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Samenvatting  

Door vroege opsporing en verbeterde behandeling is de overleving voor 
verschillende vormen van kanker de laatste jaren aanzienlijk gestegen.1 Naar 
verwachting zal het aantal mensen dat recent of langer geleden de diagnose 
kanker heeft gekregen tussen 2000 en 2015 toenemen van 366.000 tot 
692.000.1 Patiënten met kanker hebben vaak meerdere symptomen die een 
negatieve invloed hebben op hun gevoel van welzijn en hun fysieke en sociale 
functioneren. 
In dit proefschrift proberen wij inzicht te geven in de prevalentie van 
symptomen bij patiënten met kanker en de invloed hiervan op hun kwaliteit van 
leven. Beschreven worden zowel fysieke als psychologische symptomen bij 
patiënten met kanker in alle ziekte stadia: van genezen tot terminaal ziek. 

Hoofdstuk 1 

Introductie 
In de introductie schetsen wij de aanleiding voor dit proefschrift. Ondanks de 
overvloedige hoeveelheid literatuur over dit onderwerp is de prevalentie van 
pijn bij patiënten met kanker niet goed bekend. De vroegste studies (1959-
1975) spreken over een prevalentie van pijn van 52-77%.2-6 Studies na 2004 
laten een pijnprevalentie van 24-60% zien bij patiënten tijdens actieve 
antikanker behandeling7-10 en van 62-86% bij patiënten met een vergevorderd 
stadium van de ziekte.11-16 Deze cijfers staan in schril contrast met de snel 
groeiende interesse in pijn en pijnbehandeling in de laatste twee decennia. 
Blijkbaar hebben het grotere inzicht in de pathosfysiologische mechanismen 
van pijn en de grotere beschikbaarheid van verschillende soorten pijn 
medicatie, zoals opioïden, co-analgetica en NMDA-receptor-antagonisten, niet 
geleid tot een daling in de prevalentie van pijn bij patiënten met kanker. Dit, 
terwijl een goed gebruik van de WHO-pijnladder zou kunnen leiden tot 
adequate pijnverlichting bij 70-90% van de patiënten.17-20  
Over fysieke symptomen anders dan pijn is in de literatuur veel minder te 
vinden. De studies die naar andere symptomen gekeken hebben betreffen 
meestal patiënten met vergevorderde of terminale kanker.11,21-25 In een recente 
review26 bleken vijf symptomen (vermoeidheid, pijn, gebrek aan energie, 
zwakte en verlies van eetlust) bij meer dan 50% van de patiënten met 
vergevorderde ziekte voor te komen. Studies naar niet-pijn fysieke symptomen 
bij niet-terminale patiënten zijn schaars en focussen meestal op één symptoom 
bij één soort kanker o.a. benauwdheid bij patiënten met longkanker27 of 
vermoeidheid bij borstkanker.28 
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Kanker gerelateerde psychologische stress wordt gezien bij eenderde van de 
patiënten.29 De prevalentie van depressie wordt geschat op 10-25%, die van 
angststoornissen op 15-28%.29 Deze schattingen berusten echter op 
onderzoeken uitgevoerd op een tijdstip rond de diagnose. Veel minder is 
bekend over psychologische problemen jaren na de diagnose. Studies met een 
longitudinaal karakter spreken elkaar tegen: psychologische problemen nemen 
af in de loop van de tijd30,31 ten opzicht van: geen verschil in prevalentie van 
angst en depressie tussen vroege en late borstkanker32 of chronische 
lymfatische leukemie.33  
 
