tijdens het scoren,
waardoor de scoring gunstiger uitpakt dan het meer genuanceerde verhaal, waarin ook
de andere kant doorklinkt. Dergelijke 'overscoorders' zetten als het ware hun voor-
keurstrategie door tijdens het scoren. De patienten die relatief veel de negatieve
cognitieve strategieen doemdenken, protesteren en de sociale vergelijking negatief
naar beneden, gebruiken of juist weinig berusten, zouden - indien zij conform hun
verhaal scoren - uitkomen op een läge score. Aangezien dit nogal confronterend is,
treedt er dissonantie-reductie op. Hierdoor wordt de negatieve score opgewaardeerd
en wordt hoger dan een toehoorder op grand van het verhaal van de patient verwacht.
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Deze wijze van dissonatie-reductie lijkt op het fenomeen dat in hootdstuk IV paragraaf
6-2 is besproken. Daar werd geconstateerd dat ogenschijnlijk tegenstrijdige Strategien
door de patient vaak in een adem genoemd worden, waarbij in veel gevallen de
impact van een negatieve Strategie werd afgezwakt door direct daarop met een
positieve Strategie te vervolgen. Dit patroon zet zieh door in de scoring.

De scoring is klaarblijkelijk voor een deel van de patienten zo'n contronterende
daad dat daarin dezelfde cognitieve mechanismen tot uitdrukking komen als de
patient gebruikt in andere contronterende situaties. Doordat do interviews integra.il op
band staan, inclusief het scoren, werd dit duidelijk. Een voorbeeld treffen we aan in
het volgende fragment waarvan een deel ook in hoofdstuk V is geciteerd. Het betreft
een vrouw in wier kennissenkring onlangs bij iemand uitzaaiingen van kanker waren
geconstateerd. Dit heeft haar bang gemaakt. Er gaat geen dag voorbij of ze denkt eraan
dat dit haar ook zou kunnen overkomen. Ze vertelt: *!

/A «•//a/Aw» mrtar tefcrzyw. f n / p «///<£?/ tef MOO/7 m<wfcr«,f>Aom/. VrwrrfW/ i / « i » n i rr/p MOO//

» f a r r< ĵ?ew. /A M«*/ te/ M»W. /A /«•/f/t'/. /A »/we/ <T jw«wf7 JJCWM. »wr/r dto/ /•» w / /'A teW /MO«'/7//A. /A ,<,'<•/ w
JWMM/7 «» iA/>roteer zo te /enen.'.' Wi»«/ aiv /* ww row »WJC/I»« /<'/*'« /«<>/ /?/h-y?/h'. «•«/ /A rf/t*/) /'// w//»i
Aarr j?p/oo/ diaar ro« /* «iW w«> /fewnw«; /««w. /JWar AMH/P «/W W P ihrw />M.V /* z iy /«?fp« OT//SP^;

jfeop o/> pw ^e/oq/"<r /'«.' Aw. dtanr «•/'/ /A M/W <*/M (üw/fa»»'.
Als haar wordt gevraagd met een score aan te geven hoe zcker ze is dat ze is

genezen, zegt ze terwijl ze zit te dubben waar ze het wijzertje van het VAS-aparaat zal
zetten: '̂ 4/s /'A 2̂ ? ;wny?/h'-y?/h', uu/ »A <Aw </fe/> /'« m/^; Är/rf <*>«*, </a« « W /* j^A. W«.v </«/ ay /A
«»/. .Vee, /A ten eipn O/)/I'OTK/. wa«/ oiv/e <&/ n/e/ Aen/... Aiec. /A r<»/ <x*;n A/«r'. Ze /el de sc huif met
een klap helemaal op het uiteinde van de lijn bij /A te« er zeAtT raw d!«/ »A tenjKf««t'«'.
Deze vrouw wisselt in haar verhaal doemdenken af met zichzelf toespreken en
cognitief vermijden. Ook tijdens het scoren spreekt zij zichzelf toe en vermijdt de
confronterende score die eigenlijk hoort bij wat ze denkt. In haar verhaal kan ze de
twijfel nog toelaten, bij het scoren dürft zij dat niet aan.

'" 4 - SAMENVATTINC EN CONCtUSIES < : , j ,, .

Vijftien van de zeventien onderzochte strategieen hebben op enige wijze invloed
op de aanpassing aan borstkanker. Uitzonderingen zijn de sociale vergelijking negatief
naar beneden en 'zieh een bijzondere patient vinden'; voor deze twee cognitieve
strategieen zijn geen relaties met aanpassing gevonden. Over het algemeen 'werken'
de strategieen vooral in het eerste jaar na de diagnose en verliezen ze vanaf T2 bun
effect. Dit geldt niet voor protesteren (uitwerking ook nog op T,), en doemdenken en
cognitief vermijden (uitwerking pas vanaf T2).
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Protesteren heeft verreweg de meeste gevolgen voor de mate van aanpassing. Hoe
meer de patient tegen de ziekte en haar gevolgen in protest komt, des te moeizamer
verloopt het aanpassingsproces. Niet alleen hebben deze patienten een negatiever
beeld over hun toekomst, maar ook is hun zelfbeeld lager en zijn zij angstiger. De
invloed is bovendien langdurig en houdt over de gehele onderzoeksperiode stand, dus
tot ten minste twee jaar na de diagnose. Protesteren heeft geen invloed op de mate
waarin patienten invloed op de ziekte ervaren.

Ook doemdenken en de sociale vergelijking negatief naar boven hebben sub-
stantiele, negatieve consequenties voor het aanpassingsniveau. Beide strategieen
beinvloeden het toekomstperspectief in negatieve zin en respectievelijk ook de mate
van angst en het zelfbeeld.

üaartegenover Staat dat patienten die berusten, bagatelliseren of in Staat zijn een
positieve wending te geven aan hetgeen hun is overkomen, in het algemeen beter af
zijn dan de anderen, hoewel de effecten van berusten en bagatelliseren op de lange
termijn niet bij iedereen stand houden.

De overige negen strategieen hebben allemaal een beperkte invloed op aanpassing;
hun effect is veel minder uitgesproken. Ofwel zijn er slechts op een enkel
meetmoment relaties met aanpassing gevonden, ofwel deze relaties beperken zieh tot
siecht een enkele aanpassingsindex. Positieve effecten zijn gevonden van cognitief
vermijden, zichzelf toespreken, relativeren en de sociale vergelijkingen positief naar
boven en positief naar beneden. Uitsluitende attributies hebben een negatieve invloed
en het effect van schuldontlastende attributies en sociale vergelijking gelijkwaardig
zijn, afhankelijk van de aanpassingsindex waarop het effect is onderzocht, zowel
positief als negatief. Voor causale attributies ligt het iets ingewikkelder. In algemene
zin zijn zij niet van invloed op aanpassing. Maar die attributies waarin sprake is van
zelfbeschuldiging, en in iets mindere mate de attributies die de mogelijkheid bieden
tot verandering, blijken positief in te werken op het gevoel zelf invloed te hebben op
de ziekte. Echter, dit gevoel vertaalt zieh vervolgens niet in een positievere kijk op de
toekomst. Evenmin leidt dit tot minder angst of een positiever zelfbeeld.

Patienten die zieh erg bezighouden met de vraag naar het hoe en het waarom van
hun ziekte zijn slechter at dan de anderen. De onderzochte relatie Staat los van de
cognitieve strategieen die de patient bij de beantwoording van deze vragen gebruikt.

Uit het voorgaande blijkt dat protesteren, doemdenken, zieh negatief vergelijken
met anderen en het zieh blijven bezighouden met de vragen naar het hoe en waarom,
aanpassing in de weg staan. Het lijkt van belang patienten te helpen deze strategieen
los te laten en op te schuiven in de richting van berusten en bagatelliseren en ze
daarbij aan te moedigen om te onderzoeken of de situatie hun ondanks alles ook nog
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iets heeft opgeleverd. Hoewel geen verschillen zijn gevonden tussen patienten die een
zeer uitgebreid scala aan strategieen aanwenden bij de aanpassing aan de ziekte en
patienten met een relatief beperkter coping-arsenaal, lijkt net toch van belang om over
een uitgebreid coping-arsenaal te beschikken. Geen van de patienten gebruikte minder
dan zes verschillende strategieen, gemiddeld zelfs tien van de zeventien. Dit wijst erop
dat de aanpassing aan een veelomvattende situatie, zoals de confrontatie met borst-
kanker, het gebruik van meerdere strategieen vraagt.

Tenslotte nog enkele opmerkingen met een wat meer theoretische en methodo-
logische strekking. Er is gebleken dat de meeste van de onderzoc hte Strategien nie! op
elke aanpassingsindex in gelijke mate of op dezeltde wijze van invloed zijn. Soms is
de invloed op verschillende indices zelfs tegengesteld. Het lijkt derhalve van belang bij
het onderzoek naar het effect van copingstrategieen het algemene begrip 'aanpassing
aan kanker' op te splitsen in concrete te onderscheiden domeinen, zoals bijvoorbeeld
toekomstperspectief, angst en zelfbeeld.

Ook is gebleken dat de discrepantie tussen het verhaal en de scoring, die bij 13-35%
van de patienten is aangetroffen, in ieder geval gedeeltelijk wordt verklaard uit de
cognitieve strategieen van de patient. De ambivalentie die het verhaal wel tool.i.it kan
niet tot uitdrukking komen in de scoring. De score wordt dan, via twee verschillende
mechanismen, in positieve zin bijgesteld. Diegenen die tijdens het interview cognitief
vermijden of zichzelf toespreken, zetten deze Strategie voort tijdens het scoren.
Patienten die relatief veel protesteren, doemdenken en zieh negatief naar beneden ver-
gelijken, en diegenen die relatief weinig berusten, zwakken de confronterende score
die dit zou opleveren af door tijdens het scoren als het ware met een positieve strategic
te vervolgen. Dit heeft consequenties voor de interpretatie van de scores.
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VII VAN ONDERZOEK NAAR THEORIE EN VAN THEORIE
NAAR PRAKTIJK

1 - PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN

Er zijn veel publicaties over aanpassing aan kanker, maar er zijn weinig consistente
resultaten gevonden. Zowel wat betreft het proces van aanpassing, coping genoemd,
als over de mate van aanpassing die wordt bereikt, is geen eenduidigheid. Beide zijn
het gevolg van een veelheid aan methodologische problemen.

In de copingliteratuur zien we een wildgroei aan containerbegrippen on lac loranaly-
tische samenvoegsels, die vervolgens copingstrategieen zijn genoemd. Het is
onduidelijk wat deze precies inhouden en hoe zij zieh tot elkaar verhouden. Ook is het
effect van coping dikwijls onderzocht in verschillende fasen van het aanpassingsproces
en zijn er verschillende uitkomstmaten gebruikt. Bovendien is er het fundamentale
methodologische probleem of mensen eigenlijk wel in Staat zijn over hun copinggedrag
te rapporteren'.

Over de mate waarin kankerpatienten slagen zieh aan hun ziekte aan te passen,
merkt Spiegel (1997) op dat de wijze waarop de onderzochte problematiek is
gedefinieerd van groot belang is voor het onderzoeksresultaat. Wanneer aanpassing
wordt uitgedrukt in algemene kenmerken van angst en depressie, zouden de spec ifiek
aan kanker gerelateerde problemen niet zichtbaar en daardoor onderschat worden
(Nelson e/a/ 1994). Naast de definiering is de onderzoeksmethode van invloecl op de
resultaten. Studies gebaseerd op diepgaande interviews geven een genuanceerder
beeld van de problematiek en laten meer problemen /ien dan die waarin louler
vragenlijsten zijn gebruikt (Breedveld & Van Dam 1991, Heyink & Tijmstra 1991,
Shedler e/a/ 1993). Zo kan het gebeuren dat enerzijds hel beeld naar voren koml dat
kankerpatienten er psychologisch gezien niet slechter aan toe zijn dan een gezonde
populatie, terwijl de meeste auteurs het er toch wel over eens zijn dal kanker, meer
dan de meeste andere ziekten, vanaf de aanvang het psychisch evenwicht onlregelt
(Schrameijer & Brunenberg 1992). De alledaagse ervaringen van arisen, verpleeg-
kundigen en andere hulpverleners wijzen eveneens in deze richting.

Hoewel in het effect van coping op aanpassing aan kanker weinig consistente
resultaten zijn aangetroffen, lijkt het copingconcepl wel bruikbaar. Immers, /owel uit
de klinische praktijk als op basis van common sense blijkt dat mensen een bedreigende
situatie proberen te beheersen, op te heffen, te reduceren of te tolereren, op een wijze
zoals in de copingtheorie wordt beschreven. Tevens is het evident dat sommige
copingstrategieen vaker tot succes leiden dan andere. Bij de opzet van deze Studie is

' Zie ook Coyne 2000 voor een inventarisatie van de problemen in het copingonderzoek
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daarom aan het copingconcept vastgehouden, maar is tegelijk gezocht naar een
oplossing voor de genoemde problemen.

Het onderzoek heeft zieh toegespitst op cognitieve coping, omdat tegen de feite-
lijke aantasting of bedreiging van de gezondheid slechts beperkt actie kan worden
ondernomen. Veeleer zou er een vorm van psychologische beheersing plaatsvinden,
die zieh niet zozeer rieht op het veranderen van de situatie, maar op de beleving
ervan. De beoordeling van wat de situatie betekent, en de inschatting van de eigen
vaardigheden, speien een cruciale rol, meer nog dan de objeetieve aspecten ervan.
Daarom bestaat aanpassing aan kanker, en andere ernstige ziekten, voor een belangrijk
deel uit de cognitieve component van het copingproces. Onderzoek naar bijvoorbeeli
kwaliteit van leven wijst eveneens in deze richting (Filipp e/a/ 1990, De Haes e/ </
1991, Dunkel-Schetter */a/ 1992, Boer e/a/ 1992, Edgar e/a/ 1992, Glanz & Lerman
1992, Carver rf a/1993, Heyink 1993, Sensky 1997).

Uit de literatuur Week duidelijk dat onderscheid gemaakt moest worden tussen de
verschillende fasen van het aanpassingsproces. Daarom is gezocht naar een homogene
onderzoeksgroep bestaande uit patienten die aan het begin van hun aanpassingsproces
stonden en die vanwege het longitudinale design tevens een goede medische prognose
hadden. De keuze is gevallen op vrouwen met borstkanker omdat hun ziekte-stadium
goed is vast te stellen, hun behandeling uniform en geprotocolleerd is, .z.i,i over .bet
algemeen een tamelijk goede prognose hebben en de incidentie van deze vorm van
kanker hoog is (in Nederland krijgt ongeveer een op de tien vrouwen deze ziekte).

Gezien deze overwegingen werd de centrale vraag van dit proefschrift: IK»/« ae
wA?//f /www «>£«//»«*' (•»/>/«£ ev; aöw/jass/wg aa« fows/jfean/feer? Deze vraag is opgesplitst in de
volgende deelvragen:
• Welke cognitieve strategieen gebruiken borstkankerpatienten gedurende de eerste

twee jaar na hun behandeling?
• Treden er in de loop van de tijd veranderingen op in het strategiegebruik?
• Wat is de relatie tussen de cognitieve strategieen en aanpassing?
• Is deze relatie onafhankelijk van de tijd die sinds de diagnose is verstreken? Met

andere woorden, is de relatie tussen cognitieve Strategie en aanpassing op de
verschillende meetmomenten dezelfde?

De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn gezocht in de openhartige verhalen
van uiteindelijk zesenveertig vrouwen. Vanaf het beeindigen van de bestraling - het
moment waarop het fysieke en emotionele herstel begint en de patienten hun rollen en
sociale activiteiten weer moesten oppakken - hebben zij gedurende de eerste twee
jaar na de diagnose, op drie verschillende meetmomenten, verteld wat hen bezighield
en hoe het hen is vergaan. In de körnende paragrafen worden de resultaten belicht
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vanuit drie verschilfende perspectieven: allereerst vanuit een methodologische invals-
hoek, vervolgens worden de resultaten gekoppeld aan de theorieen over aanpassing en
tenslotte vofgen enkeie aanbevelingen voor de praktijk.

2 - METHODOLOGISCHE REFIECTIES

'Mensen doen niet wat ze zeggen en zeggen niet wat ze doen', Deze uitspraak
deed Piet Vroon ooit in een radioprogramma van de VPRO. Een variant hierop is
'mensen zeggen niet wat ze echt vinden en vinden niet wat ze zeggen'. Naarmate het
meer gaat om wezenlijke onderwerpen zijn beide uitspraken des te meer waar.
Meerdere oorzaken liggen ten grondslag aan deze discrepanties. Gedeeltelijk hebben
ze betrekking op de methode van gegevensverzameting, bijvoorbeeld dat men zieh
niet herkent in de voorgeschreven vragen en antwoordrategorieen, of / ich niet
voldoende uitgenodtgd voeft het achterste van zijn tong te laten zien. Uaarnaast zijn er
redenen van meer algemene aard, zoals de neiging sociaal-wenseltjk dan wel ego-
defensief te antwoorden. Ook zijn er enkeie argumenten die specifiek betrekking
hebben op het onderzoek naar coping. Voorat is van belang of mensen eigenlijk wel
in Staat zijn over nun eigen copinggedrag te rapporteren (Lazarus 1W), farrett t'/0/
T992). Tenslotte speelt nog het verschtjnsel nspem.«? «£#?. De 'vertekening' ligt dan niet
bij de onderzochte - deze rapporteert wel degelijk wat hij er echt van vindl - maar ligl
in de rekenkundige benadering van de onderzoeker, die ervan uitgaat dat de standaard
waartegen de ondervraagde zijn ervaring afzet niet verändert in de loop van hel
onderzoekstraject, terwijl dit dikwijls wel het geval zou zijn (Sprangers 1999, Heyink
1993 en Breedveld & Van Dam 1991).

Toch is de psycholoog-onderzoeker voor het verzamelen van zijn gegevens in hoge
mate aangewezen op de mededelingen van de personen die hij onderzoekt. Dit is een
van de belangrijkste redenen waarom onderzoek naar psychologische processen vaak
zo lastig is en er dikwijls tegenstrijdige resultaten worden gevonden.

2 - 1 - Onderzoeksmethode

Bij de opzet van de onderhavige Studie is een serieuze poging gedaan voor de
methodologische problemen zoveel mogelijk oplossingen te vinden. Essentieel is dat
zo dicht mogelijk wordt aangesloten bij de belevingswereld van de patient, maar dat
er tegelijkertijd methodisch te werk wordt gegaan, en dat de methode liefst ook de
mogelijkheid tot kwantificering en statistische bewerking biedt. Daarom is het
persoonlijke verhaal over de ervaringen, angsten, twijfels, en de wijze waarop er is
omgegaan met de diagnose borstkanker en de gevolgen daarvan, niet alleen als
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onderwerp van Studie genomen, maar tegelijkertijd ook als de methode waarlangs de
gegevens zijn verzameld (zie ook Bonarius 1988). Er is een combinatie gemaakt van
een diepte-interview en een vragenlijst, waarbij de kankerspecifieke vragenlijst-iterrs
in de vorm van een Visueel Analoge Schaal (VAS) zodanig in het interview zip
verweven, dat deze met elkaar een eenheid vormen. Zo is getracht de onvruchtbare
dichotomie tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek te vermijden, terwijl er
tegelijkertijd naar is gestreefd de kloof tussen onderzoek en klinische praktijk te
overbruggen, door inzichten en vaardigheden uit deze verschillende achtergronden fe
combineren. Met behulp van dit interview zijn de cognitieve strategieen van de
patienten geinventariseerd, en is de mate van aanpassing aan de ziekte vastgesteld.

