Meer empowerment verbetert
levenskwaliteit jonge
kankerpatiënt
Verlies van autonomie en gebrek aan steun spelen
jonge patiënten parten

Hoewel de meeste jonge kankerpatiënten van 18-35 jaar het zwaar voor de kiezen
krijgen, kunnen zij zich gezien de omstandigheid redelijk staande houden. Maar er
is ook een groep waarvoor dat niet geldt, en voor wie oncologen eigenlijk beter hun
best zouden moeten doen. In een artikel dat binnenkort verschijnt in Cancer brengt
internist en oncoloog Suzanne Kaal van Nijmeegse Radboudumc die groep in kaart.
De leeftijd van 18 tot 35 is cruciaal in een
mensenleven. In die periode worden
jongeren economisch en psychologisch
zelfstandig, vormen ze een beeld over
zichzelf en leren ze verantwoordelijk te
zijn voor zichzelf. Kanker verstoort dat
proces. De confrontatie met de sterfelijkheid, het gedwongen weer afhankelijk worden van de ouders, het moeten
stoppen met een opleiding of het verlies
van een baan en vrienden gaan meestal
gepaard met een significante afname
van de kwaliteit van leven.
Uit steeds meer studies blijkt dat empowerment een tegengif tegen het verlies
van levenskwaliteit bij kanker is. Psychologen definiëren empowerment als
het vermogen om doelen te bereiken.
In dit geval is dat het vermogen om te
om te gaan met kanker, en ondanks die
ziekte een zo goed mogelijk leven te leiden. Kennis van de mogelijkheden in
de omgeving om die doelen te bereiken, maar ook het geloof in het eigen
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kunnen en zelfrespect zijn elementen
van empowerment. In haar onderzoek
bestudeerde Kaal 89 kankerpatiënten,
die allemaal werden behandeld in een
gespecialiseerd kankercentrum. Ze ontdekte bij patiënten met een hoge mate
van empowerment, conform de ver-

wachting, minder stress en een betere
levenskwaliteit. Daarnaast waren de
gemiddelde
empowerment-scores
redelijk, maar was er een grote individuele variatie. Er is dus een groep
patiënten waarbij ruimte is voor verbetering, en waar psychosociale zorgverleners zich op zouden kunnen richten.
Het ging daarbij met name om vrouwelijke patiënten, patiënten met weinig
sociale steun en patiënten met weinig
autonomie. Onder autonomie verstaan
psychologen het vermogen om zelf
een koers te bepalen. Autonome mensen voelen zich bijvoorbeeld goed op
hun gemak in een vreemde omgeving
en vormen hun eigen mening, die mag
afwijken van de mening van anderen.
Kaal suggereert op basis van haar onderzoek om internetgroepen voor kankerpatiënten te stimuleren. Die groepen
kunnen patiënten de sociale steun
geven die ze in hun directe omgeving
mogelijk missen. Daarnaast zouden
zorgverleners, bijvoorbeeld door middel
van cognitieve gedragstherapie, kankerpatiënten kunnen onderwijzen in zelfmanagementtechniek, zoals het stellen
van realistische doelen, het sturen van
het gedrag, zelfevaluatie en het zo nodig
∞
bijsturen van het gedrag.
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