De oorzaken voor de nog steeds zeer hoge prevalenties van fysieke 
symptomen bij patiënten met kanker zijn het best bestudeerd bij pijn. De kloof 
tussen wat mogelijk is in pijnbestrijding en wat wordt bereikt wordt veroorzaakt 
door vele zowel patiëntgerelateerde, hulpverlener gerelateerde als logistiek 
gerelateerd factoren. “Een goede patiënt” willen zijn en angst voor medicatie in 
het algemeen en opioïden in het bijzonder bij patiënten en  gebrek aan kennis 
en ”vragen naar” bij de hulpverleners zijn bekende barrières voor adequate 
pijnbehandeling.34-43  
In een recente review44 van interventies gericht op het verbeteren van de 
behandeling van pijn, kon geen enkele interventie gevonden worden welke zich 
specifiek op medici richtte. Didactische interventies bij verpleegkundigen 
verhoogden de kennis van de verpleegkundigen en rekende af met een aantal 
mythes. Echter, deze interventies lieten geen verbetering van de pijn bij 
patiënten zien, noch een grotere patiënt tevredenheid. Verschillende studies 
lieten zien dat interventies gericht op patiënten wel de pijnscores kunnen 
verbeteren en negatieve gevoelens over pijnmedicatie kunnen veranderen.44  

Hoofdstuk 2 

Prevalentie van pijn bij patiënten met kanker: een systematische 
review over de afgelopen 40 jaar 
(Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 
years. Annals of Oncology, 2007;18:1437-1449) 
 
In hoofdstuk 2 beschrijven wij een systematische review naar de prevalentie 
van pijn bij patiënten met kanker. Bij een search in Medline 1966-Sept 2005, 
Embase 1989- Sept 2005, Pubmed1975- Sept 2005, Cinahl 1982- Sept 2005, 
Cochrane Systematic reviews, Cochrane Central en de Cancer Library 2002 
met de zoektermen “pain” en “prevalence”, of “symptom” en “prevalence”  in 
combinatie met de volgende termen: “cancer”, “neoplasm”, “terminal”, “end-
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stage”, “advanced”, “hospice” of  “palliative” werden 160 studies naar de 
prevalentie van pijn bij patiënten met kanker geïdentificeerd. De voorafgestelde 
kwaliteitsnorm  (gebaseerd op Leboeuf-Yde45) werd gehaald door 54 artikelen 
(34%). 
De prevalentie van pijn was 33% bij patiënten na curatieve antitumor therapie, 
59% bij patiënten tijdens antitumor therapie en 64% bij patiënten voor wie 
antitumor behandeling geen optie meer was. In slechts17 studies werd ook de 
ernst van de pijn gerapporteerd. In de groep tijdens antitumor therapie bleek 
36% van de patiënten matig tot ernstige (VAS>4) pijn te ervaren, in de 
uitbehandelde groep was dit 45%. 
In de bivariate analyse bleek dat noch type kanker noch periode van publicatie, 
continent, leeftijd, type gemeten prevalentie noch gebruik van al dan niet 
gevalideerde vragen lijsten een significante invloed had op de prevalentie van 
pijn.  
In de discussie gaan wij in op de barrières voor adequate pijn bestrijding en 
doen wij aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Hoofdstuk 3 

Hoge prevalentie van pijn bij patiënten met kanker in een grote 
population-based studie in Nederland 
(High Prevalence of Pain in Patients with Cancer in a Large Population-Based 
Study in the Netherlands. Pain 2007;132:312-320) 
 