2 - 1 - 1 - Inventarisatie en definiering van de cognitieve strategieen

Het verhaal over de ziekte geeft een inkijk in de wijze waarop de patient met haar
ziekte omgaat. De citaten in dit proefschrift laten heel duidelijk zien hoe persoonlij<
en idiosyncratisch de gedachten van de patienten dikwijls zijn. Juist vanwege dt
idiosyncratische karakter is het onmogelijk om deze gegevens met een voor-
gestructureerde copingvragenlijst naar boven te halen. Bovendien zijn veel mensen
/ich nii't bewust flat zij bagatelliseren wanneer ze de ziekte een 'tumortje' noemen, d
dat zij zieh negatief met anderen vergelijken wanneer zij verzuchten dat hun zus aan
de ziekte is overleden. Het is niet voor niets dat Lazarus in 1993, na een indruk-
wekkende carriere als copingonderzoeker, voorstelt om precies te beschrijven wat een
persoon denkt en doet, om vervolgens door een 'professional observer' te laten
benoemen van welke copingstrategie er sprake is. Deze opmerking van Lazarus sluit
aan bij onze klinische ervaring dat alleen op basis van concrete uitspraken, waarvan
duidelijk is wat de persoon er precies mee bedoelt, inzicht kan worden verkregen in
de wijze waarop deze persoon probeert de situatie het hoofd te bieden. Dit was een
belangrijke overweging om de cognitieve strategieen uit het interview te destilleren.

Omdat een antwoord is gezocht op de brede vraag 'welke cognitieve strategieen
gebruiken borstkankerpatienten?', zijn heel veel uitspraken tegen het licht gehouden.
Deze waren niet gemakkelijk eenduidig in te delen, aangezien voor de meeste
cognitieve strategieen geen goede definitie voor handen was. Aan de definities is
derhalve veel aandacht besteed. Gaandeweg bleek dat een aantal strategieen elkaar
zodanig overlapte dat zij definitorisch niet waren te scheiden. Ook Van Zuuren (1995)
merkte op dat psychische verschijnselen nu eenmaal meervoudig gedetermineerd zijn
en dikwijls meerdere functies tegelijk kunnen vervullen, waardoor een en hetzelfde
fragment potentieel twee elementen in zieh kan bergen. Zij verbond hieraan de
conclusie dat dergelijke fragmenten per definitie niet eenduidig zijn in te delen, maar
dat dit aan het bestaansrecht van de afzonderlijke categorieen geen afbreuk doet,
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zolang er ook tragmenten bestaan die voor slechts een van beide categorieen
representatief zijn en als zodanig door verschillende beoordelaars worden herkend.
Het laatste deel van haar conclusie lijkt redelijk, maar aan het eerste deel is wel iets at
te dingen. Immers, wanneer overeenstemming bestaat dat een bepaalde uitspraak een
'dubbele functie' heeft, en deze beide functies kunnen expliciet worden benoemd, dan
kan dit ook in de categorisering tot uitdrukking worden gebracht. De uitspraak is
vervolgens wel eenduidig in te delen, wat een van de eisen is voor herhaalbaarhoid on
daarmee voor betrouwbaarheid van de methode. Daarom is in dit onderzoek het
begrip </«AAf/.v/rH/q»i> geintroduceerd. Hiermee is een oplossing gevonden voor dit
fundamentele probleem. De ontdekking' van dubbelstrategieen heett overigens veel te
maken met de gevolgde iteratieve methode. Namelijk door de letterlijke uitspraken op
inhoudelijke argumenten steeds opnieuw te ordenen, totdat er een bevredigendo
oplossing was gevonden.

Op basis van de uitspraken uit de eerste interviewronde is een lijsl van /eventien
cognitieve strategieen ontstaan, die door borstkankerpatienten worden gebruikt.
Hoewel de uitspraken uit de vervolginterviews vanzelfsprekend niet letterlijk gelijk
waren aan die uit de eerste ronde, konden ook deze uitspraken goed in do lijst worden
ondergebracht en waren er geen verdere aanpassingen nodig. Zo dionde do analyse
van het tweede en derde interview als een validering van de definities en scorings-
afspraken. Op grond van deze ervaring lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat do work-
wijze bruikbaar en valide is en dat met de zeventien benoemde cognitieve strategieen
voor een belangrijk deel de cognitieve arbeid van de patienten in kaart is gebracht.

Over het begrip 'cognitieve Strategie' moet nog worden opgemerkt dat deze is
gebruikt voor alle cognitieve arbeid die een vrouw verricht bij de aanpassing aan haar
borstkanker. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen appraisals en cognitieve
coping. In theorie begint het copingproces bij de inschattingen van de situatie - do
zogenaamde primary appraisals - en volgt daarna de copingstrategie, waarna het
resultaat wordt geevalueerd - de secondary appraisals. Echter, sommige inschattingen
zijn tevens een Strategie. Immers, wanneer bijvoorbeeld de situatie te licht wordt
ingeschat, is de coping al begonnen, want er wordt tijdens de inschatting ook meteen
gebagatelliseerd. Wanneer daarna het resultaat van de actie wordt geevalueerd, en de
conclusie wordt getrokken dat men het in vergelijking met anderen nog niet /o siecht
heeft gedaan, is er sprake van een sociale vergelijking. Ook bij de evaluatie kunnen
dus appraisals en coping door elkaar lopen. Het bleek in de praktijk niet mogelijk
beide concepten goed van elkaar te scheiden.

De term 'Strategie' impliceert dat het een bewuste, intentionele actie betreft. Dit is
niet altijd het geval. De strategieen zijn te plaatsen in een continuum, waarbij /ich/elf
toespreken het meest bewust gebeurt en een aantal vormen van cognitieve vermijding
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en bagatelliseren het minst bewust plaatsvindt. Hier bleek het in de praktijk eveneens
niet mogelijk een eenduidige scheiding aan te brengen tussen bewuste, intentionele
coping en de meer onbewuste, niet-intentionele vormen. Derhalve is ook de minder
'strategische' cognitieve arbeid cognitieve 'Strategie' genoemd.

2 - 1 - 2 - Operationalisering van aanpassing en hoe scoren mensen?

Het bleek niet störend het interview op gezette tijden te onderbreken om de patient
een VAS-score te laten toekennen aan hetgeen ze zojuist had verteld. Deze werkwijze
leverde voor drie van de vijf aanpassingsindicatoren een betrouwbare schaal op. Met
behulp van deze schalen is gekwantificeerd in hoeverre de patient in staat was
zichzelf ondanks de ziekte een toekomstperspectief te scheppen, haar zelfbeeld le
handhaven en de angst tengevolge van de diagnose te pareren. De beoogde schaal-
items voor de twee overige aanpassingsindices, namelijk het gevoel zelf invloed le
hebben op de ziekte - betiteld als eigen invloed - en de mate waarin er sprake is van
schaamte over de ziekte, bleken onvoldoende samen te hangen. Deze indicatoren zijn
derhalve met enkele losse VAS-items in kaart gebracht.

Om rekening te houden met een eventuele response shift is bij een aantal belang-
rijke items in het tweede en derde interview gevraagd ook te scoren in hoeverre er iets
was veranderd ten opzichte van het vorige interviewmoment. Vervolgens is dit
patientenoordeel over de mate van verandering vergeleken met de rekenkundige
verandering.

Door deze methode van gegevensverzameling konden kwantitatieve vragenlijst-
gegevens en kwalitatieve interviewgegevens in hun onderlinge samenhang worden
onderzocht en begrepen. Daardoor werd tevens duidelijk waar de verschillen in
resultaten, zoals in de literatuur aangetroffen, aan zijn toe te schrijven. Een drietal
thema's bleek daarbij van belang.

Eerste thema: discrepantie tussen verhaal en score

Al eerder in dit proefschrift is de vrouw opgevoerd die verleide erg bang te zijn

voor uitzaaiingen. Toen haar werd gevraagd de bijbehorende VAS te scoren, koos zij

het uiteinde van de schaal bij ' ik ben er zeker van dat ik ben genezen', terwijl ze

daarbij zei: V/iv i* rt^ MMyf/ry-y?/?r, ww/ /* <//<>/> /w /»//» *wrr <&>«*. <&?« w W Nfejeefc /?/«<&/ .rq? /*

w/W. .Vee, /jfe A(>H «>w o/>//m/.v/, HWW/ rtfeye <&»/ «;W ten/... Yee, j/fe ze/ te/w Wer /!>oor'. Haar score

kwam als kwantificering geenszins overeen met hetgeen ze daarvoor had verteld. Zij

bleek geen ui tzonder ing te z i jn . Afhankel i jk van het meetmoment b l i jk t op de

aanpassingsschaal voor toekomstperspectief tussen 16 en 35% van de patienten beter

te scoren, dat w i l zeggen in de r ichting van meer aanpassing, dan past bi j hun
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uitlatingen in net interview. Voor de angstschaal is dit het geval bij 13 tot 22% van de
patienten. Op de zelfbeeldschaal kwam een dergelijke systematische overscoring niet
voor. Op geen van de schalen was sprake van underscoring, i.e. minder aanpassing
dan verwacht. De gevonden discrepanties zijn in lijn met de constatering van
Breedveld en Van Dam (1991) en Heyink en Tijmstra (1991) dat diepgaande
interviews een ander beeld opleveren dan vragenlijsten - ongeacht of deze vragen-
lijsten specifiek zijn voor aan kanker gerelateerde problematiek - en dat in de
vragenlijstscores sprake is van een onderrapportage van klachten, i.e. een overscoring
van aanpassing. Eveneens lijken er parallellen met het verschijnsel dat Shedler <•/«/
(1993) beschreven in nun artikel 'The illusion of mental health'. Zij selecteerden een
groep personen die alien zodanig scoorden op een aantal vragenlijsten voor angst en
depressie, dat zij in de categorie 'geen problemen' vielen. Vervolgens lieten zij
ervaren clinici op grond van een diagnostisch gesprek een oordeel vellen. Deze
concludeerden dat een deel van de respondenten, in tegenstelling toi de score op de
lijsten, wel degelijk angstig waren of tekenen van depressie vertoonden. Interessant is
dat een aantal fysiologische parameters, zoals huidweerstand en hartslag tijdens het
verrichten van een stressvolle taak, hoog bleek te correleren met het oordeel van de
clinici. Dit was niet het geval wanneer een willekeurige groep Studenten de
respondenten beoordeelden. Met andere woorden, de clinici zouden met een
diagnostisch interview in Staat zijn de vals negatieven (geen problemen op de
vragenlijst, maar in werkelijkheid waarschijnlijk wel) te scheiden van de echte
negatieven (geen problemen), waarbij nun oordeel gesteund werd door de wijze
waarop de patienten fysiologisch op stress reageerden. Analoog aan het onderzoek
van Shedler lijken de borstkankerpatienten met een goede score op de schalen voor
toekomstperspectief en angst, uiteen te vallen in een deel dat werkelijk is aangepast en
een deel waarbij dit op zijn minst twijfelachtig is.

Hoe is de discrepantie tussen score en verhaal te begrijpen? Nader onderzoek wees
uit dat de over-scoorders zieh significant onderscheiden wat bet reft hun strategie-
gebruik. In hun verhaal werd relatief veel cognitief vermijden, zichzelf toespreken,
doemdenken, protesteren en de sociale vergelijking negatief naar beneden, aan-
getroffen. De interviews staan integraal op band, inclusief het scoren en de afwegingen
die daarbij werden geuit. Daaruit bleek dat voor het ontstaan van een discrepantie in
ieder geval twee verklaringsmechanismen zijn, die naast elkaar voorkomen. Ze
vloeien voort uit het feit dat men bij het scoren wordt gedwongen het verhaal samen te
vatten en een vaste positie in te nemen; het scoren biedt geen mogelijkheid tot
nuancering of tot enerzijds-anderzijds-argumenten. Dit in tegenstelling tot het verteilen
van een verhaal, waarin gemakkelijker de ambivalentie doorklinkt, zeker wanneer
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deze goed wordt uitgevraagd. Welke van de twee verklaringsmechanismen optreec,
hangt af van de cognitieve strategieen van de patient. Patienten die relatief vel
cognitief vermijden of zichzelf toespreken, gebruiken deze strategieen niet alleen 1
hun verhaal, maar zetten deze voort tijdens het scoren. Hierdoor pakt de scoriq
gunstiger uit dan hun verhaal, dat een genuanceerder beeld laat zien. Bij patienten d?
relatief veel negatieve cognitieve strategieen gebruiken, zoals doemdenken, pr-
testeren en de sociale vergelijking negatief naar beneden, ontstaat de discrepantie a
volgt. Wanneer deze patienten conform hun verhaal scoren, zouden zij uitkomen o
een siechte score. Omdat dit nogal confronterend is, treedt bij een deel van dea
patienten een soort dissonantie-reductie op: de score wordt opgewaardeerd o
daardoor beter dan op grond van het verhaal wordt verwacht. Deze dissonanti-
reductie vertoont verwantschap met een andere bevinding uit deze Studie, namelk
dat ook in het verhaal ogenschijniijk tegenstrijdige cognitieve strategieen vaak in en
adem worden genoemd, waarbij in veel gevallen de impact van een negatiew
Strategie werd afgezwakt door direct daarop met een positieve Strategie te vervolgen.

De discrepantie tussen scoring en verhaal is dus gebaseerd op cognitiev
strategieen die ///dew het scoren optreden. Dit is niet vreemd, want ook het scoren vn
een problematische situatie kan op zichzelf stressvol zijn. Zeker wanneer men wort
gedwongen te onderkennen hoe problematisch deze in werkelijkheid is. LogischerwR
treden ook dan copingstrategieen op, die gericht zijn op stressreductie en eg<-

defensie. Dit is een groot probleem bij de interpretatie van vragenlijstgegevens en
verklaart waarom de scores vaak niet in overeenstemming zijn met resultaten uit
interviews.

Tweede thema: response shift, cognitieve Strategie of aanpassing?
Het bleek dat de patienten over het algemeen meer vooruitgang rapporteren dan

uit het verschil tussen twee opeenvolgende scores was af te lezen. Dit kwam vooral
voor bij de items over toekomst en bij sommige items van de zelfbeeldschaal. Daaraan
is de conclusie verbunden dat mogelijk een response shift is opgetreden. Maar wat is
response shift nu eigenlijk? Breedveld en Van Dam (1991) noemen twee soorten. De
eerste is de zogenaamde beta-change en zou het gevolg zijn van een herijking van de
'eigen interne schaal'. Mensen zijn geen machines en de onderlinge afstand tussen
twee opeenvolgende scores ligt niet vast zoals de afstand tussen de centimeters op een
liniaal. Daardoor kan de ene keer een zeven worden gescoord en de andere keer,
zonder dat er wezenlijk iets is veranderd, een zes of een acht. De tweede soort
response shift is de zogenaamde gamma-change. Bij een gamma-change is er sprake
van een herdefiniering van het te meten onderwerp. Daardoor verändert de
waardering: iets dat eerst als onbelangrijk werd ervaren kan in waarde stijgen, of
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andersom, en wordt om die reden anders gescoord. Er is dan sprake van een
wezenlijke verandering. Een mooi voorbeeld vinden we bij Sprangers (1988), die
constateerde dat sommige cursisten na net volgen van een training zichzelf een lagere
score voor een bepaalde vaardigheid gaven; niet omdat de cursus averechts had
gewerkt en zij minder vaardig waren geworden, maar omdat zij inzagen dat ze niet zo
goed waren als zij aanvankelijk dachten. Er was dus iets veranderd aan hun 'standaard'.

Hoe is de response shift bij de borstkankerpatienten te verklaren? Bij analyse van
de interviews viel op dat, wanneer naar de actuele situatie werd gevraagd, andere
strategieen naar voren kwamen dan wanneer werd gevraagd of er iets was veranderd
ten opzichte van een vorig meetmoment. In dat laatste geval i> relaliel vaak geant-
woord dat ondanks alles, de ziekte toch ook positieve gevolgen heeft gehad. Met
andere woorden, de Strategie 'een positieve wending geven' werd vooral gebruikt bij
het beantwoorden van de vraag naar verandering. Hetzelfde gold voor berusten, erger
bedenken en de sociale vergelijking positief naar beneden. Er werden dus positieve
cognitieve strategieen ingezet.

Het is niet onlogisch dat, wanneer in de herstelperiode na een ingrijpcnde
gebeurtenis expliciet naar een verandering wordt gevraagd, dit nitnodigt tot eon
sociaal wenselijk antwoord. De onderzoeker moet immers niet denken dat er helemaal
niets is veranderd. Het antwoord kan ook ego-defensief zijn: 'nou ja, het was natuur-
lijk niet allemaal siecht'. Het kan ook zijn dat een herdefiniering heeft plaatsgevonden,
in de zin van de gamma-change. Het gebruik van de cognitieve strategieen wijst in die
richting. Als dat zo is, dan rijst vervolgens de vraag of deze vorm van gamma-change
eigenlijk niet een uiting is van een geslaagde aanpassing ten gevolge van positieve
cognitieve strategieen. Dit is tevens een verklaring voor de tegen-inKiitiove bevinding,
die uit bijna al het 'kwaliteit-van-leven'-onderzoek naar voren komt, namclijk dat de
kwaliteit van leven van allerlei ernstig zieke mensen niet lager is dan die van gezonden.
Dat verschillende auteurs dit terugvoeren op het fenomeen response shift en dit
vervolgens verklaren met behulp van adaptatie-theorieen (Breedveld & Van Dam
1991, de Haes ?/«/ 1992, Sprangers 1999, Gibbons 1999, Carver 2000) en daarbij
termen als cognitieve reconstructie, coping, persoonlijke groei, sociale vergelijking en
dergelijke in het verklaringsmodel gebruiken, kan worden gezien als een onder-
steuning voor deze opvatting. Methodologisch is dit wel een probleem. Het impliceert
namelijk dat de mate van aanpassing niet zonder meer is te achterhalen door
vragenlijstscores van achtereenvolgende meetmomenten te vergelijken. Immers, juist
ten gevolge van de aanpassing is de interne standaard veranderd en daarmee zijn de
scores dus onvergelijkbaar geworden. Ook hierin ligt een verklaring waarom vragen-
lijstgegevens kunnen afwijken van hetgeen in een interview naar voren komt, of niet
sporen met wat in de klinische praktijk wordt geconstateerd.
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De Haes en haar collega's Met zien dat niet alle dimensies van aanpassing even
gevoelig zijn voor response shift. Zij maakt onderscheid tussen een cognitieve en een
affectieve dimensie. De affectieve dimensie zou door een ernstige gebeurtenis meer en
langduriger uit balans raken en zieh minder lenen voor herdefiniering. De cognitieve
dimensie heeft als uitkomst een mate van tevredenheid over de ontstane situatie.
Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in tevredenheid over het feit dat ondanks ce
nare situatie, toch is behaald wat men voor ogen had, en tevredenheid die het gevo|g
is van berusting omdat verwachtingen zijn bijgesteld. Deze laatste vorm van
tevredenheid berust op een geslaagde herdefiniering; er is derhalve sprake van
response shift. Het onderscheid tussen cognitief en affectief biedt een verklaring
waarom bij de borstkankerpatienten wel een response shift lijkt te zijn opgetreden cp
items over toekomst en zelfbeeld, maar niet op die over angst, waarvan de items het
meest affectief geladen zijn.

