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De zorg voor een geliefde of een familielid met kanker is zwaar, blijkt uit tientallen 
grote en kleine wetenschappelijke studies, en wordt door de veranderingen in de 
gezondheidszorg waarschijnlijk alleen maar zwaarder. Onderzoekers werken aan 
methodes die niet-professionele verzorgers moeten behoeden voor overbelasting. 

In 2002 verscheen het boek Tot hier zijn 
wij gekomen van Gerard Kind en zijn 
toen al overleden partner Wiepke van 
Coevorden. Het boek schetst de laatste 
maanden die Gerard en Wiepke samen 
mogen doorbrengen. Het stel is net een 
jaar samen als Wiepke te horen krijgt 
dat ze kanker heeft. Enkele jaren eerder 
had ze ook al eens die diagnose gekre-
gen, maar toen konden haar artsen de 
ziekte terugdringen. Dit keer is het lot 
haar minder goed gezind. De tumor 
heeft zich uitgezaaid en genezing is niet 
meer mogelijk. “Dat boek geeft een 
goed beeld van de worsteling, de pijn, 
de stress en de angst van mensen die 
zorgen voor een geliefde met kanker”, 
zegt de psychologe drs. Nadine Köhle 
van de universiteit van Twente. “Op 
het eerste gezicht klinkt het misschien 
onwaarschijnlijk, maar de geestelijke 
belasting van mensen die zorgen voor 
iemand met kanker is vergelijkbaar met 
die van de patiënt. Dat is ook het geval 
met de mannelijke hoofdpersoon in dit 
boek, die gebukt gaat onder het besef 

 
dat zijn geliefde zal sterven, en hij alleen 
zal achterblijven.” 

Het boek vertelt over de Gerards wan-
hoop in zijn verlangen om voor Wiepke 
te zorgen, en bereid is zichzelf daar-
bij volledig weg te cijferen. Hij merkt 
echter dat hij daarbij tegen zijn gren-
zen aanloopt, en voelt zich daarover 
dan weer schuldig. Wiepke ervaart deze 
laatste maanden anders dan Gerard. 
Zij komt in het boek naar voren als een 
sterke vrouw, die vastbesloten is nog 
zoveel mogelijk waarde aan haar leven 
te geven. Ze gaat als vrijwilliger in een 
hospitium werken, waar ze stervenden 
bijstaat. 

Toen Tot hier zijn wij gekomen  verscheen, 
was nog weinig gepubliceerd over men-
sen die zorgen voor hun geliefden, fami-
lieleden of vrienden met kanker. Dat is 
nu in ieder geval in de wetenschap ver-
anderd. “Er verschijnen op dit moment 
meer studies dan ooit”, zegt Köhle, die 
zojuist nog twee dozijn recent versche-
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nen publicaties heeft uitgeprint. “Dat is 
een goede zaak. Het betekent dat deze 
problematiek erkenning krijgt.” 

Belastende aspecten
Uit de aanzienlijke stapel wetenschap-
pelijk onderzoek blijkt dat de meeste 
niet-professionele verzorgers of ‘infor-
mele verzorgers’ van kankerpatiënten 
het redden. Meestal zijn die verzorgers 
levenspartners, en zij rapporteren ach-
teraf dat zij door de ziekte dichter bij 
elkaar zijn gekomen of geestelijk zijn 
gegroeid.1 Op een grote minderheid van 
de informele verzorgers trekt de ziekte 
van hun geliefde echter een zware wis-
sel. Enkele tientallen procenten van hen 
wordt psychisch ziek. 

Fysieke en sociale belasting
Een overzichtsstudie uit 2010 noteerde 
maar liefst tweehonderd serieuze pro-
blemen waar informele verzorgers 
van kankerpatiënten volgens gepubli-
ceerde studies mee kampen. Die pro-
blemen kunnen fysiek van aard zijn, 
bijvoorbeeld in de vorm van rugpijn, 
hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloos-
heid of problemen met de spijsverte-
ring of een afname van de spierkracht. 
Informele verzorgers rapporteren ook 
frequent sociale problemen, zoals iso-
lement, vermindering van de intimiteit 
of veranderende rol in de relatie met de 
patiënt. Daarnaast kunnen psychologi-
sche problemen een rol van betekenis 
spelen, zoals angst, irritatie en depres-
sie, evenals problemen in het alledaagse 
leven, zoals een moeizame afstemming 
van het werk op de zorgtaken, de extra 
bureaucratische rompslomp van formu-
lieren die het gevolg zijn van de ziekte, of 

het organiseren van het vervoer van de 
patiënt naar het ziekenhuis. 