In hoofdstuk 3 beschrijven wij de resultaten van een onderzoek naar 
prevalentie van pijn en de kwaliteit van pijn behandeling bij patiënten met 
kanker in de regio van het Integraal Kankercentrum Limburg (IKL). Een 
representatieve groep van 1429 patiënten (response 76%) met kanker vulden 
een vragenlijst in bestaande uit de Brief Pain Inventory (BPI), de Pain 
Management Index (PMI) en de EORTC-C30 (pijn en kwaliteit van leven).  
Van de totale onderzoeksgroep rapporteerde 44% matig tot ernstige pijn. De 
onderzoekspopulatie werd gesplitst in 4 groepen: groep 1a: patiënten voor wie 
curatieve behandeling >6 maanden geleden was afgerond, groep 1b: patiënten 
tijdens curatieve antitumor therapie of behandeling ≤ 6 maanden geleden 
afgerond, groep 2: patiënten tijdens palliatieve antitumor behandeling en groep 
3: patiënten voor wie antitumor behandeling geen optie meer was. De 
pijnpercentages in deze groepen was respectievelijk: 49%, 57%, 56% en 75%. 
Patiënten met lagere opleidingsniveaus hadden significant meer kans op pijn. 
Patiënten met gastro-intestinale tumoren, mamma carcinoom en 
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hematologische maligniteiten (zonder maligne lymfomen) hadden significant 
meer kans op matig tot ernstige pijn dan patiënten met prostaat carcinoom. 
Pijnbehandeling was inadequaat bij 42% van de respondenten. Opnieuw gaf 
een laag opleidingsniveau een grotere kans op onderbehandeling. Ook 
patiënten in groep 1b (tijdens curatieve antitumor therapie) hadden een 
significante hogere kans op onderbehandeling van de pijn. 
In de discussie gaan wij in op de onderverdeling van pijn in mild, matig en 
ernstig, bespreken we kort de beperkingen van de Pain Management Index 
(PMI) en zoeken wij naar een verklaring voor de grotere kans op pijn en 
onderbehandeling van patiënten met een lager opleidingsniveau en de grotere 
kans op onderbehandeling van patiënten in groep 1b. 
Wij concluderen dat aandacht voor pijn in alle ziektestadia een stringente 
noodzaak is en dat in de curricula voor medische professionals meer aandacht 
moet komen voor pijn- en pijnbehandeling. 

Hoofdstuk 4 

Prevalentie van niet-pijn fysieke symptomen en psychologische 
symptomen en hun invloed op kwaliteit van leven bij patiënten 
met kanker. 
(Prevalence of Non-pain Physical Symptoms and Psychological Symptoms and 
their influence on Quality of Life in Patients with Cancer. Journal of Pain and 
Symptom Management; in press) 
 
In hoofdstuk 4 beschrijven wij de resultaten van een onderzoek naar de 
prevalentie van niet-pijn fysieke symptomen en psychologische symptomen bij 
patiënten met kanker in de regio van het Integraal Kankercentrum Limburg 
(IKL). Een representatieve groep van 1429 patiënten (response 76%) met 
kanker vulden een vragenlijst in bestaande uit de EORTC-C30 (kwaliteit van 
leven en fysieke symptomen) en de Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS). De onderzoekspopulatie werd gesplitst in vier groepen: groep 1a: 
patiënten voor wie curatieve behandeling >6 maanden geleden was afgerond, 
groep 1b: patiënten tijdens curatieve antitumor therapie of behandeling ≤ 6 
maanden geleden afgerond, groep 2: patiënten tijdens palliatieve antitumor 
behandeling en groep 3: patiënten voor wie antitumor behandeling geen optie 
meer was. 
Behalve bij diarree nam de prevalentie van matig tot ernstige fysieke 
symptomen (braken, obstipatie, misselijkheid, sufheid, slaapproblemen, 
benauwdheid, gebrek aan eetlust, droge mond, zwakte, vermoeidheid en 
behoefte om te rusten) significant toe met de ernst van de ziekte. Braken was 
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het minst frequente symptoom in alle groepen (1–10%). Matig tot ernstige 
klachten van zwakte, vermoeidheid en de behoefte om te rusten waren het 
meest frequent aanwezig: respectievelijk 16–24% in groep 1a en 65-74% in 
groep 3. 
Behalve geïrriteerdheid namen ook de psychologische symptomen (moeite met 
herinneren, depressie, gespannen, moeite met concentreren, angst en zorgen) 
significant toe met de ernst van de ziekte. Geïrriteerdheid was in alle groepen 
het minst voorkomende symptoom. Zorgen was het meest frequent 
voorkomende symptoom (20-55%). Diarree was het meest prevalent bij 
patiënten met gastro-intestinale tumoren en droge mond en angst het meest 
prevalent bij patiënten met hoofd-hals tumoren. 
Patiënten met gastro-intestinale tumoren, maligne lymfomen en andere 
hematologische tumoren hadden een significant slechter kwaliteit van leven 
dan patiënten met een prostaat carcinoom. De symptomen vermoeidheid, pijn, 
gebrek aan eetlust, obstipatie, angst en depressie hadden een significante 
negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Voor 45-90% van de matig tot 
ernstige symptomen werden patiënten niet behandeld, met name de 
symptomen met de meest negatieve invloed op de kwaliteit van leven werden 
het minst frequent behandeld. 
In de discussie relateren wij de prevalentie van de verschillende symptomen 
aan die in de algemene bevolking en vergelijken onze cijfers met eerdere 
studies. 
Wij concluderen dat patiënten met kanker vaak polisymptomatisch zijn en dat 
veel symptomen onbehandeld blijven, ondanks hun negatieve invloed op 
kwaliteit van leven. Meer aandacht voor de verschillende fysieke en 
psychologische symptomen in alle stadia van de ziekte is van groot belang 
voor de kwaliteit van leven van patiënten met kanker. 