Derde thema: hoe onafhankelijk is de onafhankelijke variabele?

De belangrijkste onderzoeksvraag luidt: wat is de relatie tussen cognitieve coping
en aanpassing aan borstkanker. Daarbij wordt impliciet verondersteld dat de
onafhankelijke variabele zijnde cognitieve coping - opgesplitst in zeventien cognitieve
strategieen - goed is te onderscheiden van de afhankelijke variabele zijnde aanpassing
aan borstkanker - opgesplitst in vijf verschillende indicatoren.

fnmid'd'el's is d'ui'd'el'ij'k dat d'aarbi) kanttekenmgen zijn te plaatsen. Uit het voor-
gaande is gebleken dat ook tijdens het scoren cognitieve strategieen worden ingezet
die als het ware zelf onderdeel worden van de aanpassingsscore. Bovendien bleek dat
wanneer verandering in aanpassing wordt gemeten, er sprake kan zijn van een
response shift, waarbij deze response shift niet alleen wordt beinvloed door cognitieve
strategieen, maar misschien zelfs een uiting is van aanpassing. Dit leidt tot de
fundamentele vraag: waar eindigt coping en begint aanpassing? Vele onderzoekers
worstelden hiermee, en zo kan het gebeuren dat wat in het ene onderzoek als maat
van aanpassing is gepresenteerd, in het andere onderzoek onder copingstrategie is
terug te vinden (Coyne 2000). Sommige onderzoekers plaatsen Strategie en uitkomst
binnen een definitie en omzeilen zo het probleem enigszins. Bijvoorbeeld de
onderzoeksgroep rond Taylor en die rond Buunk hebben de verschillende sociale
vergelijkingen afgebakend door niet alleen de richting van de vergelijking aan te
geven, maar tevens te benoemen of het een positief of negatief gevoel oplevert. Zo
scheiden ze bijvoorbeeld S * van S . Beide zijn vergelijkingen met mensen met wie
het slechter gaat, maar bij S * " wordt de conclusie getrokken dat men nog boft en bij
S " " leidt het tot het idee 'dit is mijn voorland'. Op zieh is dit een zinnig onderscheid,
immers beide strategieen bewerkstelligen wezenlijk iets anders. Om die reden zijn hun
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detinities overgenomen, in het besef dat er wei sprake is van enige tautologie, zeker
als vervolgens wordt onderzocht of deze strategieen een verschillende invloed hebben
op bijvoorbeeld angst of toekomstperspectief.

Ook Lazarus (1991) roert dit probteem aan, als hij terugbiikt en uitlegt dat hij
indertijd in zijn model coping doelbewust heeft opgevat als een inspanning (effort) die
onafhankelijk is van haar uitkomst. Dit was nodig om de eftectiviteit van een
copingstrategie te kunnen onderzoeken, zonder coping te verwarren met haar
resultaat. Maar, zo constateert ook hij, in de werkelijkbeid zijn een copingstrategie,
het doel van de Strategie en de uitkomst ervan meer met elkaar vervlochten dan met
het theoretische model wordt verondersteld, om vervolgens op te merken ciat dit een
verwarrend idee is voor eenieder die de Aristotelische wet aanhangt dat cone opt A niet
tegelijk concept B kan zijn.

Toch komen we dit fenomeen in de realiteit, en dus ook in de psychologie,
geregeld tegen. Er is vaak sprake van niet-lineaire processen die circulair of spira.il-
vormig verlopen. Daarbij is de uitkomst van de ene ronde het begin van de volgonde,
wat het moeilijk maakt afhankelijke en onafhankelijke variabele volledig van elkaar te
scheiden. In het verlengde hiervan ligt de vraag naar de causaliteit. Bepaalt de mate
van aanpassing welke cognitieve strategieen men hanteert, of bepaalt de Strategie die
wordt gebruikt in welke mate de aanpassing zal slagen? Met andere woorden, ben je
angstig omdat je veel doemdenkt of doe je aan doemdenken omdat je zo angstig l>ent
(zie ook Lazarus 1993 en Coyne 2000).

Oe oplossing voor dit probleem is er niet. Het is de vraag of dat erg is. Zolang maar
duidelijk wordt gedefinieerd wat met een bepaald concept wordt bedoeld en wordt
geexpliciteerd welke keuzes er zijn gemaakt. In dit onderzoek zijn, in navolging van
Lazarus, coping en aanpassing zo goed mogelijk van elkaar gescheiden door zorg-
vuldig gedefinieerde copingstrategieen op te vatten als coping-inspanning en do scores
op de vijf aanpassingsindicatoren als aanpassing te beschouwen. Berusten, een positieve
wending geven en de andere strategieen zijn dus niet opgevat als een uiting van
aanpassing, maar als middel om te bereiken dat men minder angstig is, toch nog
toekomst ervaart, enzovoort. Wat betreft de richting van de causaliteit is eveneens
aangesloten bij de copingtheorie. Het model begint bij inschattingen en strategieen,
die vervolgens leiden tot aanpassing. Maar ook als clinicus is het logisch om op dit
punt in de spiraal te stappen. In die hoedanigheid wordt immers getracht om
aanpassing te beinvloeden door beinvloeding van cognitieve strategieen en appraisals,
heel goed wetende dat de mate van aanpassing eveneens de cognitie beinvloedt. Met
de longitudinale opzet van deze Studie is onderzocht hoe cognitieve strategieen, die
op een bepaald meetmoment worden gebruikt, aanpassing van daarop volgende
meetmomenten beinvloeden. Daarmee kon iets over de causaliteit worden gezegd.
Wat dit heeft opgeleverd komt later aan de orde.
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2 - 3 - Selectie-bias en andere invloeden

Ruim een kwart van de vrouwen weigerde deelname (23 van 79). Ongeveer de
helft van de weigeraars liet weten niet meer over de ziekte te willen praten; zij wilden
alles het liefst zo snel mogelijk zien te vergeten. Van de overigen is het argument voor
weigering niet bekend. Door deze selectie hebben de meest vermijdende en meest
angstige vrouwen niet aan het onderzoek meegedaan.

Gemiddeld duurden de interviews drie uur, waarbij de sfeer over het algemeen
vertrouwelijk was en geen 'interviewmoeheid' optrad. Er was dan ook weinig uitval.
Blijkbaar voorzagen de interviews in een behoefte, want toen bij de derde interview-
ronde enige achterstand dreigde te ontstaan, namen verschillende vrouwen zeit
contact op met de vraag of ze niet werden vergeten. Dit komt mogelijk omdat tijdens
het derde interview ongeveer een kwart van de patienten aangaf dat zij in afnemende
mate een luisterend oor vonden om over hun zorgen en de gevolgen van hun ziekte te
spreken, terwijl zij daar soms nog behoefte aan hadden. Tijdens het interview werd die
mogelijkheid wel geboden. Er bestaat een kans dat de interviews onbedoeld een inter-
ventie in zieh droegen, waardoor de aanpassing van deze onderzoeksgroep in positieve
zin is beinvloed.

Eerder is al aangegeven dat bij een deel van de vrouwen een systematische
'overscoring' is geconstateerd op een aantal aanpassingsindices en dat er sprake was
van een onderrapportage van de Machten. Voorts bestond de onderzoeksgroep uit
vrouwen met een goede prognose, die binnen het scala aan behandelingsmogelijk-
heden relatief gezien niet de zwaarste behandeling hebben ondergaan. Dit alles maakt
het aannemelijk dat de geconstateerde problematiek eerder is onder- dan overbelicht.

3 - THEORETISCHE REFLECTIES EN BELANGRIIKSTE RESULTATEN

De meeste vrouwen zijn in Staat na de behandeling hun leven weer redelijk goed
op te pakken. Toch blijkt op elk van de drie meetmomenten ten minste een kwart van
de patienten problemen te ervaren. Een dergelijk getal vinden we vaker terug.
Bijvoorbeeld bij Schrameijer en Brunenberg (1992), die zieh baseren op een groot-
schalig onderzoek onder Nederlands (ex)kankerpatienten. Tegen de verwachting in,
treedt op groepsniveau gedurende de onderzoeksperiode, i.e. de eerste twee jaren na
de diagnose, geen significante verbetering op. Patienten geven zelfs aan, dat de ziekte
hen eerder mee> dan minder is gaan beheersen. De onzekerheid over hoe het lichaam
zieh na het bee'indigen van de behandeling zal houden, lijkt hierin een belangrijke rol
te spelen. Medische controles kunnen deze gevoelens niet bij iedereen wegnemen. Op
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de vraag 'geven de controles in het ziekenhuis u op enige wijze een veilig gevoel?'
antwoordt ongeveer een kwart van de patienten ontkennend, ongeveer een derde put
er wel zekerheid uit. De rest neemt een neutrale positie in. üok in de literatuur zijn er
aanwijzingen dat er in de loop van de eerste jaren niet veel verbetering optreedt
(Irvine e/o/1991, Edgar e/o/1992, Glanz & Lerman 1992, Nelson */«/ 1994, Moyer &
Salovey 1996), ot' zelfs dat de problemen juist waren toegenomen (EH <•/«/ 1989,
Mahon <?/«/ 1990 in Heim c/a/ 1997 en Rappaport 1991 eveneens in Heim <»/«/ 1947).
Vinokur (1989) toonde aan dat het schanierpunt ongeveer vijf jaar na de diagnose ligt
en dat daarna het vertrouwen in het lichaam groeit. C)ok in de interviews gaven veel
vrouwen spontaan aan, de voor artsen belangrijke en voor de patienten magische
grens van de vijfjaarsoverleving, als een ijkpunt te zien. De onderzoeksperiode was
echter te kort om dit verder te kunnen nagaan.

Deze Studie bevestigt het beeld dat aanpassing aan borstkanker over het algemeen
goed verloopt, maar dat, wanneer specifieker wordt gekeken en er geen standaard
vragenlijsten worden gebruikt, wel degelijk nuanceringen zijn aan te breiigen. De
resultaten per aanpassingsindex laten zien welke nuanceringen dit zijn en hoe de
cognitieve strategieen hierop inwerken.

3 - 1 - Resultaten per aanpassingsindex

Ziekte en behandeling lijken op het zelfbeeld van de patienten geen noemens-
waardig effect te hebben gehad. Op de vraag, of zij zelf vinden dat ze zijn veranderd,
antwoordt meer dan de helft van de patienten zelfs in positieve zin. De antwoorden
zijn in de tränt van: 7* uw/ n« <&»/ /* «>n /»«?////&• .?//»w//e dwifein. /AAwiprs/wfavM//#'*»/»«!'
ot 76 Aom nu www twor w//re^(>/>'. Dit soort uitspraken hoort bij de Strategie 'positieve
wending geven' en blijkt het zelfbeeld gunstig te beinvloeden. Ook 'berusten',
ontlastende attributies en de sociale vergelijking positief naar boven hebben een
gunstige uitwerking op het zelfbeeld. Naast dit positieve beeld blijkt wel, dat in de
loop van de tijd de gevolgen van de behandeling zwaarder gaan wegen. Worden
aanvankelijk klachten ten gevolge van lymfe-oedeem, vermoeidheid of het vervroegd
in de overgang raken door de Chemotherapie, in het licht van de dreiging van kanker
op de koop toegenomen, aan het eind van de onderzoeksperiode rapporteert eenderde
van de patienten hiervan fysiek en/of mentaal tamelijk veel hinder te ondervinden. De
dan, of eerder, gehanteerde strategieen protesteren en de vergelijking negatief naar
boven, hebben een sterk negatieve invloed op het zelfbeeld.

Ruim de helft van de patienten houdt vertrouwen in de toekomst. Daar Staat
tegenover dat ongeveer een op de tien vrouwen al vanaf de diagnose de toekomst
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somber inziet en niet in staat is zieh daar overheen te zetten. Daarnaast is er een grcep
patiönten die in de loop van de ti jd net vertrouwen verliest. Zij voelen zieh
langzamerhand minder beschermd door de behandeling. Dit resulteert erin, dat tv*ee
jaar na de diagnose een kwart van de patienten vindt dat hun toekomst door de zie<te
wordt bedreigd. Protesteren en de sociale vergelijking negatief naar boven versterken,
zowel op de körte als op de längere termijn, dit gevoel.

Het grootste probleem is angst. Ruim veertig procent van de vrouwen is twee jiar
na diagnose angstig. Meer dan een kwart is dit al vanaf het begin; de overigen zijn
naarmate de behandeling verder achter hen ligt angstiger geworden. Vooral het verlies
aan vertrouwen in het eigen lichaam komt in veel van de interviews naar voren. Geen
van de vrouwen had lichamelijke klachten toen het knobbeltje in hun borst werd
ontdekt. De ervaring dat je een levensbedreigende ziekte als kanker hebt en je tech
gezond voelt, heeft veel vrouwen in de war gebracht en heeft de beleving van het
begrip gezondheid danig op zijn kop gezet: '/1/s <* nfe/s JW/, fetafeen/ te/ »to/ d!«/ /* «fete tefe
IPatfr/feflH /jfr mjj(f o/m'rf/wMMWt.'''. Een groot deel van hen vindt alles wat zij in hun lichaam
voelen alarmerend. Dit is in de loop van de tijd eerder sterker geworden dan af-
genomen. Met name protesteren en doemdenken bevorderen de angst. Maar bagatel-
liseren heeft een gunstige invloed. Ook hier zijn er zowel körte als lange termijn
effecten.

Slec hts zi'ven procent van de vrouwen zegt zieh voor de ziekte te schämen. Tech
is rond' vijrtien procent bang d'at ZIJ" nu met andere ogen worden bereiten, en vermijdt
eenderde van de patienten het woord kanker, deels omdat dit te veel angst oproept en
deels omdat men niet bij 'die groep' wil hören. Schaamte is een belangrijke aan-
wijzing dat het psychologisch gezien niet goed gaat. Deze aanpassingsindex correleert
hoog met angst, toekomst en zelfbeeld. Vrouwen die zieh schämen ervaren ook op
deze gebieden problemen.

De meeste patienten vinden dat ze weinig tot geen invloed hebben op hun ziekte
en de gevolgen ervan. Dit gevoel is er vanaf het begin en wordt in de loop van de tijd
alleen maar sterker. De vrouwen die een positieve wending geven aan de ziekte,
ervaren relatief gezien de meeste invloed, evenals de vrouwen die zieh optrekken aan
positieve voorbeelden (S **). Eigen invloed is de enige aanpassingsmaat die geen
samenhang vertoont met de overige aanpassingsindices. Bovendien is het in het geval
van borstkanker ree'el te veronderstellen dat men het beloop van de ziekte niet zelf in
de hand heeft. Het is dan ook de vraag of 'eigen invloed' wel kan worden opgevat als
een onderdeel van 'aanpassing'. Toch wordt in de literatuur aan begrippen als invloed
en controle veel waarde gehecht. Een belangrijke funetie van de causale attributie zou
dan ook zijn dat zij aanknopingspunten biedt voor verandering, en daardoor tot
controle zou leiden. Dit laatste kon worden aangetoond: causale attributies die een
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mogelijkheid tot veranderen in zieh houden, bleken inderdaad positiet uit te werken
op het gevoel zelf invloed te hebben op de ziekte. Echter, dit resulteerde vervolgens
niet in een lager angstniveau, een positievere kijk op de toekomst of een positiever
zelfbeeld. Ook daarin Staat 'eigen invloed' los van 'aanpassing'.

3 - 2 - Wat is er gevonden over cognitieve coping?

Het onderzoek heeft duidelijk laten zien, dat aanpassing aan borstkanker een
flexibel proces is, waarbij de patient gebruik maakt van een groot aantal cognitieve
strategieen die zij in wisselende reeksen inzet. Gemiddeld worden tien van de
zeventien onderzochte strategieen door een patient gebruikt. Daarbij worden ogen-
schijnlijk tegenstrijdige strategieen dikwijls in een adem genoemd. Dit laatste wijst
erop dat ziekte en behandeling zijn omkleed met een flinke dosis ambivalentie. Ook
andere onderzoekers hebben geconstateerd, dat er over het algemeen niet eon
voorkeursstrategie is aan te wijzen en dat bij het verwerken van de gevolgen van
kanker veel verschillende strategieen door elkaar worden gebruikt waarbij patienten
gemakkelijk van Strategie wisselen (Heim 1991, Dunkel-Schetter e/a/1992, Glanz &
Lerman 1992, Taylor & Brown 1994). Protesteren, bagatelliseren en doemdenken /ijn
het meest stabiel en worden door de patienten het meest consistent gebruikt. Ue test-
hertestcorrelaties van de overige strategieen waren lager dan .50 .

Hoewel de individuele patient nogal flexibel is in haar strategiegebruik, treden er in
de loop van de tijd op groepsniveau maar weinig veranderingen op. Hot is daarom des
te opmerkelijker dat het aantal berustende uitspraken significant daalt, vooral omdat
het percentage patienten dat cognitief vermijdt, protesteert, bagatelliseert of zichzelf
toespreekt, onverminderd hoog blijft. Het lag in de verwachting dat juist deze
strategieen zouden afnemen en er meer berusting zou optreden. Deze bevinding is
overigens in lijn met de constatering dat ook op de aanpassingsindkes, althans op
groepsniveau, geen veranderingen ten positieve plaatsvinden.

Protesteren is zonder twijfel de belangrijkste determinant voor een minder
geslaagde aanpassing en heeft een grote negatieve uitwerking. Vrouwen die
protesteren zijn niet alleen angstig maar ook pessimistisch over hun toekomst en
hebben vaker problemen met een veranderd zelfbeeld: zij voelen zieh het meest door
de ziekte beperkt en 'aangetast'. Dit blijft zo gedurende de gehele onderzoeksperiode.
Daarbij heeft de mate waarin de vrouw vlak na de behandeling protesteert, een grote
voorspellende waarde voor haar aanpassing twee jaar later. Patienten die de vraag
'waarom ik?' belangrijk vinden, zijn eveneens slechter aangepast dan de anderen,
ongeacht of dit samengaat met protest. Tenslotte bleken ook doemdenken en de
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sociale vergelijking negatief naar boven niet goed voor aanpassing. Daar stat
tegenover dat patienten die berusten, bagatelliseren, of in staat zijn een positie/e
wending te geven aan hetgeen hen is overkomen, over het algemeen beter af zijn din
de anderen, hoewel de effecten van berusten en bagatelliseren op de lange termjn
lang niet altijd stand houden.

Gedeeltelijk komt dit overeen met in de literatuur genoemde resultaten. Hoewel
deze geen eenduidig beeld laten zien, blijken strategieen met als noemer 'emotioral
ventilation' en 'anger', die lijken op protesteren, en een Strategie als 'thougit
intrusion', die wel iets weg heeft van doemdenken, in veel studies gepaard te gaan rret
een slechtere aanpassing. Van strategieen zoals 'fighting response', 'optimisn',
'positive reframing' en 'focussing on the positive' ontstaat uit de literatuur de indrik
dat zij positief uitwerken op aanpassing. Deze strategieen hebben verwantschap rret
'een positieve wending geven'.

