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Partnerrelatie
Speelt onverwacht grote rol bij overleving

Oncologen en andere artsen die de perspectieven van kankerpatiënten willen in-
schatten zouden daarbij ook rekening moeten houden met hun relationele status. 
Gehuwde patiënten of patiënten met een levenspartner hebben een grotere kans op 
overleving dan patiënten die alleen door het leven gaan, aldus een recente studies. 
Het effect van de relationele status is van eenzelfde orde als gezonde voeding. 
 
Bij vrouwen die borstkanker hebben 
overleefd en een levenspartner hebben 
is de 10-jaars overlevingskans 88 pro-
cent. Bij een vergelijkbare groep vrou-
wen die single door het leven gaan, is 
diezelfde overlevingskans 78 procent. 
Dat is aanmerkelijk minder. 

Die gegevens staan in een metastu-
die die de Amerikaanse statisticus Ray 
Merrill, verbonden aan Brigham Young 
University, binnenkort publiceert in de 
Journal of Cancer Survivorship.1 Merrill 
gebruikte de gegevens van bijna acht-
honderdduizend mannelijke en meer 
dan een miljoen vrouwelijke kankerpa-
tiënten, die zijn verzameld in het kader 
van het Surveillance, Epidemiology, and 
End Results Program. De studiedeelne-
mers werden tussen 2000 en 2008 met 
kanker gediagnosticeerd, en gevolgd tot 
het einde van 2013. 

Op basis van zijn gegevens kon Merrill 
achterhalen dat bij alle kankervarianten 
met een relatief grote overlevingskans - 
zoals mondkanker, darmkanker, borst-
kanker, lymfoom, melanoom, thyroïde 
kanker en blaaskanker - de partnerre-
latie een rol van betekenis speelt, en 
bij dodelijkere vormen niet. Het maakt 
bovendien uit wat de reden van de part-
nerloze status is: overlevers waarvan de 
partner is overleden, of overlevers die 
een scheiding achter de rug hebben, 
hebben nog minder goede perspectie-
ven dan overlevers die hun hele leven al 
single zijn. 
Bij bijvoorbeeld mannen met blaaskan-
ker en een partner is volgens de cijfers 
van Merrill na tien jaar nog ongeveer 78 
procent in leven. Zijn die mannen hun 
hele leven al alleen, dan is dat 64 pro-
cent. Zijn die mannen alleen omdat hun 
partner is overleden, dan is na tien jaar 
nog slechts 50 procent van hen in leven. 
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Australisch onderzoek 
Merrill waagt zich in zijn publicatie niet 
aan uitgebreide bespiegelingen over de 
manier waarop de relationele status en 
de overlevingskansen bij kanker samen-
hangen. De Australische auteurs van 
een vergelijkbare studie, die in 2016 ver-
scheen in Cancer Epidemiology, waren 
iets minder beschroomd.2 In die publi-
catie analyseerde Paramita Dasgupta 
van Cancer Council Queensland de gege-
vens van bijna honderdtachtigduizend 
kankeroverlevers. Ook zij concludeerde 
dat vooral voor mannen zonder levens-
partner de perspectieven minder posi-
tief waren. Zij hadden, vergeleken met 
mannen die wel een vaste relatie had-
den, 46 procent meer kans op kankerge-
relateerde sterfte, 18 procent meer kans 
om te overlijden aan een nieuwe kanker 
en 44 procent meer kans om te overlij-
den door niet aan kankergerelateerde 
oorzaken. 
 
Verklaring 
De Australiërs vermoeden dat partners, 
omdat ze meedenken en misschien hel-
derder van geest zijn, kunnen zorgen 
voor een betere keuze voor de behan-
deling. Ze kunnen ook de therapietrouw 
vergroten omdat ze ervoor zorgen dat 
de patiënt medicijnen op tijd inneemt 
en geen afspraken mist, en een gezonde 
manier van leven makkelijker maken. 
Hun sociale steun vermindert misschien 
stress, waardoor het immuunsysteem 
beter functioneert. Tenslotte hebben 
overlevers met een partner ook een 
hoger inkomen, waardoor ze meer geld 
aan zorg kunnen besteden. ∞
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