Hoofdstuk 5 

Een randomised contolled trial (RCT) naar het effect van een 
intensieve verpleegkundige interventie bij patiënten met kanker 
en pijn in de thuissituatie. 
(A randomised controlled trial of an intensive nursing intervention for cancer 
outpatients suffering from pain and other symptoms. submitted) 
 
In hoofdstuk 5 beschrijven wij een RCT naar de effecten van een 
verpleegkundige interventie bij patiënten met pijn of andere symptomen als 
gevolg van kanker of kanker therapie in de thuissituatie. Honderdtwintig 
patiënten werden gerandomiseerd naar de interventiegroep of de 
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controlegroep. De interventie (Pain Education Program PEP) bestond uit drie 
huisbezoeken van 1 tot 1,5 uur waarin 1. met behulp van een pijnbrochure de 
patiënt onderwijs werd gegeven over pijn en pijnbehandeling, 2. de patiënt 
werd geïnstrueerd hoe een pijndagboek bij te houden en 3. de patiënt werd 
gestimuleerd contact te zoeken met zijn of haar behandelaar bij matig tot 
ernstige symptomen. Na het eerste en derde huisbezoek werd een schriftelijk 
verslag en zonodig suggesties voor veranderingen in de behandeling 
opgestuurd naar de behandelaar. De patiënten in de controlegroep kregen 
care-as-usual.  
Pijnkennis nam significant toe in de interventiegroep. Bij alle patiënten in de 
interventiegroep was er een significante afname van de pijn score op korte 
termijn (vier weken). Alleen bij de patiënten met een hoge pijnscore (VAS 7-10) 
bij aanvang van de studie bleef deze significante daling bestaan op de lange 
termijn (acht weken). Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, angst en depressie 
bij aanvang hadden geen significante invloed op de afname van de pijnscore 
op korte en lange termijn. Er werd geen correlatie gevonden tussen toename 
van kennis en afname van pijn. 
Van de in totaal 37 geformuleerde medicatie adviezen werden er 22 niet 
opgevolgd en van 8 adviezen is onbekend of deze opgevolgd werden.  
Alle patiënten gaven aan andere patiënten te willen aanraden om deel te 
nemen aan het scholingsprogramma. Zesenzestig procent van de patiënten 
wilde graag doorgaan met het programma, 34% vond drie sessies voldoende. 
In de discussie pleiten wij voor een betere patiënt selectie voor educatie 
programma’s, bediscussiëren wij het ontbreken van de correlatie tussen 
toename van pijnkennis en afname in pijn en bepleiten wij een intensievere 
samenwerking tussen de behandelaren, waardoor mogelijk medicatie 
aanpassingen sneller en adequater kunnen worden doorgevoerd. 