Doemdenken, cognitief vermijden, zichzelf toespreken en causale attributies zijn n
de interviews het meest aangetroffen. De sociale vergelijkingen, met uitzondering v.n
de sociale vergelijkingen 'gelijkwaardig' en 'positief naar beneden' worden het mirst
gebruikt, maar torh nog door ten minste een kwart van de patienten. Bovendien is >r
een significante daling in het gebruik van vier van de zes sociale vergelijkingen. [it
wijst erop dat sociale vergelijkingen vooral in het begin, dus vlak na de diagnos,
women dangewenu! i5afii> niet'verwonüeriljk! omaät er jüist dän veel'onzekertieid'is,
en door de vergelijking met anderen gepoogd wordt inzicht te krijgen in de eigen
situatie. Het valt op dat de sociale vergelijkingen eerder zijn gericht op zelfversterking
dan op het verkrijgen van accurate informatie. Dit blijkt uit het relatief hoge percentage
vergelijkingen waarin patienten er zelf gunstig vanaf komen (S * ~). Zo zijn er oudere
patienten die zeggen blij te zijn dat zij niet meer zo jong zijn, bijvoorbeeld omdat zij
niet meer de zorg voor een gezin hebben. Daarentegen menen sommige jonge
patienten juist te boffen dat zij nog niet zo oud zijn. Daarvoor voeren zij verschillende
argumenten aan, bijvoorbeeld dat hun vitaliteit het herstel in gunstige zin zal
bevorderen. Kortom, patienten kiezen een voor hen gunstig vergelijkingsobject en zijn
daar creatief in. Desondanks konden er weinig relaties met aanpassing worden
aangetoond. >

Het hoge percentage patienten dat al bij de openingsvraag spontaan benadrukt
zelf geen schuld te hebben aan het ontstaan van de ziekte of ongevraagd laat weten
dat zij het echt niet eerder had kunnen ontdekken, wijst eveneens op de behoefte aan
zelfbescherming. Ook Ten Kroode (1990) wees op dit verschijnsel. Anders dan in zijn
onderzoek, rieht een groot deel van de schuldontlastende attributies van de vrouwen
met borstkanker zieh niet op oorzaken, waaraan zij zieh objeetief gezien wel schuldig
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hebben gemaakt. Deze vrouwen verwijzen juist naar zaken die ze goed deden en
geven daarbij de boodschap at: mij treli geen blaam. Het gaat dan om maatschappe-
lijke opvattingen over oorzaken van kanker, zoals sommige leefgewoonten of over
zaken die je hoort te doen, zoals zelfonderzoek om eventuele kanker vroegtijdig te
ontdekken. De publiekscampagnes die erop zijn gericht om mensen op hun
verantwoordelijkheid te wijzen, roepen blijkbaar ook de behoette op jezelf van schuld
vrij te pleiten wanneer de ziekte je toch overkoml. Vooral de vrouwen die altijd erg
met hun gezondheid bezig waren, voelen zieh bedrogen en zijn boos omdat de
impliciete belofte, dat door gezond gedrag kanker kan worden voorkomen, niet is
uitgekomen.

Al met al kan worden geconcludeerd dat cognitieve coping van invloed is op aan-
passing aan kanker en dat het copingmodel, ondanks de theoretische en methodo-
logische problemen, voldoende aanknopingspunten biedt om het «uwpassingsproces te
onderzoeken. Vijftien van de zeventien onderzochte strategieen hebben op enige
wijze invloed op aanpassing aan borstkanker. Over het algemeen is in het eerste jaar
na de diagnose de invloed het grootst. Toch worden, met uitzondering van de sociale
vergelijkingen, de strategieen ook daarna nog veelvuldig gebruikt.

De meeste relaties zijn aangetroffen tussen strategieen en aanpassing van hetzelfde
meetmoment, het betreft dus rechtstreekse verbanden. Maar bij elf van de zeventien
strategieen zijn tevens een of meerdere voorspellende verbanden aangetoond. Pit
laatste wijst erop dat de causaliteit in ieder geval ook in de richting gaat van cognitieve
Strategie naar aanpassing en dat cognitieve strategieen aanpassing beinvloeden.

De strategieen blijken niet op elke aanpassingsindex in gelijke mate of op dezelfde
wijze van invloed te zijn. Soms is de invloed op verschillende indices zelfs tegen-
gesteld, zoals bijvoorbeeld bij de ontlastende attribute, die positief is voor het zelf-
beeld en negatief voor de toekomstbeleving. Het is derhalve van belang gebleken het
algemene begrip 'aanpassing aan kanker' op te splitsen in concrete, van elkaar te
onderscheiden onderdelen.

3 - 3 - Hoe verhouden de resultaten zieh tot de overige aanpassingstheorieen?

In dit onderzoek is het begrip coping breed opgevat en zijn 'zelfstandige'
aanpassingstheorieen, zoals bijvoorbeeld de sociale vergelijkingstheorie, gezien als
specifieke onderdelen van een meer algemene theorie over aanpassing. De
belangrijkste resultaten die onder een van die specifieke theorieen vallen, worden nog
even apart belicht. Sommige daarvan kwamen in de voorgaande paragrafen al aan de
orde.
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Voor wat betreft de 'sociale vergelijkingstheorie' werd duidelijk dat - zoals veel'
onderzoekers beweren - in bedreigende omstandigheden sociale vergelijkingen vooral
gericht zijn op zelfversterking (Buunk e/o/1990, Helgeson & Taylor 1993, Hagopagian
Wa/1994, Van der Zee 1996). Deze bevinding lijkt robuust. Patienten blijken creatief
in het kiezen van nun vergelijkingsobject, en de sociale vergelijking positief naar
beneden, die waarin de patient vindt dat ze vergeleken met anderen nog boft, is dan
ook frequent aangetroffen. Daarnaast gebruiken veel patienten de gelijkwaardige
vergelijking: 7£ ACT/ wte/anders dla« m» ander'. Sociale vergelijkingen worden vooral in het
begin, kort na de diagnose aangewend. De invloed op aanpassing is er wel, maar is
over het algemeen niet erg groot. De richting van de invloed is zoals in de definities
van Buunk e/ a/ wordt gesuggereerd, met dien verstände dat de sociale vergelijking
gelijkwaardig het angst-niveau negatief beinvloedt, maar positief uitwerkt op het
zelfbeeld.

Vrijwel alle patienten (steeds rond de 90%) hadden een of meer causale attributies
over de oorzaak van hun ziekte. Ook andere onderzoekers komen tot dergelijke
percentages (zie Ten Kroode 1990 en Sensky 1997). Hoewel dit wijst op behoefte aan
een verklaring, kon geen invloed op aanpassing worden aangetoond. Het kan zijn dat,
omdtit bijna iedereen deze Strategie gebruikt, het onderscheidend vermögen wegvalt.
Dergelijke 'nulbevindingen' zijn lastig te interpreteren. Onbekend is hoe de aan-
passing zou zijn verlopen wanneer de Strategie niet was gebruikt. Het lijkt erop, dat
het niet veel uitmaakt welke specifieke attributies de 'denkarbeid' oplevert, maar dat
het denkproces op zichzelf helpt bij de verwerking (conform Taylor & Brown 1994,
Wolf <>/ a/ 1995, Sensky 1997). Wel bleken causale attributies die tot verandering
leiden, het gevoel zelf invloed te hebben te versterken, wat zieh overigens niet
vertaalde in een hoge aanpassing op de overige indices.

Het bleek zinvol om naast causale attributies schuldontlastende attributies te
benoemen (zie Ten Kroode 1990). Voor de borstkankerpatienten bleek schuldontlasting
een belangrijk thema te zijn. De door Ten Kroode geintroduceerde 'betekenisver-
lenende attribute' kon niet worden gehandhaafd, hoewel het thema wel van belang
lijkt. luist omdat er theorie-overstijgend is gekeken, bleek dat op meerdere manieren
betekenis wordt verleend aan de situatie, en dat dit zieh niet beperkt tot een
specifieke, te isoleren, cognitieve Strategie.

In de literatuur over defensie-mechanismen zijn twee stromingen aan te wijzen, die
van mening verschillen over de aanpassende waarde ervan. De resultaten uit dit
onderzoek ondersteunen de opvatting dat bij kanker en andere ernstige ziekten,
waarbij het niet mogelijk is iets aan de situatie te veranderen, allerlei vormen van
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ontkennen en verdringen positief zijn voor aanpassing, mits er geen sprake is van een
volledige ontkenning van de ziekte (Cohen & Lazarus 1979, Orr & Meyer 1990,
Peterson 1991, Greer 1992, Heyink 1993). De auteurs merken daarbij op dat van echte
ontkenning nauwelijks sprake is. Ook in dit onderzoek is geen echte ontkenning aan-
getroffen, in de zin dat een patient gewoonweg ontkende dat ze borstkanker had. Wei
deden veel vrouwen (steeds rond de 90%) op een of andere monier oon cognitieve
vermijding. Hiervan kon geen negatieve invloed op aanpassing worden oongetoond,
eerder een licht positieve.

Er zijn vooral veel aanwijzingen gevonden die passen in de 'just world theorie'.
Het ziet het er naar uit dat bij de vrouwen die het minst goed zijn oangepast, de
illusies van veiligheid, rechtvaardigheid, onaantastbaarheid en voorspelbaarheid
ernstig zijn aangetast. Deze vrouwen blijken vervolgens niet in Staat de gebeurtenis
zodanig cognitief te manipuleren dat deze weer past in de oude schema's, dan wel
hun vroegere opvattingen zodanig aan te passen dat deze stroken met de nieuwe
ervaring. Zij blijven vast zitten in protest en het gevoel dat het oneerlijk is wat hen is
overkomen. De vraag 'waarom ik?' is een belangrijke vraag v(X>r hen, en blijft dat ook,
zonder dat zij een bevredigend antwoord vinden. Patienten die in Staat / i jn di> vraag
om te buigen in de richting van 'waarom ik niet?' zijn beter af. In termen van de
attributietheorie zijn zij in staat het gevoel van persoonlijke hulpeloosheid te
vervangen door een gevoel van universele hulpeloosheid: 'iedereen k.in dit
overkomen, zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Ik ben niet anders (Kin eon .inder'.
Abramson toonde al in 1978 aan dat deze laatste attributie tot veel minder ni-g.iticve
gevoelens leidt. Patienten die het lukt om ondanks alles zin te geven aan de
gebeurtenis door een positieve wending te geven aan hetgeen hen is overkomen,
blijken het beste af. In dit onderzoek is dat bij meer dan de helft van de patienten het
geval (conform Schaefer & Moos 1998, Kleber 2000, Stiegelis 2003).

3 - 4 - Zijn er verschillen tussen subgroepen van patienten?

Er zijn geen noemenswaardige verschillen gevonden in strategiegebruik of in de
mate van aanpassing, die zijn terug te voeren op leeftijd, opleiding of ernst van de
ziekte. Dit laatste is opvallend. De ernst van de ziekte blijkt uit het al dan niet aan-
wezig zijn van positieve okselklieren, en dit is medisch gezien een belangrijk verschil.
De aanwezigheid van positieve klieren heeft namelijk negatieve consequenties voor
de prognose en de behandeling. Toch blijkt dit niet van invloed te zijn op de toe-
komstbeleving van de patienten of op de mate waarin zij zieh angstig voelen. Wel
hebben patienten die aanvullend een chemokuur moesten ondergaan, tijdens die kuur,
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een wat lager zelfbeeld dan de vrouwen die aanvullend met hormonen werden
behandeld, of geen aanvullende behandeling kregen en slechts werden bestraald. Na
net beeindigen van de kuur verdween het verschil. Deze bevinding is conform die van
een aantal andere onderzoekers (Wainstock 1991, Berglund «>/a/ 1991, Carver e/a/
1993, Nelson e/a/ 1994, Hürnye/a/ 1996) en is in lijn met onderzoeken waaruit blijkt
dat, tegen de verwachting in, patienten die borstsparend zijn behandeld, er psycho-
logisch gezien niet anders aan toe zijn dan patienten die een borstamputatie hebben
ondergaan (Fallowfield & Hall 1991, Goldberg e/ a/ 1992, Omne-Ponten «•/ a/ 1994).
Dit alles wijst erop dat de problemen van (borst)kankerpatienten eerder voortvioeien
uit het feit dat men kanker heeft, dan uit specifieke gevolgen van een bepaalde
behandeling (zieook Schroevers 2002). ,

• . < • * • • • • . •

4 - VAN THEORIE NAAR PRAKTIIK

Welke inzichten levert dit onderzoek op voor de praktijk?
Duidelijk werd dat ongeveer een kwart van de borstkankerpatienten in meer of

mindere mate kampt met negatieve gevoelens ten gevolge van de ziekte of
behandeling. Daarin treedt in de eerste twee jaar na diagnose niet vanzelf verbetering
op. br is dus een groep patienten die baat zou kunnen hebben bij extra ondersteuning.
Hoe zijn deze patienten te herkennen?

Patienten die tegen de ziekte en de gevolgen ervan protesteren, zijn het meest 'at
risk'. Deze cognitieve Strategie heeft een grote negatieve invloed op bijna alle
aanpassingsindices, zowel op de körte als op de längere termijn. Ook diegenen die
worstelen met de vraag 'waarom ik?' en patienten die veel doemdenken, zijn angstiger
en somberder over nun toekomst. Daarnaast is schaamte een belangrijk signaal.
Wanneer patienten zieh voor hun ziekte schämen, zijn zij over het algemeen ook
angstiger. Bovendien zien zij hun toekomst somberder in en hun zelfbeeld is meer
verstoord. In de screening voor hulpverlening, en vervolgens in de begeleiding zelf,
zouden deze thema's aan bod moeten komen.

Een ander belangrijk thema is het verlies van vertrouwen in het eigen lichaam. Veel
vrouwen zijn er van in de war dat zij aan borstkanker bleken te lijden, torn/f ze zieh
gezond voelden. Dit betekent voor hen dat wanneer je niets bijzonders voelt, je er niet
zonder meer vanuit kunt gaan dat je niets ernstigs onder de leden hebt. Daardoor is bij
deze borstkankerpatienten het begrip 'gezondheid' op zijn kop gezet. Dat maakt hen
erg onzeker over hun lichaam, een onzekerheid die soms gegeneraliseerd wordt naar
allerlei andere situaties in hun leven.
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sv> Ook schuldontlasting blijkt van belang. Veel vrouwen hechten eraan zichzelt en
anderen er van te overtuigen, dat hun geen blaam treft. Zij wijzen nadrukkelijk op him
gezonde leetwijze en merken op dat zij de kanker niet eerder hadden kunnon ont-
dekken, al deed lang niet iedereen aan zeltonderzoek. Met name de vrouwen die naar
eigen zeggen erg gezond geleetd hebben, zijn extra boos en voelen zieh soms door de
gezondheidsvoorlichting bedrogen. Dit lijkt de keerzijde van de publiekscampagnes
die pleiten voor gezond gedrag en eigen verantwoordelijkheid. Het is aan te bevelrn
dat in dergelijke campagnes nadrukkelijker wordt vermeid, dat het niet /eker is dat
daarmee de ziekte altijd wordt voorkomen. Hieraan moet ook in de begeleiding van
patienten aandacht worden besteed.

Alles bij elkaar ziet het er naar uit dat, zoals in de 'just world theory' wordt
beschreven, bij de vrouwen die het minst goed zijn aangepast, de illusies van veilig-
heid, rechtvaardigheid, onaantastbaarheid en voorspelbaarheid ernstig zijn aangetast.
Deze vrouwen blijken niet in Staat de gebeurtenis zodanig rognitief U> manipuloren
dat deze weer past in de oude schema's, dan wel hun vroegere opvattingen /odanig
aan te passen dat deze stroken met de nieuwe ervaring. De begeleiding en - indien
nodig - de psychologische behandeling zou zieh hierop moeten richten. Wanneer het
lukt om de vraag 'waarom ik?' om te buigen in de rirhting van 'waarom ik nii'lT, is de
kans groot dat er meer berusting optreedt, dat de patient minder angstig wordt en dat
zij zieh meer kan richten op datgene waar zij wel invloed op heeft, namelijk 'wat
maak ik er desondanks van'. Patienten die in staat zijn een positieve wending te geven
aan hetgeen hun is overkomen, zijn over het algemeen beter af dan de anderen. Ook
de cognitieve strategieen berusten en bagatelliseren hebben een gunstige invloed op
het aanpassingsproces.

Veel vrouwen doen aan cognitieve vermijding en een deel - aanvankelijk /elfs
ruim veertig procent - geeft aan niet meer over de ziekte te willen weten dan strikt
noodzakelijk is. Zo'n houding staat aanpassing niet in de weg en lijkt daarom geen
ongezonde copingstrategie, vooral omdat deze vrouwen niet zover gaan dat ze hun
ziekte ontkennen. Bij de meeste vrouwen is er sprake van gezonde ambivalentie. Zij
blijken goed in staat te switchen tussen reele hoop en reele vrees. Daardoor volgen
ogenschijnlijk tegenstrijdige cognitieve strategieen elkaar vaak in hoog tempo op. Dit
is geen teken van siechte aanpassing en behoeft geen interventie. Hoogstens verdient
het aanbeveling om met het verstrekken van informatie het tempo en de behoefte van
de patient te volgen.

Een ingrijpende gebeurtenis, zoals borstkanker, vergt een grote hoeveelheid
cognitieve arbeid; er komt een proces van oorzaaktoekenning en betekenisverlening
op gang (Ten Kroode 1990). De interviews hebben taten zien dat de vrouwen daarbij
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veel verschillende cognitieve strategieen gebruiken. De citaten in dit proefschrift
aan dat de inhoud van de cognities over het algemeen zeer idiosyncratisch is en beist
op persoonlijke constructen. Met behulp van deze cognities ontstaat een verbal
waarmee de gebeurtenis wordt ingebed in het eigen levensverhaal. In de Engelstaße
literatuur wordt dit fenomeen 'narrative reconstruction' genoemd. Ook Kleber (200)
wijst op het belang van het verhaal en formuleert het als volgt: 'verwerken is et
verhaal verteilen'. Door de verwarrende gebeurtenis in een talige structuur te bren?"
zou deze worden georganiseerd. Volgens Kleber zou Pennebaker (1995) en <>k
anderen overtuigend hebben aangetoond dat het verteilen van het verhaal en de d;r-
bij optredende emotionele expressie, aanzienlijke effecten hebben op de geestelijke'"
biologische gezondheid. Het is dus van belang om patienten die in hun direte
omgeving niet terecht kunnen of willen, een gelegenheid te bieden 'vertellender^'
de gebeurtenis te verwerken. Dit proefschrift laat zien welke thema's voor borstkanl-r-
patienten van belang zijn. Een dergelijk gesprek kan bijvoorbeeld door een oncoloje-
verpleegkundige worden opgepakt. Daarnaast zijn er in de meeste regio's gesprt$-
groepen voor kankerpatienten. Wanneer dit niet voldoende blijkt te zijn kunnen i^'
behulp van psychotherapeutische technieken genoemde processen worden
steund. Omdat de cognitieve component van het copingproces van belang is
aanpassing, sluit bijvoorbeeld een methode als de Rationele Emotieve Therapie daa>'j
goed aan.

