De angst voor terugkeer

Als de kanker is verdwenen, maar de angst is gebleven
Door: ir. Willem Koert, wetenschapsverslaggever

Tijdens de nasleep van geslaagde kankerbehandelingen steken depressie, vermoeidheid en angst bij een grote groep kankerpatiënten de kop op. Psychologen hadden
al een beeld van de eerste twee, maar nog niet van de rol die angst speelt in het
leven van kankeroverlevers. Het promotieonderzoek van de Nijmeegse gedragswetenschapper José Custers bracht daarin verandering.
Komt de ziekte ooit nog terug? Die
vraag spookt frequent door het hoofd
van bijna iedereen die kanker heeft
overleefd. “Toch was er in 2010, toen
het onderzoek van José nog maar net
was begonnen, nog weinig over de rol
van angst na kanker bekend”, vertelt
Judith Prins. Prins, die als hoogleraar
Medische Psychologie is verbonden aan
Radboudumc, begeleidde de gedragswetenschapper José Custers bij haar
promotieonderzoek. “José had al wel in
een vroeg stadium van onderzoek het
vermoeden dat er een onbewuste component bij die angst aanwezig was. En ze
bleek het bij het rechte eind te hebben.”
Custers toonde die component aan in
een experiment waarin ze proefpersonen die borstkanker hadden overleefd
achtereen allerlei woorden liet zien,
die waren weergegeven in telkens weer
een andere kleur.[1] De proefpersonen moesten die kleur zo snel mogelijk
benoemen. “Sommige woorden waren
neutraal, andere hadden te maken met
kanker”, legt Custers uit. “De proefpersonen hadden meer tijd nodig om de
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kleur van de aan kanker gerelateerde
woorden te benoemen dan die van
de neutrale woorden.” Mensen lezen
onwillekeurig woorden die ze zien.
Woorden die een bijzondere emotie
prikkelen, activeren allerlei delen in de
hersenen, waardoor het benoemen van
de kleur waarin die woorden zijn weergegeven meer tijd kost.
In een andere studie ondervroeg Custers 67 mensen die dikke darmkanker hadden overleefd naar hun angst
voor terugkeer van de ziekte.[2] Op dat
moment waren de studiedeelnemers
ziektevrij, en lag hun operatie inmiddels
één tot negen jaar in het verleden. Desondanks had 38 procent van de ondervraagden last van angst.

Hardnekkige angst
Angst voor terugkeer van de ziekte is
normaal, aldus Custers. In de meeste
gevallen neemt die angst met het verstrijken van de tijd af. Maar dat gebeurt
niet in alle gevallen. “Ongeveer dertig
procent van de kankerpatiënten blijft
angstig”, vertelt Custers. “Soms vermij-
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den ze prikkels waardoor die angst weer
prominent in het bewustzijn komt. Als
een TV-programma aandacht besteedt
aan kanker, zappen deze mensen weg.
Als er in een krant of tijdschrift een
bericht over kanker staat, dan slaan ze
dat over. Als tijdens een verjaardag het
gesprek over kanker gaat, verlaten ze de
kamer.”
Er zijn echter ook patiënten die op een
tegenovergestelde manier omgaan met
hun angst. Ze speuren bijvoorbeeld naar
verwijzingen naar kanker in de overlijdensberichten in de krant, of onderzoeken hun lichaam continu op symptomen
die misschien betekenen dat de ziekte is
teruggekeerd.

Dit soort gedrag maakt de angst voor de
terugkeer van kanker op de korte termijn misschien hanteerbaar, maar kan
op de langere termijn angst juist versterken. “Mensen die kanker hebben overleefd maar nog steeds worden geplaagd
door angst kunnen bijvoorbeeld in
paniek raken door een onschuldige
griep”,[3] vervolgt Custers. “Ze worden
bezorgd omdat ze zich gewoon even wat
minder fit voelen.”
Vaak kunnen de kankeroverlevers die
angst alsnog onder controle krijgen door
contact te zoeken met een verpleegkundige of een arts, die na een kort onderzoek verlossende woorden kan spreken.
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De daaropvolgende geruststelling is
bij de kankeroverlevers die in de greep
zijn gekomen van angst jammer genoeg
maar tijdelijk. “Hoe serieuzer het angstprobleem, hoe korter het geruststellende effect duurt”, zegt Custers.

Levenskwaliteit
De niet onaanzienlijke groep kankerpatiënten die Custers in beeld heeft gekregen doet dan ook geregeld een beroep
op de zorg. “Dat zou één van de motieven kunnen zijn om dit probleem aan
te pakken”, zegt Custers. “Een effectieve behandeling voor deze problematiek kan kosten besparen.” Wellicht nog
belangrijker is dat een behandeling de
kankerpatiënten zelf een beter leven
geeft. “Angst vermindert de kwaliteit
van leven in deze groep”, zegt Custers.
“Deze mensen verliezen de grip op hun
leven. Overmand door angst zijn ze dikwijls ook niet meer in staat om plannen
voor de toekomst te maken. Hun leven
staat stil. Zelfs het plannen van een
vakantie behoort soms niet meer tot de
mogelijkheden.”
Andere onderzoekers hebben de bevindingen van Custers, die tussen twee
haakjes in mei 2016 promoveerde aan
de Radboud Universiteit, inmiddels
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bevestigd. “Een collega vond hetzelfde
bij prostaatkankerpatiënten”, zegt Custers. “De prevalentie van ontregelende
angst was een beetje minder dan ik had
gevonden. Dat komt misschien omdat
prostaatkankerpatiënten mannen zijn.
Mannen lijken minder gevoelig te zijn
voor angst dan vrouwen. Maar misschien rapporteren mannen hun gevoelens van angst minder snel.”
Een andere factor is leeftijd. Jongere
kankerpatiënten zijn gevoeliger voor
angst dan hun oudere lotgenoten, ontdekte Custers.

Hoe verder?
“Er zijn al angstbehandelingen voor
de angst voor de terugkeer van kanker”, zegt begeleider Prins. “Het Helen
Downing Instituut biedt die bijvoorbeeld aan. Maar de effectiviteit van de
bestaande behandelingen is nog niet
wetenschappelijk onderzocht. Op dit
moment onderzoeken we het effect van
cognitieve gedragstherapie in combinatie met een zelfhulpwebsite in deze
groep. Het ziet ernaar uit dat we onze
eerste bevindingen binnenkort kunnen
publiceren.”
∞
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