Hoofdstuk 6 

Zorgen van voormalige borstkanker patiënten over een mogelijke 
terugkeer van de ziekte: een validatie en prevalentie studie 

(Concerns of former breast cancer patients about disease recurrence: a 
validation and prevalence study. Psycho-Oncology, 2008;17:1137-1145) 
 
In hoofdstuk 6 beschrijven wij de validatie van de Nederlandse versie van de 
Concerns About Recurrence Scale (CARS) en rapporteren wij over de 
prevalentie van angst voor terugkeer van borstkanker en de invloed hiervan op 
kwaliteit van leven. 
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Voor het meten van angst voor terugkeer van borstkanker werd gekozen voor 
de oorspronkelijk Amerikaanse vragenlijst CARS omdat dit het enige 
beschreven multi-dimensionele instrument is. Naast vier vragen over overall 
angst voor terugkeer voor borstkanker bekijkt de CARS ook waar patiënten met 
name bang voor zijn in 4 subdomeinen: vrees voor gezondheid, vrouwelijkheid, 
rol-functioneren en dood. De CARS werd vertaald en de psychometrische 
eigenschappen onderzocht. De confirmerende factor analyse liet een adequate 
lading van alle items zien op de verschillende domeinen. De interne 
consistentie (Cronbach’s alfa) van de domeinen was adequaat. De intraclass 
coëfficiënten (ICC) van 0.77–0.89 gaven aanwijzingen voor een goede test-
hertest stabiliteit. De constructvaliditeit werd bevestigd dor adequate 
Spearman’s correlaties met de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
de Pain Catastrophizing Scale (PCS) en de Life Orientation Test (LOT). 
Van de participerende vrouwen (n=136, reponse rate 90%) gaf 56% matige tot 
ernstige overall angst voor terugkeer van de borstkanker aan. Met name vrees 
voor gezondheid en dood waren prominent aanwezig (respectievelijk 63% en 
61%). Pijn was een onafhankelijke voorspeller voor de angst voor terugkeer, 
oudere vrouwen hadden significant minder vrees voor gezondheid, rol-
functioneren en dood. Er was geen significante relatie tussen tijd verlopen 
sinds laatste behandeling en de mate van vrees voor terugkeer. 
Alle domeinen van de CARS waren negatief gecorreleerd met kwaliteit van 
leven, waarbij rol-functioneren de meeste invloed had op de kwaliteit van leven. 

Hoofdstuk 7 

Algemene discussie 
In de algemene discussie bespreken wij allereerst enige methodologische 
aspecten van dit proefschrift.   

Groepsgrootte 

Groep 3 (patiënten voor wie antitumor therapie niet meer geïndiceerd is) is 
relatief klein en mogelijk niet representatief. Het is onduidelijk op welke wijze dit 
de uitkomsten van de studie beïnvloedt. Sommige studies laten een afname 
van pijn zien in de laatste twee weken van het leven, hetgeen zou betekenen 
dat wij een overschatting van de prevalentie van pijn maken. Andere studies 
echter, laten een toename van pijn zien in de laatste twee weken. Er zijn 
slechts weinig studie naar andere symptomen in de laatste twee weken. Eén 
studies liet een toename zien van de prevalentie van verwardheid, anorexie en 
slikklachten, een andere studie een afname van depressie, hoest en 
misselijkheid, terwijl een derde studie een toename van de prevalentie van 
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dyspnoea, maar gelijkblijvende prevalentie van alle andere symptomen liet 
zien. 
Er zou een vraagteken geplaatst kunnen worden bij het aantal patiënten 
geïncludeerd in de validatie studie van de CARS. Echter, de rationale voor de 
regel dat voor een factor analyse tien deelnemers per vraag benodigd zijn is 
onduidelijk. Meer recent werd aangetoond dat bij communaliteiten van ≥0.6 
relatief kleine aantallen (<100) voldoende kunnen zijn voor een adequate factor 
analyse. 