Tevens verdient het aanbeveling aandacht te besteden aan de verstoo'e
lichaamsbeleving. Uit kan door intormatie te geven over de tysieke gevolgen van de
behandeling. Ook door ontspannings- en ademtherapie is het mogelijk gewone
lichaamssensaties en de lichamelijke component van spanning te leren herkennen en
te beinvloeden. Hierdoor verliezen deze lichaamssensaties hun onterechte alarm-
waarde en wordt voorkomen dat een patient in een negatieve angstspiraal terecht-
komt. Zo kan preoccupatie met lichaamssignalen plaatsmaken voor een gezonde
waakzaamheid. De patient krijgt een instrument in handen om haar gevoelens van
onzekerheid te pareren (Ferrell efa/1998, Somerfield e/o/1999). Recentelijk is in toe-
nemende mate aandacht voor de ontwikkeling en implementatie van revalidatie-
programma's, waarbij er niet alleen wordt gewerkt aan emotioneel, maar ook aan
fysiek herstel, en aan herstel van de verstoorde lichaamsbeleving. Deze ontwikkeling
doet recht aan de problematiek van kankerpatienten. <• ' ^ '

Ter afsluiting nog een laatste opmerking. Het is zowel voor clinici als voor onder-
zoekers van groot belang zieh te realiseren dat met vragenlijsten andere resultaten
naar voren komen dan wanneer er interviews worden gebruikt (Breedveld en Van
Dam 1991, Heyink & Tijmstra 1991, Shedler <V a/ 199.3). In dit onderzoek werd dat
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opnieuw bevestigd. Het in score brengen van een problematische situatie is op
zichzelt weer een stressvolle gebeurtenis. Er treden dan ook tijdens het invullen van de
vragenlijst copingstrategieen op, die gericht zijn op stressreductie en ego-defensie.
Hierdoor valt de score bij een deel van de patienten gunstiger uit dan uit hun verhaal
bli jkt, temeer omdat het verhaal de mogelijkheid biedt uiting te geven aan
ambivalentie, of enerzijds-anderzijds argumenten te gebruiken. Deze wetenschap is
van belang bij het interpreteren van vragenlijstgegevens en is tevens een pleidooi om
zowel in de onderzoekspraktijk alsook in de praktijk van de hulpverlening niet blind te
varen op vragenlijstgegevens alleen.
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•* Dat kankerpatienten op heel verschillende manieren met hun ziekte omgaan, was
mij vijfentwintig jaar geleden als beginnend bestralingslaborant al opgevallen.
Sindsdien heeli de vraag 'hoe lukt het mensen zieh aan te passen aan een bedreigende
ziekte?' mij niet meer losgelaten. Ook als medisch psycholoog ben ik mij mot doze
vraag blijven bezighouden. Hoewel er naar dit onderwerp veel studies zijn verricht, is
er nog steeds geen eenduidig antwoord gevonden. Een subsidie van het NWO maakte
het mogelijk mij verder in dit onderwerp te verdiepen. Mot dit onderzoek heb ik mijn
bijdrage willen leveren aan het vinden van een antwoord.

Uit het literatuuroverzicht in hoofdstuk I blijkt dat er niet alleen weinig consensus
bestaat over het proces van aanpassing; 'wat doen mensen?', maar ook ovor do
uitkomst ervan; 'wat levert het hun op?'. Duidelijk werd dat do tegenstrijdige resull.Uen
zijn terug te voeren op een opeenstapeling van methodologische problemen. Ion
ervan is dat aanpassing vaak is onderzocht in niet-homogene groepen van pationton
met verschillende ziekten, die zieh soms ook nog in verschillendo t'.ison v.m het
aanpassingsproces bevonden. Om die reden is in dit onderzook goko/rn vom ein
homogene onderzoeksgroep, te weten vrouwen in een beginstadium van borstkanker,
die net klaar waren met hun bestraling.

In de literatuur lopen de meningen uiteen over de mate on tijd, waarin hot tlo/e
vrouwen lukt zieh aan hun ziekte aan te passen. Ze varieren van 'na ongevoer eon jaar
zijn de meeste vrouwen weer in balans en hebben de belangrijkste gevolgen van hun
borstkanker overwonnen' tot 'een belangrijke minderheid (20% tot 30%) kampt n.i
enkele jaren nog steeds met problemen'. Deze verschillen blijken vooral torug to
voeren op de wijze waarop de problemen zijn gedefinieerd: in algemene termen zoals
angst en depressie, of in kankerspeeifieke termen zoals bijvoorbeeld angst voor
terugkeer van de ziekte. Ook de wijze waarop de problemon zijn goinventarisoord,
met behulp van vragenlijsten of interviews, blijkt van invloed op de resultaten. Uit zijn
nog twee factoren die bijdragen aan het gebrek aan eenduidigheid.

Bovendien, het aanpassingsproces is vanuit verschillende theoretische modellen
onderzocht. In hoofdstuk I zijn enkele belangrijke theorieen besproken. Deze vullen
elkaar gedeeltelijk aan, overlappen elkaar of spreken elkaar tegen. Ook dit maakt het
lastig resultaten te vergelijken. Een van die theorieen is de copingtheorie. Deze bleek
geschikt om andere aanpassingstheorieen, zoals bijvoorbeeld de sociale vergelijkings-
theorie en de attributietheorie, in onder te brengen, waarbij deze zijn opgevat als
speeifieke uitwerkingen van de copingtheorie. Zo konden inzichten uit verschillende
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theorieen in hun onderlinge samenhang worden onderzocht. Op basis van een aaral
definities uit de literatuur, is het begrip coping als volgt gedefinieerd: eo/>/»£ ;.<fe
cfl£«///«<e ew j?e</râ mfl/»j?e HM/M»»/»; <//e een /»ersoon /er̂ er/ om ter Aoo/S/ /e Wedpn «an e/sen/w
door <w/deren, </e 5/7«a//e o/z/cAze^"flfl« fem «wrden ̂ es/eW. en Maarra« % /nsdw/ <&/ deze 7»
fm/zo^e//.* o/> de/>roe/s/e//en o/mwsaWen ze/ß te Acwien /?aan. öeze /Ms/wnn/ng w era/>̂ encA<fe
j/wswo/fe ,v//«a//e /e Ae/beme». o/» /e Ae^en, te rerfwcewn o//e /o/ewrew.

Omdat uit de literatuur tevens duidelijk werd, dat omgaan met kanker en andre
ernstige ziekten vooral bestaat uit de cognitieve component van het aanpassins-
proces, heeft het onderzoek zieh toegespitst op de relatie tussen o#nrt*ene coping-n
aanpassing.

Binnen het coping-onderzoek heeft men al snel de factoranalyse als leiderie
onderzoeksmethode omarmd. Dit heeft een berg aan copingvragenlijsten opgeleved,
bestaande uit factoranalytisch gegroepeerde items die vervolgens als een copig-
strategie zijn opgevat. Zelden wordt duidelijk wat deze precies inhouden. Er zijn on
ook zeer veel tegenstrijdige of onduidelijke resultaten gevonden.

Hoewel het copingmodel bruikbaar lijkt, heeft het in zijn uitwerking nog geen en-
duidige resultaten opgeleverd. Nog een laatste en niet onbelangrijke reden hiervoois
terug te voeren op de fundamentele vraag: in hoeverre zijn mensen in staat om oer
hun eigen c opinggedrag te rapporteren? Met andere woorden, is het mogelijk ret
behulp van vragenlijsten de copingstrategieen van de respondent boven wateite
krijgen?

In hoofdstuk II is het onderzoeksdesign, de methode en de onderzoeksgroep
beschreven.

Vanwege het gebrek aan eenduidige resultaten uit eerder onderzoek - vooral als
gevolg van methodologische problemen - is veel aandacht besteed aan design en
methode. Er is een semi-gestructureerd interview ontwikkeld, waarmee de cognitieve
strategieen van de borstpatienten in kaart zijn gebracht. De letterlijke uitspraken van
de patienten over hun omgang met de ziekte en de gevolgen ervan vormden het
basismateriaal voor verdere analyse. Zo is geprobeerd de problemen tengevolge van
zelfrapportage over het eigen coping-gedrag op te heften, en konden ook minder
bewuste strategieen zoals cognitieve vermijding en bagatelliseren worden onderzocht
door bijvoorbeeld een uitspraak als 'Ae/MWS0Mtfreen/M/wor0e'als uiting van bagatelliseren
te scoren.

De mate van aanpassing is bepaald door kankerspecifieke vragenlijst-items in de
vorm van Visueel Analoge Schalen (VAS) door het interview heen te weven. Steeds
werd een onderwerp ermee afgesloten. Zo werd het mogelijk om kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens te verzamelen, en deze in hun onderlinge samenhang te
analyseren en te begrijpen.
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Op deze wijze is een antwoord gezocht op de volgende vragen:
• welke cognitieve strategieen gebruiken borstkankerpatienten gedurende de eerste

twee jaar na hun behandeling?
• in welke mate komen deze cognitieve strategieen op drie achtereenvolgende

meetmomenten voor?
• wat is de relatie tussen de cognitieve strategieen en aanpassing?
• is deze relatie aihankelijk van de tijd die sinds de diagnose is verstreken?

Het interview is driemaal afgenomen. De eerste maal (T,) was zeven weken na
beeindigen van de bestraling, T2 was acht maanden daarna, en T, een jaar later, i.e.
ruim twee jaar na de diagnose. Vanwege het longitudinale design was het nodig dat er
door medische redenen weinig uitval zou zijn. Daarom is gekozen voor vrouwen met
borstkanker in een gunstig stadium (T'-^N^^M").Gedurende ruim een jaar zijn de
dossiers van borstkankerpatienten die op de afdeling Radiotherapie van het
Academisch Ziekenhuis in Utrecht werden bestraald, gescreend op patienten die aan
dit selectiecriterium voldeden. Exclusie-criteria waren: ernstige bijkomende ziektcn en
een leeftijd boven 60 jaar. Dit laatste omdat werd ingeschat dat toekomst verwacht ing
en beperkingen ten gevolge van ziekte en behandeling bij oudere vrouwen een andere
betekenis kunnen hebben dan bij jongere vrouwen. Voorts moesten de vrouwen de
Nederlandse taal beheersen en een Westerse culturele achtergrond hebben, omdat
ziektebeleving en reactie op ziekte bij vrouwen uit andere culturen dikwijis anders
zijn.

Van de 79 vrouwen die in aanmerking kwamen, hebben 56 aan het onderzoek
meegewerkt. Deze vrouwen zijn tussen 1991 en 1994 gedurende de eerste twee jaar
na hun diagnose gevolgd. Bij de analyses zijn uiteindelijk 46 borstkankerpatienten
betrokken. Van de overige tien ontbraken om verschillende redenen gegevens. Vier
van hen zijn in de loop van de onderzoeksperiode overleden. Bij aanvang was de
gemiddelde leeftijd 46,9 jaar (standaarddeviatie 8,0 jaar): de jongste patient was 29 en
de oudste zestig. Alle vrouwen zijn borstsparend behandeld. Dat wil zeggen dat zij, na
het chirurgisch verwijderen van de tumor, zijn bestraald. Voor vrouwen met negatieve
okselklieren was dit de volledige behandeling (n=13). De vrouwen met positieve
okselklieren hebben een aanvullende behandeling ondergaan. Diegenen die nog niet
aan de menopauze voorbij waren, zijn aanvullend behandeld met adjuvante
Chemotherapie (n=23) en de vrouwen van na de menopauze met een hormonale
therapie (n=10). Bij zes vrouwen was ten tijde van het derde interview de ziekte
teruggekeerd.
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In hoofdstuk III is het proces van definiering van de cognitieve strategieen
beschreven. Omdat een antwoord is gezocht op de brede vraag 'welke cognitieve
strategieen gebruiken borstkankerpatienten?', zijn heel veel uitspraken tegen het licht
gehouden. Deze waren niet gemakkelijk eenduidig in te delen, aangezien voor de
meeste cognitieve strategieen geen goede definitie voorhanden was. Bovendien bleek
dat sommige strategieen, die nun oorsprong hebben in verschillende theorieen,
zodanig overlappen dat ze definitorisch niet volledig van elkaar zijn te scheiden.
Daarom is begrip rf«Me/.«/rafc3?fe geintroduceerd, zijnde een uitspraak die tegelijkertijd
twee verschillende strategieen bevat en niet is op te delen zonder dat de betekenis
ervan verdwijnt.

Op basis van de uitspraken uit de eerste interviewronde is een lijst van zeventien
cognitieve strategieen ontstaan die door borstkankerpatienten worden gebruikt.
Hoewel de uitspraken uit de vervolginterviews vanzelfsprekend niet letterlijk gelijk
waren aan die uit de eerste ronde, konden ook deze uitspraken goed in de lijst worden
ondergebracht en waren er geen verdere aanpassingen nodig. Zo diende de analyse
van het tweede en derde interview als een validering van de definities en scorings-
afspraken. Op grond van deze ervaring lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de
gevolgde werkwijze bruikbaar en valide is, en dat met de zeventien cognitieve
strategieen voor een belangrijk deel de cognitieve arbeid van de patienten in kaart is
gebracht. Op de pagina's 93 en 94 van dit boek Staat de lijst met de zeventien
cognitieve strategieen en nun definities afgedrukt.

Hoofdstuk IV gaat verder in op de cognitieve strategieen van de borstkanker-
patienten uit dit onderzoek. Eerst is uiteengezet welke onderwerpen in de cognitieve
strategieen zijn aangetrotfen. Hieruit wordt duidelijk wat borstkankerpatienten bezig
houdt en hoe zij er mee omgaan. Het bleek dat de vraag die wordt gesteld van invloed
is op de soort strategieen die in het antwoord voorkomen, alsook op de frequentie
waarin een Strategie wordt aangetroften. Opvallend is dat vragen naar de status quo,
respectievelijk die naar de mate van verandering die door de ziekte is opgetreden,
verschillende strategieen uitlokken, hoewel het in principe om dezelfde onderwerpen
gaat.

In het tweede deel van dit hootdstuk zijn de kwantitatieve gegevens gepresenteerd.
Aangetoond wordt dat de meeste patienten bij het verwerken van de ziekte een breed
scala aan strategieen gebruiken, gemiddeld tien van de zeventien onderzochte
strategieen. Deze strategieen worden in wisselende reeksen ingezet, waarbij ook
ogenschijnlijk tegenstrijdige strategieen elkaar opvolgen. Daarbij zijn er strategieen die
door bijna iedereen worden gebruikt (steeds tussen 97% en 85% van de vrouwen),
zoals causale attributies, cognitiet vermijden, doemdenken en zichzelf toespreken, en
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strategieen die slechts door een enkeling worden gebruikt (afhankelijk van net
meetmoment, tussen 4% en 26% van de vrouwen), zoals uitsluitende attributies,
zichzelf bijzonder vinden en de sociale vergelijking positief n.i.ir boven. In de loop
van het onderzoek zijn op groepsniveau weinig significante veranderingen gevonden.
Tegen de verwachting in, neemt het percentage patienten dat berust niet toe en stijgt
ook de frequentie niet waarmee deze Strategie wordt gebruikt (op de eerste twee
meetmomenten berust 78% van de patienten. op het derde meetmoment is dit, niet
significant, teruggelopen naar 67%). Daarbij blijft het percentage patienten dat
protesteert, cognitief vermijdt, doemdenkt, bagatelliseert of zichzelf toespreekt
onverminderd hoog. Wei dalen vier van de zes sociale vergelijkingen significant in
gebruik, wat er op wijst dat sociale vergelijkingen vooral in het begin van het
aanpassingsproces worden aangewend.

Hoewel in de totale groep niet veel verändert, blijkt uit de test-hertest- correlaties
dat individuele patienten lang niet altijd consistent zijn in him strategiegebruik.
Protesteren, doemdenken en bagatelliseren zijn nog het meest stabiel.

Er zijn weinig verschillen in strategiegebruik gevonden tussen subgroepen van
patienten. Patienten die een chemokuur moesten ondergaan, protesteren significant
meer en vergelijken zieh minder vaak gelijkwaardig dan de anderen. Ook is gebleken
dat, wanneer ouderen een bepaalde Strategie gebruiken, de frequentie waarmee zij dat
doen meestal hoger is dan bij de jongeren. Hoger opgeleiden gebruiken meer
schuldontlastende attributies. Er zijn geen samenhangen gevonden tussen strategie-
gebruik en de objeetieve ernst van de ziekte.

De mate waarin de borstkankerpatienten zieh hebben aangepast aan hun ziekte, is
het onderwerp van hoofdstuk V. De VAS-items uit het interview zijn opgevat als
apriori-schalen voor de vijf indicatoren waarmee aanpassing is geoperationaliseerd.
Voor drie ervan, namelijk toekomstperspectief, angst en zelfbeeld kon een
betrouwbare schaal worden geconstrueerd. Aangezien de beoogde schaal-items voor
de twee overige indices, schaamte en eigen invloed, onvoldoende samenhang
vertoonden, zijn deze met enkele losse items in kaart gebracht.

De aanpassingsgebieden bleken conceptueel goed van elkaar te onderscheiden,
maar niet geheel onafhankeli jk van elkaar. De relatie tussen angst en
toekomstperspectief bleek het sterkst: de correlatiecoefficienten waren op de
opeenvolgende meetmomenten .75, .59 en .50. Zelfbeeld en eigen invloed bleken het
meest op zichzelf te staan. 'Eigen invloed' was zelfs zo onafhankelijk dat moet worden
betwijfeld of het wel een onderdeel van aanpassing is.

De patienten vonden over het algemeen dat zij weinig invloed hadden op het
verloop van hun borstkanker. Ruim de helft van de patiänten was niet angstig en
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driekwart zag de toekomst positief tegemoet. Ziekte en behandeling bleken niet
noemenswaard van invloed op het zelfbeeld en slechts weinig vrouwen schaamden
zieh voor nun ziekte. Afgezien van 'eigen invloed' was het gemiddelde aanpassings-
niveau van de borstkankerpatienten uit deze onderzoeksgroep op alle aanpassings-
indices en op alle meetmomenten hoog tot tamelijk hoog. Hierin traden gedurende de
onderzoeksperiode geen significante veranderingen op. Toch vond 28% van de
patienten twee jaar na diagnose (Tj) de toekomst als gevolg van de ziekte bedreigend
en zei 44% angstig te zijn. Voor respectievelijk 13% en 28% was dit vlak na de
diagnose ook al zo, de overigen zijn sindsdien somberder en angstiger geworden.
Dergelijke percentages worden in de literatuur meer aangetroffen.

Naast het rekenkundige verschil tussen de scores van opeenvolgende meet-
momenten, de gebruikelijke maat voor verandering, is tevens een andere maat voor
verandering geanalyseerd. Daartoe hebben de patienten op een VAS aangegeven in
hoeverre zij vonden dat er ten opzichte van het vorige interview iets was veranderd.
Deze patienten-oordelen over de verandering Meten zien dat volgens de patienten
meer was veranderd dan uit de rekenkundige verschillen viel af te lezen. Bovendien
werd duidelijk dat naar het oordeel van een aanzienlijk deel van de patienten, in de
loop van de tijd de impact van de ziekte niet afnam, maar eerder groter werd. Uit de
verhalen van de patienten kwam naar voren dat zij zieh steeds minder door de
behandeling beschermd gingen voelen: 7w//w /»c/wa/w woe/ /w/ MW ze "̂u«er rfwn en te/ tee/?
/w o/ «w&r /« <& .vtee*#>&//£«.' Bovendien ging meespelen dat lichamelijke klachten en
klacht/es niet langer konden worden atgedaan als een gevolg van de bestraling ot
medicamenteuze therapie. Dat vergrootte de 'alarmwaarde'. Medische controles
konden deze gevoelens lang niet bij iedereen wegnemen. Ook kwam uit de verhalen
naar voren dat men er aanvankelijk alles voor over had om te genezen. Mogelijke
gevolgen van de behandeling werden in het licht van de dreiging van kanker op de
koop toe genomen. Later gingen ze toch zwaarder wegen. Het ging dan om
beperkingen in het gebruik van de arm ten gevolge van het verwijderen van de
okselklieren, aanhoudende moeheid en het vroegtijdig in de overgang raken door de
Chemotherapie.