Psychische belasting
Uitgedrukt in geld is het werk dat infor-
mele verzorgers van kankerpatiënten 
in de Verenigde Staten verzetten 375 
miljard dollar waard.2 De belangrijkste 
informele verzorger van een kanker- 
patiënt is per dag ongeveer acht uur aan 
zorgtaken kwijt.3 Zorgen voor iemand 
met kanker is dus al snel een dagtaak. 
Dat gegeven, plus de keur aan proble-
men waar informele verzorgers mee te 
maken kunnen krijgen, maken dat de 
psychische belasting van verzorgers van 
eenzelfde orde is als die van de kanker-
patiënten zelf. In een aantal studies is 
zelfs sprake van een grotere belasting. 
In bijvoorbeeld een Israëlisch onder-
zoek, dat in 2007 verscheen in de Jour-
nal of Clinical Oncology, was bij 40 
procent van de informele verzorgers 
van longkankerpatiënten sprake van 
een depressie.4 De patiënten zelf waren 
er wat dat betreft beter aan toe; van hen 
was 23 procent depressief. 

Oog voor kwaliteit van leven
Onder de mensen die intensief zor-
gen voor een geliefde, een familie-
lid of een vriend met kanker komen 
dan ook meer geestelijke en lichame-
lijke ziekte voor dan normaal. Volgens 
een studie van het Nederlands instituut 
voor onderzoek van de gezondheids-
zorg (Nivel) uit 2013 bezoeken infor-
mele verzorgers vaker een huisarts.5 
“Dat zoveel informele verzorgers van 
kankerpatiënten overbelast zijn, is 
natuurlijk een groot probleem”, zegt 
Nadine Köhle. “Zeker nu we door veran-
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deringen in de gezondheidszorg steeds 
meer en steeds vaker een beroep doen 
op deze mensen, verdient dat probleem 
aandacht. Als we die situatie kunnen 
verbeteren, slaan we twee vliegen in 
één klap. We verbeteren niet alleen de 
kwaliteit van leven en de gezondheid 
van de verzorgers, maar waarschijnlijk 
ook van de kankerpatiënten die van hen 
afhankelijk zijn.”

Acceptance and Commitment The-
rapy (ACT)
Köhle werkt in het kader van haar pro-
motieproject aan een on-line vorm van 
ondersteuning voor partners van kan-
kerpatiënten in de vorm van een cur-
sus met als titel ‘Houvast, voor elkaar’.6 
De cursus is gebaseerd op Acceptance 
and Commitment Therapy, een rela-
tief nieuwe therapeutische benadering 
waarvan klinische studies de werkzaam-
heid inmiddels hebben aangetoond. Op 
dit moment test Köhle de cursus in een 
landelijk onderzoek onder partners van 
mensen met kanker.

Mindfulness-therapie
In het onder meer op mindfulness- 
therapie gebaseerde ACT staat het idee 
centraal dat verzet tegen onvermijde-
lijke zaken weinig oplevert, veel ener-
gie kost en uiteindelijk een waardevol 
en zinvol leven in de weg kan staan. In 
de cursus leren informele verzorgers 
onder meer een onderscheid te maken 
tussen hun angsten, zorgen en obsessies 
aan de ene kant, en de feitelijke situa-
tie aan de andere kant. Ze leren zichzelf 
te observeren, leren te achterhalen wat 
voor hen werkelijk belangrijk is en leren 
het onvermijdelijke te accepteren. Uit-

eindelijk leren zij, bevrijd van zo veel 
mogelijk ballast, te doen wat zij werke-
lijk willen doen: zo goed mogelijk zorgen 
voor iemand van wie zij houden. 