Kwaliteitscriteria 

De kwaliteitscriteria voor de beoordeling van prevalentie studies gebruikt in 
hoofdstuk 2 werden gebaseerd op het werk van Leboeuf-Yde and Lauritsen. 
Wij hebben deze criteria aangepast door gewicht toe te kennen aan de 
afzonderlijke criteria en de specifieke items over lage rug pijn te vervangen 
door kankerspecifieke items. Wij bevelen een verdere verfijning van deze 
criteria aan door oa minder gewicht toe te kennen aan retrospectieve studies 
en studies die gebruik maken van proxy-reporting of medische dossiers. Meer 
gewicht zou toegekend mogen worden aan een adequate beschrijving van het 
ziektestadium van de patiënten en het item gebruik van al-dan-niet 
gevalideerde vragenlijsten lijkt overbodig. 

Wanneer noem je een symptoom mild, matig of ernstig? 

Om een betekenisvolle classificatie van de ernst van symptomen te maken 
werden de NRS en VAS schalen (0–10) omgezet in woorden: geen, mild, matig 
en ernstig door koppeling van de NRS- en VAS schalen aan de mate waarin 
een symptoom een patiënt in het dagelijks leven beperkt. De onderverdeling in 
mild, matig en ernstig blijft echter een punt van discussie: mn is een NRS/VAS 
van 4 mild of matig en, in mindere mate, is een NRS/VAS van 7 matig of 
ernstig? Voor de review (hoofdstuk 2) hebben wij gekozen voor de indeling van 
Serlin (4 = mild, 7 = ernstig). Echter, in onze prevalentie studie (hoofdstuk 3) 
gaven de patiënten aan een NRS van 4 als matige pijn te beoordelen. Dit was 
reden om in de hoofdstukken 3 en 4 de indeling NRS 1-3 = mild, 3-6 = matig en 
7–10 = ernstig aan te houden. 

Algemene discussie 
In de algemene discussie gaan we allereerst uitgebreid in op de mogelijke 
oorzaken (barrières) van de nog altijd te hoge prevalenties van pijn en andere 
symptomen. Oorzaken kunnen gevonden worden op drie niveaus: 1. artsen en 
verpleegkundigen hebben te weinig aandacht voor en te weinig kennis van 
symptomen en symptoom controle, 2. patiënten melden hun klachten 
onvoldoende bij behandelaren en zijn therapie ontrouw, vaak op basis van 
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allerlei mythes welke over medicatie bestaan en 3. binnen het 
gezondheidssysteem is het voor een patiënt vaak onduidelijk bij wie hij/zij voor 
welke klacht moet zijn en is er te weinig tijd om een gedegen pijn/symptoom 
anamnese af te nemen. 
Vervolgens worden de verschillende symptomen afzonderlijk besproken. 
 
De conclusie luidt: 
De afgelopen decennia is er veel progressie geboekt in de genezing van 
patiënten met kanker. Echter op het gebied van “care” valt nog veel te winnen. 
Meer en betere educatie over symptomen en symptoombestrijding van allen 
die professioneel met patiënten met kanker te maken krijgen is een 
randvoorwaarde voor de verbetering van de kwaliteit van leven van deze 
patiënten. 
In iedere setting moeten symptomen systematisch bij ieder patiënt contact 
genoteerd worden, b.v. via een korte vragenlijst of door een nurse-practitioner.  
Patiënten moeten worden aangemoedigd hun klachten te uiten bij hun 
behandeld arts en zouden beter geïnstrueerd moeten worden over het hoe en 
waarom van medicatie om de therapietrouw te verbeteren. 
Tenslotte zou iedere patiënt, laagdrempelig, toegang moeten hebben tot een 
telefoonnummer voor vragen of opmerkingen over hun symptomen en/of 
medicatie. 
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