Behalve deze discrepantie tussen de patienten-oordelen en de rekenkundige
verandering werd er een discrepantie geconstateerd tussen de indruk die uit het
verhaal ontstond en de scores op de VAS-items. Met andere woorden, er werd een
discrepantie geconstateerd tussen kwalitatieve en kwantitatieve data. Gebleken is dat
op de aanpassingsschalen voor toekomstperspectief en angst systematisch hoger werd
gescoord, dus in de richting van meer aanpassing, dan past bij de uitlatingen over de
ziekte en de gevolgen. Op de zelfbeeldschaal komt een dergelijke systematische
overscoring niet voor. Op geen van de schalen was sprake van underscoring; i.e. in de
richting van minder aanpassing dan in het verhaal wordt vermeld.
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Tussen subgroepen van patienten zijn weinig verschillen in aanpassingsniveau
gevonden die over de drie meetmomenten standhielden. Vanzelfsprekend zijn
degenen die op T^ zijn geconfronteerd met metastasen of een recidief, angstiger en
somberder over hun toekomst dan de anderen. Verder bleek dat op T, en "IS patienten
die hoger zijn opgeleid, meer invloed dachten te hebben op de ziekte en de gevolgen
ervan. Ook patienten die een chemokuur ondergingen ervoeren meer invloed op hun
ziekte, maar dan alleen in de periode van de kuur. Bovendien was hun zelfbeeld op
dat moment wat negatiever. Na beeindiging van de kuur (vanaf T2) zijn deze
verschillen niet meer aangetroffen.

Tenslotte is de invloed van sociale steun op aanpassing onderzocht. Er kon worden
geconcludeerd dat de patienten over het algemeen veel steun ervoeren. In de loop van
de tijd nam deze wel wat af, maar bleef gemiddeld hoog. Daarom is 'ervaren steun'
niet bij de verdere analyses naar de relatie tussen cognitieve coping en aanpassing
betrokken.

In hoofdstuk VI zijn de resultaten uit de twee voorafgaande hoofdstukken met
elkaar in verband gebracht. In dit hoofdstuk wordt de centrale vraag van dit
proefschrift behandeld: wat is de relatie tussen de cognitieve strategieen en
aanpassing?. De meeste cognitieve strategieen bleken op een of andere wijze een
relatie te hebben met aanpassing aan borstkanker. De verbanden bleken onafhankdijk
van leeftijd, opleiding, objectieve ernst van de ziekte en aard van de bi'h.mdHing. Bij
ruim tweederde van de strategieen zijn tevens een of meerdere voorspellende
verbanden aangetoond. Daaruit is de belangrijkste conclusie van dit onderzoek
getrokken, namelijk dat cognitieve strategieen aanpassing beinvloeden.

Protesteren is zonder twijfel de belangrijkste determinant voor een minder
geslaagde aanpassing. Vrouwen die protesteren waren niet alleen angstig, ma.ir ook
pessimistisch over hun toekomst en hadden vaker problemen met een veranderd
zelfbeeld: zij voelden zieh het meest door de ziekte beperkt en aangetast. Dit bleef zo
gedurende de gehele periode van het onderzoek. Daarbij heeft de mate waarin de
vrouw vlak na de behandeling protesteert, een grote voorspellende waardc voor een
gebrekkige aanpassing twee jaar later. Patienten die de vraag 'waarom ik?' belangrijk
vinden, passen zieh eveneens minder goed aan, ongeacht of zij daarbij ook
protesteren. Tenslotte bleek dat ook doemdenken en de sociale vergelijking negatief
naar boven siecht zijn voor aanpassing. Daar Staat tegenover dat pationten die
berusten, bagatelliseren, of een positieve wending geven aan hetgeen hun is
overkomen, over het algemeen beter af waren dan de anderen, hoewel de effecten van
berusten en bagatelliseren op de lange termijn niet altijd stand hielden.

Het is van belang gebleken het algemene begrip 'aanpassing aan kanker' op te
splitsen in concrete, van elkaar te onderscheiden onderdelen. In dit onderzoek waren
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dat de vijf indicatoren toekomstperspectief, angst, zelfbeeld, eigen invloed et
schaamte. De strategieen bleken niet op elke aanpassingsindex in gelijke mate of of
dezelfde wijze van invloed te zijn. Soms was de invloed op verschillende indices zel£
tegengesteld, zoals bijvoorbeeld bij de ontlastende attribute, die positief is voor het
zelfbeeld en negatief voor de toekomstbeleving.

De discrepantie tussen verhaal en scoring, die in hoofdstuk V werd gesignaleerö
bleek, in ieder geval gedeeltelijk, te verklaren uit de cognitieve strategieen van d*
patient. De ambivalentie die het verhaal wel toelaat, kan niet tot uitdrukking komen it
een score. Diegenen die tijdens het interview cognitief vermijden of zichzef
toespreken, bleken deze Strategie voort te zetten /(/<&«$ het scoren, waardoor d'
nuancering uit het verhaal wegviel en de score positiever uitviel dan uit het verhad
zou mögen worden verwacht. Patienten die relatief veel protesteren, doemdenken et
zieh negatief naar beneden vergelijken, alsmede diegenen die relatief weinig berusten
zwakken de confronterende score die dit zou opleveren af, door tijdens het scoren ah
het ware met een positieve Strategie te vervolgen, waardoor de score in positieve zit
werd bijgesteld. Hiermee is tevens een verklaring gegeven waarom de onderzoeks-
resultaten uit vragenlijstonderzoek dikwijls afwijken van die uit interviews.

In hoofdstuk VII tenslotte, zijn de resultaten uit dit onderzoek afgezet tegen die ul
de literatuur. Opnieuw is veel aandacht besteed aan de bespreking van methodo-
logische problemen in onderzoek naar psychologische processen en zijn oplossing?

Afsluitend zijn de resultaten vertaald naar de klinische praktijk. Het onderzoek
biedt aanknopingspunten voor de screening van patienten die in aanmerking komen
voor extra begeleiding. Duidelijk werd dat de mate waarin de patient tegen de ziekte
en de gevolgen ervan protesteert, een zeer belangrijke indicator is voor een siechte
aanpassing. Met patienten die worstelen met de vraag 'waarom ik?' en met patienten
die veel doemdenken, gaat het over het algemeen ook niet goed. Daarnaast is
schaamte een belangrijk signaal. Alles bij elkaar ziet het er naar uit dat bij de vrouwen
die het minst goed zijn aangepast, de illusies van veiligheid, rechtvaardigheid,
onaantastbaarheid en voorspelbaarheid ernstig zijn aangetast. De begeleiding en,
indien nodig, de psychologische behandeling zou zieh hierop moeten richten.
Wanneor het lukt om de vraag 'waarom ik?' om te buigen in de richting van 'waarom
ik niet?', is de kans groot dat er meer berusting optreedt, dat de patient minder angstig
wordt en dat zij zieh meer kan richten op datgene waar zij wel invloed op heeft,
namelijk 'wat maak ik er desondanks van'. Patienten die in staat zijn een positieve
wending te geven aan hetgeen hun is overkomen, zijn over het algemeen beter af dan
de anderen, üok de cognitieve strategieen berusten en bagatelliseren hebben een
gunstige invloed op het aanpassingsproces en zouden bevorderd kunnen worden.
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Een ander belangrijk thema is het verlies van vertrouwen in het eigen lichaam. Veel
vrouwen hadden borstkanker, tewy/ ze zieh gezond voelden. Dat maakt hen erg
onzeker over hun lichaam, een onzekerheid die soms gegeneraliseerd wordt naar
allerlei andere situaties in hun leven. Het verdient aanbeveling aandacht te bestellen
aan de verstoorde lichaamsbeleving. Dit kan door informatie te geven over de tysieke
gevolgen van de behandeling. Ook door ontspannings- en ademtherapie is het
mogelijk gewone lichaamssensaties en de lichamelijke component van spanning te
leren herkennen en te beinvloeden. Hierdoor verliezen deze lichaamssensaties hun
onterechte alarmwaarde en wordt voorkomen dat een patient in een negatieve
angstspiraal terechtkomt.

Schuldontlasting bleek een belangrijk onderwerp. Veel vrouwen wezen er
nadrukkelijk op dat ze gezond hebben geleefd of dat zij de kanker niet eerder hadden
kunnen ontdekken, al deed lang niet iedereen aan zelfonderzoek, zoals in publieks-
campagnes wordt gepropageerd. Met name de vrouwen die naar eigen zeggen erg
gezond geleefd hebben, waren extra boos en voelden zieh soms door de givondheids-
voorlichting bedrogen. Dit lijkt de keerzijde van dergelijke campagnes die pleiten voor
gezond gedrag en eigen verantwoordelijkheid. Het is aan te bevelen dat bij zulke
campagnes nadrukkelijker wordt vermeld, dat het niet zeker is dat daarmee de /iekte
altijd wordt voorkomen. In de begeleiding van patienten moet ook hieraan aandai hi
worden besteed.

De citaten in dit proefschrift tonen aan dat de inhoud van de eognities over het
algemeen zeer idiosyncratisch is en berust op persoonlijke constructed Met behulp
van deze eognities ontstaat een verhaal waarmee de gebeurtenis wordt ingebed in het
eigen levensverhaal. Door de verwarrende gebeurtenis in een talige structuur te
brengen wordt deze georganiseerd. Het lijkt van belang om patienten die in him
directe omgeving niet terecht kunnen ot wi l len, een gelegenheid te bieden
'vertellenderwijs' de gebeurtenis te verwerken. Dit proefschrift heeft laten zien welke
thema's daarbij voor borstkankerpatienten van belang zijn.
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COGNITIVE STRATEGIES OF BREAST CANCER PATIENTS
IN RELATION TO THEIR ADAPTATION PROCESS:
A LONGITUDINAL STUDY

SUMMARY

Starting out as a radiographer twenty-five years ago, I wondered at the variety of
ways in which cancer victims coped with their disease, and the question of how
people adapt to a life-threatening disease has never let me go. Today, as a medical
psychologist I am still exploring this question. Although many studies have already
been carried out, there is little generally agreed knowledge about the subject. Thanks
to a grant from the Netherlands Research Organization (NWO), I was able to study this
matter more deeply This thesis, a result of our research, will, I hope, shed more light
on this issue.

Chapter I gives an overview of the literature on coping, which reveals a lack of
consensus about both the adaptation process, 'i.e. what people do', and the outcome,
i.e. 'what is their return'. The conflicting results clearly arise from successive
methodological problems. One such problem is that adaptation is often studied in
non-homogeneous groups of patients with different diseases who might also have been
in different stages of the adaptation process. For that reason, we have used a
homogeneous study sample in our research, namely women with early stage breast
cancer who have just completed radiotherapy.

Another aspect which contributes to the lack of consensus is related to the different
views about the degree in which these women adapt to their disease, and the time
they require to do so. Some researchers state that 'after about a year, most women
have regained their equilibrium and have conquered the greatest impacts of breast
cancer' while others report 'a sizeable group of patients (20 to 30 %) still experiencing
problems after several years". These differences can be attributed primarily to the way
in which the concept of problem is defined: in general terms such as fear and
depression, or in cancer-specific terms such as the fear of recurrence. Next to this, the
way in which problems are surveyed, using questionnaires or interviews, also
influences results.

In addition, different theoretical models have been used over time to study the
process of adaptation. The most important theories are discussed in chapter I. In some
cases these theories complement each other, but they may also overlap or even
conflict with each other. This also contributes to the confusion and makes a
comparison of research results difficult or even impossible. The coping theory of
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Lazarus and Folkman is an important theory in adaptation research, and in our opinion
is a suitable umbrella tor other adaptation theories such as social comparison theory
and attribution theory. By placing these theories under one umbrella, we were able to
study aspects of the different theories in relation to each other. On the basis of various
definitions in the literature, we defined the overall concept of coping as follows: on/»/«,!?
« /A? u-Aofe o/a /»row» '* rqpii'/f(? <//k/ APA/WTOM/H/ führte /o <Aw/ M/7A /Ac «frmamft - «•/ Ar o/hrv. Ar
/At» .Ti7«a/>ofl or Ar Ame(f- uA/rA «npyW/ /o t*Ao//pn̂ f r>r «VH C.VIWI/ Apr rn/Mrf/fev. 7'A«' /*•«»»'«
^brts arc tf//w«/a/ cow/n>tf/w,)j. pwaVra,)?. atfn-M/fn; »r̂ e/wra/»^? /u/emmic /»/Ac ,\7mw/w/ M/IM/MM.

There was strong evidence in the literature that dealing with cancer and other
serious diseases mainly involves the cognitive component of the adaptation process.
This research therefore examines the relationship between c«j?M/7»r«' coping and
adaptation.

In coping research, factor analysis has become the research method of choice. This
has resulted in a virtual mountain of coping questionnaires made up of factor-analytical
groups of items which are subsequently assumed to represent coping strategies. These
coping strategies are rarely, however, defined and substantiated. Consequently, many
research results have been conflicting or ambiguous.

Thus, although the coping model has potential, there are many reasons why it
has as yet never produced clear-cut results. One last, not unimportant reason for this
can be found in the basic premise underlying coping research, that people are capable
of reporting on their own coping behaviour. The question is, to what extent this
presumption is correct. In other words, can respondents' coping strategies really be
revealed using questionnaires?

Chapter II describes the research design, method and sample used in this study.
We aimed to answer the following research questions:
• Which cognitive strategies do breast cancer patients use the first two years after

cancer treatment?
• What is the intensity and frequency of these cognitive strategies at the three

consecutive measurement periods?
• What is the relationship between cognitive strategies and adaptation?
• Does this relationship depend on the time passed since diagnosis?

Because of the methodological problems in coping research, we paid special
attention to research design and method. Patients' own words formed the raw material
for analysis in order to avoid the problems associated with self-reports on coping
behaviour and also to bring sub-conscious strategies to the surface, such as cognitive
avoidance and minimization. Therefor we developed a semi-structured interview to
chart the cognitive strategies of breast cancer patients.
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The degree of adaptation was determined with Visual Analog Scales for cancf-
specific items sotf/wrf //WWM^AO«/ Ate /nterc»«*'. Discussion of a topic always ended wh
one of these scales. In this way, we obtained a coherent set of both quantitative ad
qualitative data which we could analyse and understand separately and togethf-
Subjects were interviewed three times. The first interview (T,) was taken seven wees
after the completion of radiotherapy, the second (T2) eight months after T, and tie
third (T,) one year after T2, i.e. more than two years after diagnosis. Because of trs
longitudinal design, it was important to ensure a low drop-out rate for mediol
reasons. For this reason, our study sample was made up of women with favourabl-
stage breast cancer (T'^N^'^M^). Exclusion criteria were: severe secondary diseass
and age over 60 years. We set an age limit because we expected that the outlook ad
limitations caused by the disease and the treatment would have different implicatios
for younger women. Women in the sample also had to speak Dutch fluently and hae
a Western cultural background, since disease perception and disease response oftn
differ between people from different cultures.

Seventy-nine women were eligible for inclusion, and of these 56 participated 1
our study. All patients were treated at the Radiotherapy section of /tcadbntfd» J/a/ftb
(>«/rw/w r/mvb/ (Utrecht University Hospital). We followed these women in the tw)
years after diagnosis, in the period between 1991 and 1994. In the end, our analys
included 46 breast cancer patients. We had missing data for ten subjects, four 'f
whom had died in the course of our research. At the start of the study, the mean age'f

the sample was 46.9 years (standard deviation 8.0 years), with ages ranging from 29 to
60. Conservative surgery was performed on all women in the sample, i.e. the tumour
was excised and women then received radiation treatment. This comprised the full
treatment for women with negative lymph nodes (n=13). Women with positive lymph
nodes received additional treatment: those who had not yet reached menopause were
given adjuvant chemotherapy (n=23), while post-menopausal women had hormonal
therapy (n=10). At the time of the third interview, the disease had recurred in six
women. , •• •

Chapter III describes the process of defining cognitive strategies. We had set
ourselves a broad question ('which cognitive strategies do breast cancer patients use?'),
which meant examining a huge number of statements. In many cases, a clear-cut
division into one or other category was made difficult by the fact that for most
cognitive strategies there was no definition at hand, so that we had to draw up our
own definitions. Some strategies, stemming from different theories, overlapped to such
a degree that it was impossible to make a strict conceptual division between them. We
therefore introduced the concept of double strategy to refer to statements which
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simultaneously contained two different strategies which could not be split up without
resulting in a loss of meaning.

The statements collected in the first series of interviews produced a list of
seventeen cognitive strategies used by breast cancer patients. The statements made in
the follow-up interviews naturally differed in wording from the statements of the first
series, but they could still be classified quite easily using this list. We did not luve to
adapt the list further. The analysis of the second and third series of interviews thus
served to validate the definitions and the scoring procedure. On the basis of these
results, we concluded that the method developed is both feasible and valid, and
successfully charts most of patients' cognitive coping efforts. The list of seventeen
cognitive strategies and their definitions are presented at the end of this summary.

Chapter IV gives an in-depth presentation of the cognitive strategies used by breast
cancer patients in this study. First, the subjects of the cognitive strategies are described.
These reveal the issues that occupy breast cancer patients and how they deal with
these. We found that /»«/• we asked a question influenced which types of strategies
were used in patients' answers as well as the frequency in which a strategv oc« urred.
For example, asking about patients' status quo as opposed to the degnv <>i > h.un-
caused by the disease elicited different strategies, while in effect the questions concern
the same subject.

Quantitative data are presented in the second part of chapter IV. Most patients
used a wide range of strategies to come to terms with the disease, an average of ten
out of the seventeen strategies defined in this study. These strategies were deployed in
changing sequences, so that one strategy might be followed by a seemingly conflicting
strategy. Some strategies were used by nearly all women (between H5% and 977» of
the women throughout the study), namely causal attributions, cognitive avoidance,
doom-and-gloom thinking and self-admonishment. Other strategies were used by only
a few women (between 4% and 26% depending on the time of the interview). These
were: cancel-out attributions, believing self to be a unique patient and positive upward
social comparison. In the course of the study, few significant changes occurred at
group level. Contrary to our expectations, the percentage of patients that had resigned
themselves to the disease did not grow, nor did the frequency that this strategy was
used (78% of patients expressed resignation at T1 and T2, compared to 67% at the
time of the final interview, but the change was not significant). Protest, cognitive
avoidance, doom-and-gloom thinking, minimization and self-admonishment on the
other hand were used by a consistently high percentage of patients. The use of four of
the six social comparisons did decline significantly over time, suggesting that social
comparison is used primarily in the early stages of the adaptation process.
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Although there were few changes in the sample as a whole, individually patient*
were by no means consistent in the strategies they used, as shown by the test-retes<
correlations. The use of protest, doom-and-gloom thinking and minimization was th£
most stable.

We did not find many differences in strategy deployment between patien'
subgroups. Patients who had to take chemotherapy protested significantly more oftei'
and were less likely to compare themselves as equal to others (equal social comparison)-
We also found that, once a strategy had been chosen, older patients would use it morf
often than younger patients. Patients with a higher level of education used more guil'
relieving attributions. We found no relationship between strategy deployment and trtf
objective severity of the disease.

Chapter V is about the degree in which breast cancer patients have adapted to their
illness. The VAS items were postulated as a />rforr scales for the five indicators with
which we operationalised the concept of adaptation. The scales for three of thes£
indicators, namely future outlook, fear and self-image, were found to be reliable scale*
with Cronbach alphas greater than 0.70. The associations between the intended scal£
items of the other two indices, shame and own influence, were too weak to form ;•
scale, so we decided instead to measure these indicators using a few single items.

The different conceptual components of adaptation were sufficiently distinct, bu'
also to some extent interdependent The strongest relationship was fotmH h«*twppn fpaf
and future outlook, with correlation coefficients of .75, .59 and .50 at the three
consecutive times of measurement. The most independent indicators were self-image
and own influence. Own influence was so independent that it might not be a
component of adaptation at all.

In general, the breast cancer patients in our sample felt they had little influence on
the course of their disease. More than half of the patients were not afraid and three-
quarters were confident about their future outlook. The disease and its treatment did not
particularly affect patients' self-image and very few women felt ashamed about their
illness. In our study sample, the scores for all indicators except 'own influence' reflected
a high or fairly high degree of adaptation at all three times of measurement. Significant
changes did not occur in the course of the study. Nevertheless, two years after diagnosis
(T3), 28% of patients felt their future was threatened by the disease and 44% felt afraid.
These percentages agree with the results of other studies. For 13% and 28% of the
sample, respectively, this had already been the case shortly after diagnosis. Apparently,
the other patients had become less optimistic and more afraid in the course of time.

The quantitative differences between scores at different times of measurement is
only one measure of change. Patients' own reports of change are another and were
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also used in this study. Patients were asked to indicate on a VAS to what extent they
felt something had changed since the previous interview. Patients reported a greater
degree of change than we had measured quantitatively. Apparently, a large group of
patients felt that the impact of the disease actually increased, not decreased, over time.
In their narratives, patients spoke of feeling more vulnerable after cancer therapy:
'Now it's all up to my own body again, and it's let me down before'. Also, once the
therapy had stopped, physical complaints and ailments could no longer be shrugged
off as side effects of radiation or chemotherapy. This lowered the threshold for alarm
for these complaints, and medical check-ups could not always alleviate the resulting
feelings of anxiety. Patients also told us how, initially, they had been willing to do
anything to be cured of cancer. Possible secondary effects of treatment were accepted
in the light of the danger posed by the cancer. At a later stage, however, these
secondary effects started to carry more weight. The main concerns were functional
limitations of the arm due to the removal of underarm lymph nodes, persistent fatigue
and an earlier menopause induced by the chemotherapy.

Next to this discrepancy between patients' perceptions of change and
quantitatively measured change, we also found a discrepancy between the overall
impression given by patients in their own reports of the event and the ratings on the
VAS items. There was, in other words, a discrepancy between qualitative and
quantitative data. Scores on adaptation scales for future outlook and fear were
consistently higher, suggesting greater adaptation, than one would expect on the basis
of patients' own statements about the disease and its consequences. This did not apply
to the self-image scale. Under-rating, i.e. suggesting less adaptation than indicated in
patients' own reports, did not occur on any of the scales.

A comparison of patient subgroups revealed very few differences in the degree of
adaptation which persisted throughout the study. Naturally, those with metastases or
recurrence at T3 were more fearful and pessimistic about their future than others.
Patients with a higher level of education believed they had more control over the
disease and its consequences at T, and T2. Patients taking chemotherapy also
experienced greater control over their disease, but only for the duration of the
chemotherapy. At the same time, they had a more negative self-image. These
differences disappeared after the chemotherapy was completed (i.e. from T2 on).

Finally, we examined the effect of social support on adaptation. In general,
patients received a lot of support. This declined somewhat over time, but remained
high overall. We therefore decided not to include 'received social support' in our
further analyses of the relationship between cognitive coping and adaptation.
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In Chapter VI the results presented in the previous two chapters are brought
together. An answer is given to the main research question, concerning the nature of
the relationship between cognitive strategies and adaptation. Most cognitive strategies
were in some way associated with patients' adaptation to breast cancer. The
relationships were independent of age, level of education, objective severity of the
disease and the type of treatment followed. We established one or more predictive
associations for more than two-thirds of the strategies. On the basis of these results, the
main conclusion of this study is that cognitive strategies do influence the adaptation
process.

Protest is clearly the most important determinant of a less successful adaptation.
Women who protested had more feelings of fear and were more pessimistic about
their future. They also had more problems accepting their altered self-image. Of the
women in our sample, they felt strongest that the disease limited and debilitated them.
This remained consistent for the duration of the study. The degree in which a woman
protests was, moreover, found to have a high predictive value for insufficient
adaptation to the disease after two years. Patients for whom the question 'Why me?'
was important were also less well adapted to the disease, regardless of whether or not
they protested. Finally, doom-and-gloom thinking and a negative upward social
comparison also had a negative influence on adaptation. By contrast, patients who
resigned themselves to the disease, who minimized it or who gave a positive turn to
this life event were generally better off than the others. The effects of resignation and
minimization were not always sustained in the long run, however.

Our research showed that it is necessary to divide the general concept 'adapting
to cancer' into concrete, distinct components. In our study, we used five indicators of
adaptation: future outlook, fear, self-image, own influence and shame. We found that
these indicators were affected in different ways and at different intensities by the
coping strategies defined in this study. A certain strategy could even have an opposite
effect on different indicators. For example, the guilt relieving attribution had a positive
effect on self-image but affected the patient's future outlook negatively.

The discrepancy between patients' own narratives and objective measurements,
observed in chapter V, could be explained at least in part by the cognitive strategies
used by patients. In relaying one's own story and experiences, there is scope for
ambivalence which cannot be caught by so-called objective measures. Patients who
used the cognitive avoidance or self-admonishment strategies during the interview
continued to do so when rating the VAS items. The nuances expressed in their own
words were lost, so that the ratings were more positive than the narrative would lead
one to expect. On the other hand, patients who tended to protest, express doom-and-
gloom thinking and make negative downward social comparisons would use a positive

254



SUMMARY

strategy for rating the VAS, thus toning down what would otherwise have been a
confrontational rating. In other words, the rating was adjusted tor tht» bettor. This
explains why the results of questionnaire surveys often differ from those obtained by
interviews.

In chapter VII the research results are discussed in relation to the literature. Again,
considerable attention is paid to the methodological problems encountered in research
into psychological processes and possible solutions are discussed.

Lastly, the results are transposed to clinical practice. Our research provides
additional ideas for screening patients who qualify for supplementary counselling. Oui
study results clearly show that the intensity of a patient's protests about the disease and
its consequences is a very important indicator for poor adaptation. Adaptation
difficulties can also be expected when the question 'Why me?' and doom-and-gl<x>m
thinking prey on a patient's mind. Shame is also an important indicator of poor
adaptation.

Our results suggested that the least adapted women suffered severe blows to their
illusions of safety, justice, invulnerability and predictability. This should be the focus
of counselling, and if necessary psychological treatment. If the question 'Why me?'
can be turned around to 'Why not me?', there is a good chance that the patient will
become more resigned to her situation, less fearful and better able to focus on the
things that she can influence, finding ways to make the best of things despite the
disease. Patients who can give a positive turn to the disease are generally in a better
state than other patients. The cognitive strategies resignation and minimization also
enhance the adaptation process and could be promoted.

Another important theme is women's loss of confidence in their bodies. Many
women found out they had breast cancer while they felt healthy. This makes them feel
very insecure about their health, and this feeling is sometimes generalized to other
areas of their lives. We recommend paying attention to this matter, for example by
giving patients detailed information about the physical consequences of cancer
treatment, so that they know what they can expect. Relaxation or breathing exercises
can also help women to distinguish normal body sensations and the physical
expression of tension and fear, and can enable them to alleviate this tension. As a
result, these physical sensations lose their false power of alarm, preventing patients
from falling in a downward spiral of fear.

Guilt relief was also an important theme. Many women explicitly pointed out
that they had healthy lifestyles or that they could not have discovered the cancer
earlier, even though not all women conducted routine breast examinations as
recommended in public health campaigns. Women who said they had always lived
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healthily were especially angry and sometimes felt misled by the public heal
campaigns. This might be the downside of campaigns promoting healthy behaviour
and taking responsibility for your own health. Perhaps these campaigns should
communicate more clearly that taking the right measures cannot always prevent
disease. This subject should also be addressed in patient counselling.

The quotations in this dissertation reveal the idiosyncratic nature of patients'
cognitions, and show that they are based on personal constructs. These cognitions
help patients generate a coherent narrative about what has happened so that the event
can be embedded in the patient's own life history. Expressing the emotionally
confusing episode in words helps patients to structure the event. Patients who cannot
find a receptive ear in their own environment might benefit from an opportunity to tell
their story to help them deal with the event. This dissertation shows which themes
should be raised in the counselling of breast cancer patients.
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LIST OF COGNITIVE STRATEGIES AND THEIR DEFINITIONS

• CAUSAL ATTRIBUTION

A CAUSAL ATTRIBUTION IS A STATEMENT THAT REVEALS THE PATIENT'S THOUGHTS ABOUT
THE CAUSE OF THE DISEASE.

• CANCEL-OUT ATTRIBUTION

A PATIENT CONSIDERS A POSSIBLE CAUSE OF THE DISEASE, BUT CONCLUDES THAT IT DOES

NOT APPLY TO HERSELF AND THUS COULD NEVER BE AN EXPLANATION FOR HER l i t NESS. THE

POSSIBLE EXPLANATION IS RULED OUT IN A NEUTRAL MANNER.

• GUILT RELIEVING ATTRIBUTION

THE PATIENT RELIEVES HERSELF OF FEELINGS OF GUILT BY REIECTING SOMETHING THAT SHE

ACTUALLY DID AS BEING THE CAUSE OF THE DISEASE, OR EMPHASIZES THAT SHE HAS ALWAYS

LIVED A HEALTHY LIFE ESPECIALLY TO PREVENT CANCER A N D THEREFORE REIECTS

RESPONSIBILITY FOR CAUSING THE DISEASE, OR DECLARES THAT SHE COULD NOT HAVE

DISCOVERED THE CANCER ANY EARLIER.

• GIVING A POSITIVE MEANING

THE PATIENT GIVES A POSITIVE TURN TO A NEGATIVE EVENT. THE DISEASE HAS MADE OTHER

THINGS IN THE PATIENT'S LIFE IMPORTANT: THE ILLNESS HAS EFFECTFH SOMF THING, IT HAS

HAD A 'PURPOSE'.

• POSITIVE UPWARD SOCIAL COMPARISON

A POSITIVE UPWARD SOCIAL COMPARISON PRODUCES A POSITIVE EMOTION BECAUSE THE

PATIENT COMPARES HERSELF TO OTHERS W H O SHE PERCEIVES ARE DOING BETTER OR WHOSE

CIRCUMSTANCES ARE BETTER, AND THIS GIVES HER HOPE THAT THINGS WILL IMPROVE.

• POSITIVE DOWNWARD SOCIAL COMPARISON

A POSITIVE DOWNWARD SOCIAL COMPARISON PRODUCES A POSI1IVL LMOIION BLCAUSE THE

PATIENT COMPARES HERSELF TO OTHERS WHO SHE PERCEIVES ARE DOING WORSE OR WHOSE

CIRCUMSTANCES ARE WORSE, AND CONCLUDES THAT THINGS AREN'T GOING TOO BADLY

FOR HER.

• NEGATIVE UPWARD SOCIAL COMPARISON

A NEGATIVE UPWARD SOCIAL COMPARISON PRODUCES AN UNPLEASANT EMOTION BECAUSE

THE PATIENT COMPARES HERSELF TO OTHERS W H O SHE PERCEIVES ARE DOING BETTER OR

WHOSE CIRCUMSTANCES ARE BETTER, AND CONCLUDES THAT THINGS ARE NOT GOING AS

WELL FOR HER.

• NEGATIVE DOWNWARD SOCIAL COMPARISON

A NEGATIVE DOWNWARD SOCIAL COMPARISON PRODUCES AN UNPLEASANT EMOTION

BECAUSE THE PATIENT COMPARES HERSELF TO OTHERS W H O SHE PERCEIVES ARE DOING

WORSE OR WHOSE CIRCUMSTANCES ARE WORSE, AND CONCLUDES THAT THERE IS A REAL

THREAT THAT SHE WILL END UP IN THE SAME SITUATION.
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• EQUAL SOCIAL COMPARISON

IN AN EQUAL SOCIAL COMPARISON STATEMENT, A PATIENT CONCLUDES THAT SHE IS NO

DIFFERENT FROM ANYONE ELSE AND THAT WHAT HAS HAPPENED TO HER COULD HAVE

HAPPENED TO ANYONE.

• CONSIDERING SELF TO BE A UNIQUE PATIENT

CONSIDERING ONESELF A UNIQUE PATIENT MEANS THAT THE PATIENT FEELS HER CASE OR HER

TREATMENT TO BE EXCEPTIONAL.

• PUTTING THINGS INTO PERSPECTIVE

THE PATIENT W H O PUTS THINGS INTO PERSPECTIVE FEELS SHE OUGHT TO BE LUCKY THAT

THINGS AREN'T ANY WORSE: SHE CONSIDERS HERSELF FORTUNATE. SHE DOES NOT COMPARE

HERSELF EXPLICITLY TO OTHERS, NOR DOES SHE DOWNPLAY THE SERIOUSNESS OF THE

SITUATION.

• MINIMIZATION

MINIMIZATION MEANS DOWNPLAYING THE SERIOUSNESS OF THE DISEASE OR ITS EFFECTS.

THL PATIENT HAS A WARPED PERSPECTIVE OF REALITY.

• COGNITIVE AVOIDANCE

COGNITIVE AVOIDANCE INCLUDES FORMS OF DENIAL OF THE DISEASE AND ITS

CONSEQUENCES, AS WELL AS BLOCKING OUT THOUGHTS ABOUT THE DISEASE.

• PROTEST

PROTEST STATEMENTS INDICATE THAT THE PATIENT DOES NOT ACCEPT THE DISEASE OR ITS

CONSEQUENCES. THIS CATEGORY ALSO INCLUDES STATEMENTS ABOUT IT BEING UNFAIR THAT

SHE HAS GOTTEN CANCER; THE PATIENT IS ANGRY.

• RESIGNATION

STATEMENTS OF RESIGNATION ARE THOSE IN WHICH A PATIENT EXPRESSES ACCEPTANCE OF

HLR CURRENT AND FUTURE SITUATION AND HER STATUS AS A CANCER PATIENT OR CANCER

SURVIVOR; SHE RECONCILES HERSELF TO THESE FACTS.

• GLOOM AND DOOM THINKING

GLOOM AND DOOM STATEMENTS PAINT A VERY NEGATIVE PICTURE: THE DISEASE AND ITS

CONSEQUENCES RAISE FEARFUL, NEGATIVE THOUGHTS.

• SELF-ADMONISHMENT

SELF-ADMONISHMENT MEANS THE PATIENT URGES HERSELF BY SELF-TALK TO DO OR NOT TO

DO SOMETHING. SELF-ADMONISHMENT ALSO REFERS TO SELF-TALK IN WHICH THE PATIENT

PERSUADES HERSELF NOT TO BE AFRAID OR NEGATIVE.
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BIILAGE A: ONDERWERPEN UIT HET INTERVIEW

De onderwerpen zijn in vraagvorm weergegeven. Hoe met deze vragen is omgegaan, is te lezen in

hootdstuk II paragraaf 2-2. Tenzij anders vermeid zijn alle onderwerpen op de drie meetmomenten

aan de orde geweesl.

• 1 - Kunf u mij in het kort verteilen, hoe het u is vergaan vanaf de ontdekking ot hrt eerste vermoeden?

(Tl) Kunt u mij in het kort verteilen hoe hel u is vergaan sinds het vorige interview? (T2 en Ti)

• 2 - Wat dacht u toen u hoorde wat u had? (Tl)

• 3 - Vindt u dat u er op tijd bij was?

• 4 - Als u voor een behandeling ot controle in de wachtkamer zit wat denkt u dan?

• 5 - Hoe ervaart u de periode voor een controle? (T2 en T3)

» 6 - Denkt u nog wel eens hoe kom ik aan deze ziekte?

• 7 - Bent u nog op zoek naar een verklaring?

• 8 - Denkt u nog wel eens 'Waarom ik? Waarom moet mij dit overkomen?'

• 9 - Toekomst, wat roept dat woord bij u op?

• 10 - Is daar door de ziekte iets aan veranderd?

• 11 - Praat u met uw naasten over wat u ten aanzien van de ziekte bezig houdt? Wordt u door hen

voldoende gesteund?

• 12 - Denkt u wel eens over een negatieve afloop?

• 13 - Heeft u zelf enige invloed op uw toekomst?

• 14 - In hoeverre kunt u accepteren wat u is overkomen?

• 15 - Hoe vult u op dit moment uw tijd in? (dagelijkse bezigheden, werk, hobbies)

• 16 - Is daarin iets veranderd door de ziekte?

• 17 - Zijn er (nu nog) dingen die u door de ziekte of de behandeling niet meer kunt doen?

• 18 - Bent u zelf veranderd?

• 19 - Sommige mensen zeggen van zichzelf ik ben een vechter. Zoo u dat van uzelf zeggen? (Tl en T2)

• 20 - Heeft u voldoende steun ervaren van uw familie, uw vrienden en uw kennissen?

• 21 - Praat u makkelijk over uw ziekte?

• 22 - Hoe noemt u de ziekte?

• 23 - Als er iets op TV is over uw ziekte, of u ziet iets in een krant of tijdschrift, wat doet u dan?

• 24 - Wat denkt u als u ergens iets in uw lichaam voelt?

• 25 - Als u voor de Spiegel Staat en u ziet uzelf, wat denkt u dan?

• 26 - Is dit anders dan voor de behandeling?

• 27 - Is er iets dat u kunt doen of laten om te zorgen dat de ziekte niet terugkomt?

• 28 - Hoe is uw stemming de laatste weken?

• 29 - Hoe vindt u dat u zieh er doorheen slaat?

• 30 - Hoe tevreden bent u over de situatie op dit moment?

• 31 - Als u nu de balans opmaakt, hoe wilt u dan de afgelopen periode samenvatten?
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BljLAGE B: VRACEN UIT HET INTERVIEW MET DE AANTALLEN PATIENTEN DIE MET EEN

BEPAALDE STRATEGIE HEBBEN GEANTWOORD. TABELLEN BEHOREND Bl) HOOFDSTUk

IV PARAGRAAF 2

Per vraag is schematisch weergegeven bij hoeveel respondenten in het antwoord een bepaalde
Strategie is aangetroffen. T1, T2, en T3 verwijzen naar de drie tijdstippen waarop de interviews zijn
gehouden. Enkele vragen zijn niet op alle drie de tijdslippen gesteld, omdat ze niet op alle meel-
momenten relevant waren.

1 • Kunt u mij in het kort verteilen, hoe het u is vergaan vanaf de ontdekking of het eerste vermoeden? (Tl
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• 4 - Als u voof een behandeling o» rontrole in de wachtkamef *it wal denkt n dan?
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• 8 - Denkt u nog wel
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• Tabel4.7 - Verschillen in het gebruik van cognitieve strategieen tussen patienten met negatieve okselklieren (n„=13) versus

patienten met posistieve okselklieren (np=33>
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Per meetmoment staat in de kolommen 2 t/m 4 steeds het percentage patienten met negatieve okselklieren dat een Strategie ten
minste eenmaal gebruikt (%N), het percentage patienten met positieve okselklieren dat dit doel (%P) en de p-waarde behorend
bij de X^-test waarmee het onderlinge verschil is getoetst. In de volgende vier kolommen slaan steeds gegevens die betrekking
hebben op de frequence van het strategiegebruik. De gemiddelde rangorde van beide patientengroepen is weergegeven, evenals
de U-waarde en p-waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee het onderlinge verschil is getoetst (-;-p <.05< *p <.O1).
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• T,ihcl4.H - Verschillen in het gebruik van cognitieve strategieen tussen patienten behandeld met Chemotherapie
versus patienten niet beh.indeld met Chemotherapie (n,._=23)
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Per meetmoment Staat in de kolommen 2 t/m 4 steeds het percentage patienlen behandeld met Chemotherapie dat een
Strategie ten minste eenmaal gebaiikt (%CM, het percentage patienten niet behandeld met Chemotherapie dat dit doet (%C-) en
de p-waarde behorend bij de X'-test waarmee net onderlinge verschil is getoetst. In de volgende vier kolommen slaan steeds
gegevens die betrekking hebben op de frequentie van het strategiegebruik. De gemiddelde rangorde van beide patientengroepen
is weergegeven, evenals de U-waarde en p-waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee bet onderlinge verechil is
getoetst (+p <.O5)



• TabeM.9 - Verschillen in het gebruik van cognitieve strategieen tussen patienten behandeld met Chemotherapie (n^=2

versus patienten behandeld met hormoontherapie (n^=10i
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IVr meetmoment Staat in de kolommen 2 t/m 4 steeds het percentage patienten behandeld met Chemotherapie dat een
Strategie ten minsle eenmaal gebruikt (%C), hel percentage patienten behandeld met hormoontherapie dal dil doet (%H) en de
p-waarde behorend bij de XMest waarmee het onderlinge verschil is getoetst. In de volgende vier kolommen staan steeds
gegevens die betrekking hebben op de frequentie van het strategiegebruik. De gemiddelde rangorde van beide patienlengroepen
is weergegeven, evenals de U-waarde en p-waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee het onderlinge verschil is
getoetst (+p 5.05)



• Tatet 4.1 o - Verschillen in het

<n„=22)

gebruik van cognitieve strategies tussen jonge patienten (nj=24) versus oude patienten
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Per meetmoment staat in de kolommen 2 tym 4 steeds het percentage jonge patienten dat een Strategie ten minste eenmaal
gebruikt (%|), het percentage oude patienten dat dit doet (%O) en de p-waarde behorend bij de X^ waarmee het onderlinge
verschil is getoetst. In de volgende vier kolommen staan steeds gegevens die betrekking hebben op de frequentie van het
strategiegebruik. De gemtddelde rangorde van beide patientengroepen is weefgegeven, evenals de U-waarde en p-waarde
behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee het onderlinge verschil is getoetst (+p <.O5 *p 5.01 **p <.OO5)



• Tabd 4.11 - Verschillen in h d gebruik van cognitieve strategieen tuss^ laagopgeleide patienten (iy=31), versus hoogopgeleide

patienten <n^=l 5).
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Per meetmomcnl staat in de kolommen 2 t/m 4 steeds het percent ,^ laagopgeleide p.itienten dat een Strategie ten minste
eenma.il gebruikt (%L), het percentage hoogopgeleide patienten da- dit doet <%H) en de p-waarde behorend bij de X^-test
waarmee het onderlinge verschil is getoetst. In de volgende vier kolommen staan steeds gegevens die betrekking hebben op de
frequentie van het strategiegebruik. De gemiddelde rangorde van beioe patientengroepen is weergegeven, evenals de U-waarde
en p-waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee het onderlinge verschil is getoetst (^p £ 05)



• Tabel 4.12 - Verschillen in het gebruik van cognitieve strategieen tussen patienten die opnieuw met de ziekte zijn geconfronteerd

(nj_=6) versus patienten die niet opnieuw met de ziekte zijn geconfronteerd ^^=40)

»-4»

stnlrpt

CA

USA

OtA

PWC

S++

5 + -

S"*

s -

s *
SB

Rl

BAG

CV

PR

n
0 0

n

T1
n• M M

%z-

-

-

P
c im |o«ä*i* I,

• 1 •
-
-
-

•

•

-

- -

T2 t

"..Z+

KMMQ I WWW

«• p ...ssÄtjSsrf. u p

_
-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

. 1! . ; . -

• 1 "

T3

%z+

8)

80

SO

67

too

33

67

67

3)

50

too
17

8)

67

100

100

100

•CMM

%z-

87

80

73

30

«5

52

67

55

50

to

65

35

90

50

63

92

92

«

P

61

.67

42+

.96

.67

.66

.45

.64

.23

.11

.27

.76

• « !

..'

•»1

i
• nrii'fi

17.25

22.67

17.92

17.25

26.42

31.42

M tn

21.6"

28.67

11. V'

38.33

28.fi«

1931

26.50

12.42

»0.0»

33.50

Gnatttfr

24.44

21.63

24.34

24.44

2J46

22.31

M M
. > .o j

"7

73

10

27

81

^05

U5

16

. . 51

2240

1
U

115.0

86.5

82.5

102.5

72.5

114.0

109.0

894

72.0

31.0

92.5

96.0

102.0

66.5

80.5

604

1
P

71
•4 1

.81

.26

.21

.11

.10

A1
471

.69

.27

.or

403"

.15

.47

.51

47

.20

45+

Voor meetmoment T3 sta.it in de kolommen 2 t/m 4 het percentage patienten dat opnieuw met de ziekte is geconfronleerd en
een Strategie ten minste eenmaal gebruikt (%Z+), het percentage patienten dat niet opnieuw met de ziekte is geconfronteerd dat
dit doet ( \ D en de p-waarde behorend bij de X'-test waarmee het onderlinge verschil is getoetst. In de volgende vier kolommen
staan gegevens die betrekking hebben op de frequentle van het strategiegebruik. D e gemiddelde rangorde van beide
patientengroepen is weergegeven, evenals de U-waarde en p-waarde benotend bij de Mann-Whitney-test waarmee het
onderiinge verschil is getoetst f t p <.O5)
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B l I L A C E D : DE MATE V A N A A N P A S S I N G BI j VERSCHILLENDE SUBCROEPEN

RESPONDENTEN. TABELLEN BEHOREND BIJ HOOFDSTUK V PARAGRAAF 5

• Tabe) 5.9 - Verschillen in aanpassing tussen patienten met negatieve okselklieren (n^=13) versus

patienten met positieve klieren (np=33).

1
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Per meetmomont staan per aanpassingsschaal achtereenvolgens de gemiddelde rangorde van de
aanpassingsscores van patienten met negatieve okselklieren (N) en die van patienten met positieve
okselklieren (P), evenals de U- en p-waarde behorend bi j de Mann-Whitney-test waarmee de
onderl inge verschil len zi jn getoetst (+p £.05 *p£ .O1 " p £.005).

274



BIILACE D

• Tabel 5.10 - Verschil len in aanpassing tussen patienten behandeld met Chemotherapie (n^»>23) versus

patienten niet behandeld met Chemotherapie
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TodtoflKtperspecticf

Angst

ZdraCCM

Todtoirotprrspectief

Angst

ZHfbtnd

CrmiddfMf
rangonkC*

24.57

22.59

20.87

21.39

22.63

20.22

GtfniodHot
rangordrC"

T1

22.43

24.41

26.13

T2

25.61

24.37

26.78

T3

Tocfcomstpenpectief

Angst

ZtnuCCW

22.20

23.13

20.04

24.80

23.87

26.%

U

240.0

243.5

204.0

:u,n

244.5

189.0

234.5

256.0

185.0

P

-

.18

.28

hl.

.10

.51

.85

.08

Per meetmoment staan per aanpassingsschaal achtereenvolgens de gemiddelde rangorde van de
aanpassingsscores van patienten behandeld met Chemotherapie (C+) en d ie van patienten niet
behandeld met Chemotherapie (C), evenals de U- en p-waarde behorend bi j de Mann-Whitney-test
waarmee de onder l inge verschi l len z i jn getoetst C!"p <.05 *p £.01 * * p £ . 0 0 5 ) .
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• Tabel 5.11 - Verschillen in aanpassing tussen patienten behandeld met Chemotherapie (n^=23) versus

patienten behandele! met hormoontherapie (n^=10)

AjnpjMinguchul n * 33
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15.41

Gemiddelde
ran^orde M

T1

20.80

19.10

22.60

T2

19.25

18.65

19.80

T3

17.70

16.45

20.65

U

77.0

94.0

59.0

92.5

98.5

87.0

108.0

109.5

78.S

P

.13

.41

.03^

.37

.52

.27

.78

.83

.15

Per meetmorm*nt staan per ,ninpawinj;sschaal athtereenvolgens de gemiddelde rangorde van de
aanpassingssi ores van patienten behandeld met Chemotherapie (C) en die van patienten behandeld
met hormoontherapie (H), evenals de U- en p-waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee
dt> omlcrlingr verse hillen / i jn getoetst (+p S.05 *p S.01 " p S.005).
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• U M 5.12 - Verschillen in aanpassing tussen jonge patienten (n j=24) versus oude patienten

, , ,, Gftniddeldr Cemiddrldr
A»npattmg*ch«ln = 46 ^ ^ , „n^ortleO

T1

Toekomstperspectief

ZHfuCCM

19.50

22.21

22.90

27.86

24.91

24.16

U

168.0

233.0

249.S

P

.or

.50

.75

IMuMmtpenpectief

Angst

Ztfflwdd

23.58

23.13

24.56

23.41

23.91

22.34

262.0

255.0

238.5

.%

.84

.57

Toekomstpenpecticf

Angst

ZeMwcU

24.54

26.31

22.40

22.36

20.43

24.70

239.0

196.5

237.5

.58

.14

.56

Per meetmoment staan per aanpassingsschaal achtereenvolgens de gemiddelde rangorde van de
aanpassingsscores van jonge patienten (|) en die van oude patienlen (0), evenals de U- en p-
waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee de onderlinge verschillen zijn getoetst
(•!p £.05 *p £.01 " p £.005).
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l 5.1 i - Verschillen in aanpassing tussen laagopgeleide patienten (n^=31) versus hoogopgeleide

patienten (n^=1 5).

Aanpassingss< haal n = 46

Toekoimtpenpeclief

Angst

Zelfbeeld

Torliomftprnpe< tie I

AnKJt

Zelfbeeld

Toekomstperspectief

Angst

Zeltbeeld

Gemiddelde
rangorde L

22.92

22.90

22.94

2279

22.77

22.7J

23.4S

22.16

23.00

Gemiddelde
rangorde H

T1

23.18

23.21

23.14

T2

23.46

23.50

23.61

T3

22.00

i486

23.00

U

214.5

214.0

215.0

210.5

210.0

208.5

203.0

191.0

217.0

P

.95

.94

.96

.87

.86

.84

.73

.52

1.00

Per mwtmomont st.ian per ,i,inp.issingss< haal achtereenvolgens de gemiddelde rangorde van de
aanpassingsst ores van laagopgeleide patienten (I) en die van hoogopgeleide patienten (H), evenals
de U- en p-waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee de onderlinge verschillen zijn
getoetstC'pS.05 *P*.O1 "pS.OOS).
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• Tabel 5.14 - Verschilfen in aanpassing tussen patienten die opnieuw met de ziekte zijn geconlronteerd (

versus patienten die niet opnieuw met de zieUe zijn geconfronteerd (n^. =40).

Aanpraingsschul n = 4*

Toekomstperspectief

ZeHbeeM

Tockomtlperepectief

Angst

ZeHbeeld

b
Toekomslperspectief

Angst

ZeKbeeU

Gemiddftdf
rartgorde Z+

•

-

- - -

-

-

8.50

8.92

21.75

rangordeZ"

-

T2

•

T3

25.75

25.69

23.76

U

30.0

32.5

109.5

P

•

.00"

.00"

.73

Voor meetmoment T3 staan per aanpassingsschaal athlereenvolgens de gemiddelde rangorde van dtr
aanpassingsscores van patienten die opnieuw met de ziekie zijn geconfronteerd (Z*), en die van patienten
die niet opnieuw met de ziekte zijn geconfronteerd ( t ) , evenals de U- en p-waarde behorend bij de Mann-
Whitney^estwaarrneedeonderlingeverschillenzijngetoetst(tps.05 ' p i . 0 1 * *p i .005 ) .
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Tabe) 5.15 - Verschillen in 'gevoel van eigen invloed' tussen patienten met negatieve okselklieren

^ s i 3) versus patienten met positieve klieren (np=33).

n = 46

Invloed op de zirkle

Invloed op de toekoimt

Invloed door leefgewoonten

Invfoed op dr ziedte

Invloed op de loekomst

Invloed door leefyewoonten

F
Invkied op de ziekte

Invloed op de toekomsl

Invloed door leetgewoonten

Cemiddelde
rangorde N

21.08

24.15

24.04

2J.O8

20.58

2.1.04

25.58

24.88

25.04

Cemiddelde
rangorde P

T1

24.45

23.24

23.29

T2

2J.67

24.65

2J.68

T3

22.68

22.4i

22.89

U

183.0

206.0

207.5

209.0

176.5

208.5

187.S

196.5

194.5

P

.37

.81

.77

.87

.28

.82

.36

.61

.32

Per meetmoment staan per item achtereenvolgens de gemiddelde rangorde van de VAS-scores van
patifnten met negatieve okselklieren (N) en die van patienten met positieve okselklieren (P),
evenals de U- en p-waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee de onderlinge
verschillen zijn getoetst (+p £ .05 *p S.01 " p S.005).
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• Tabel S.ib - Verschillen in 'gevoel van eigen invioed' tussen patienten behandeld met Chemotherapie

(n^+=23) versus patienten niet behandeld met Chemotherapie (n^ .=23)

Invioed op de ziekte

Invioed op dr toekomst

Invioed op de ziekte

Invioed op de toekomst

Invioed door leefgewoonten

Invioed op de ziekte

Invioed op de loekomst

Invioed door leefgewoonten

28.00

24.00

23.50

24.00

26.50

24.50

23.50

22.50

22.50

19.00

23.00

23.50

T2

23.00

20.50

22.50

23.50

24.50

24.50

161.0

253.0

264.S

2S3.O

I9S.S

241.5

• = •
2M.S

241.5

241.5

. 0 0 "

.77

I.(K)

.76

.08

.44

i no

.56

.30

Per meetmoment staan per item achtereenvolgens de gemiddelde rangorde van de VAS-sc ores van
patienten behandeld met Chemotherapie (C+) en die van patienten niet behandeld met chemo-
therapie ( O , evenals de U- en p-waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee de
onderlinge verschillen zijn getoetst ("!> i.05 *p S.01 " p 5.005).
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Tabel 5.17 - Verschillen in 'gevoel van eigen invloed' tussen patienten behandeld met Chemotherapie

nj=23) versus patienten behandeld met hormoontherapie (n^=10)

Invloed op de ziekte

Invloed op de toekomst

Invloed door leefgewoonten

Invloed up de ziekte

Invloed op de toekomst

Invloed door leefgewoonten

Gemiddelde
rangorde C

19.54

17.54

17.15

17.24

18.33

17.59

Gemiddelde
rangorde H

T1

11.15

15.75

16.65

4M * '•ft" *S£9

16.45

13.95

15.65

U

56.5

102.5

111.5

109.5

84.5

101.5

P

.or

.57

.81

.79

.17

.43

Invloed op de ziekte

Invloed op de toekomst

Invloed door leefgetwoontan

17.59

16.67

16.72

15.65

17.75

17.65

101.5

107.5

108.5

.43

.73

.54

Per meetmoment st.wn per item achter«?nvolgens de gemiddelde rangorde van de VAS-scores van
patienten behandeld met Chemotherapie (C) en die van patienten behandeld met hormoontherapie
(H). evenals de U- en p-waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee de onderlinge
verschillen zijn getoetst (+p<.05 *pS.O1 * * p ^ -
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• Tabd 5 ) 8 - Verschillen in 'gevoel van eigen invloed' tussen jonge patienlen (n |«24)

versus oude patienten (nQ=22)

Invloed op de rielrte

Invloed op de toekomst

Irmofd door leefjgewoontefi

Invloed op de ziekte

Inviotfl op de tocKomt

Invloed door leefgewoonten

Invkwd op de neue

Invloed op de toekomst

Invloed door leefgewoonten

25.50

24.38

24.33

23.67

25.00

24.29

24.25

23.04

22.46

21.32

22.55

22.59

T2

23.32

21.86

22.64

T3 1

22.68

24.00

24.64

216.0

243.0

244.0

260.0

228.0

245.0

•H
246.0

253.0

239.0

.59

.45

W M • Mil Ml

.91

.3d

.53

•
.̂58

.78

.26

Per meetmoment staan per item achtereenvolgens de gemiddelde rangorde van de VAS-sf ores
van jonge patienten (|) en die van oude patienten (O), evenals de U- en p-waarde behorend bij
de Mann-Whitney-test waarmee de onderlinge verschillen zijn getoetst (tp £.05 *p £.01
**p£.OO5).
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• Tahel s.19 - Verschillen in 'gevoel van eigen invloed' tussen laagopgeleide patienten (n^=31) versus

hoogopgeleide patienten (n^=15) .

n = 4f>

Invloed op de ziekle

Invlord op de torkomst

Invlord door IrefRewoontcn

Invlord op de zirkle

Invlord op rie torkonul

Invlord door Irefgrwoontcn

Invlord op dr /irktr

Invlord op dr torkomtt

Cemiddelde
rangordeL

22.90

21.13

22.73

21.94

20.92

22.47

22.9S

22. IS

23.73

Gemiddrldr
rangorde H

T1

24.73

28.40

25.10

T2

26.73

28.83

25.63

T3

24.63

26.30

23.03

U

214.0

159.0

208.5

184.0

152.5

200.5

215.5

190.5

225.5

P

.61

.04+

.34

.16

.03+

.25

.5«

.26

.74

Per meetmoment staan per item ,u htereenvolgens de gemiddelde rangorde van de VAS-scores van
laagopgeleide patienten (I) en die van hoogopgeleide patienten (H), evenals de U- en p-waarde
behorend bij de Mann-Whitney-test waarniee verschillen zijn getoetst (+p S.05 *p £.01 " p S.OX35).

284



BIIIAGE D

• Tabel 5.20 - Verschillen in 'gevoel van eigen invloed' tussen patienten die opnieuw met de ziekte zijn gecon-

fronteerd (nj+=6) versus patienten die niet cipnieuvv met do ziekte zijn geconfronteerd (n^. =40).

Invloed op de ziekte

Invloed op de toekomst

Invloed door leefgewoonten

Invloed op de ziekte

Invloed op de toekomst

Invloed door leefgewoonten

Invloed op de ziekte

Invloed op de toekomst

Invloed door leefgewoonten

Cemiddelde
rjngorde Z*

-

•

•

•

-

22.33

20.17

25.33

Gemiddetde
rangorde Z'

T1

-

•

-

T2

T3

23.67

24.00

23.23

U

-

-

113.0

100.0

109.0

P J
1

•

•

•

•

.75

.45

.46

Voor meetmoment T3 staan per item achlereenvolgens de gemiddelde rangorde van de VAS-sc.ore* van
patienten die opnieuw met de ziekte zijn geconfronteerd (Z+), en die van patienten die niet opnieuw met de
ziekte zijn geconfronteerd (Z-), evenals de U- en p-waarde behorend bij de Mann-Whitney-test waarmee de
onderlinge verschillen zijn getoetst Ĉ p £.05 *p£.O1 "pS.005) .
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