Leren loslaten
“Wie zorgt voor een geliefde met kan-
ker kan overmand worden door angst 
voor een toekomst zonder die geliefde”, 
licht Köhle toe. “Die angst betekent 
op zichzelf al stress. Een mogelijke, en 
ook heel menselijke reactie is, dat ver-
zorgers proberen die angst te onder-
drukken. Dat lukt vaak niet, waardoor 
die angst misschien alleen maar ver-
sterkt wordt. Het gevecht tegen de 
angst kost bovendien veel energie, 
en betekent dus nog meer stress.” 
Eén van de dingen die Köhle in haar cur-
sus wil bereiken is dat verzorgers het 
gevecht tegen die angst staken, en deze 
leren loslaten. Zo scheppen ze de moge-
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lijkheid te leven in het hier en nu, waarin 
hun geliefde nog steeds aanwezig is, in 
plaats van te leven in het angstscenario 
dat hun hersenen hebben gecreëerd. 
Dat komt niet alleen hun zorgtaken 
ten goede, maar maakt de situatie ook 
minder belastend - en wellicht minder 
schadelijk. 

Respect en bewustwording
“We willen ook vertellen dat partners 
met elkaar in gesprek moeten blijven, en 
elkaar niet te veel moeten ontzien. Door 
op de juiste manier te praten over angst, 
verlies, verdriet en gemis wordt de situ-
atie niet alleen beter hanteerbaar, 

maar kan ook de relatie verbeteren.” 
De aanpak kan ook resulteren in het 
besef dat de verzorgers taken niet aan-
kunnen en om hulp moeten vragen, of 
ruimte moeten inbouwen voor zichzelf. 
Niet alle verzorgers gaat het vragen om 
hulp gemakkelijk af. Onderzoek onder 
informele verzorgers suggereert dat 
die aanpak vruchten kan afwerpen. Stu-
dies laten bijvoorbeeld zien dat infor-
mele verzorgers van kankerpatiënten 
vaker schade oplopen als zijzelf vinden 
dat ze tekortschieten. In kwalitatieve 
studies onder mannen die bijvoorbeeld 
zorgen voor partners met borstkanker 
blijkt dat ook zij, evenals hun partners, 
rouwen over wat de ziekte en de behan-
deling met het lichaam van hun geliefde 
doen.7 Uiteraard vinden die mannen de 
overleving van hun geliefde het allerbe-
langrijkste, maar daarnaast missen zij, 
op een manier waarvoor ze zich soms 
zelfs lijken te schamen, de intimiteit en 
de seksualiteit. Prominent op de voor-
grond is de soms verlammende angst de 
partner te verliezen, maar tegelijkertijd 
groeien sommige stellen na enkele jaren 
uit elkaar.8

Leeftijd maakt verschil
In een aantal studies scoren infor-
mele verzorgers op gevorderde leef-
tijd beter.9 In onderzoek onder mannen 
die zorgen voor een vrouwelijke partner 
met borstkanker rapporteren oudere 
mannen bijvoorbeeld een betere kwa-
liteit van leven dan hun jongere lotge-
noten. Bovendien zijn oudere mannen 
positiever gestemd, voelen ze zich min-
der schuldig en zijn ze er stelliger van 
overtuigd dat ze een positief verschil 
kunnen maken.10 Met het klimmen van 
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de jaren groeit bij veel mensen kenne-
lijk de levenswijsheid, die maakt dat zij 
beter in staat zijn om te zorgen voor 
iemand met kanker. 

Angst en depressie
De twee meest zwaarwegende ele-
menten van de belasting van informele 
verzorgers van kankerpatiënten zijn vol-
gens onderzoekers van het Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) 
in New York aan de ene kant de angst en 
de bezorgdheid, en aan de andere kant 
de depressie.10 Daarna komen schuldge-
voel, de veranderende rol in de relatie 
met patiënt en de zorgen voor zichzelf. 
Steun en hulp uit het sociale netwerk 
verminderen de belasting, evenals een 
goede relatie met de zieke geliefde, een 
optimistische houding en vaardigheden 
om de stress hanteerbaar te houden. 

Programma’s ter ondersteuning
Wereldwijd ontwikkelen ook andere 
onderzoekers methoden om verzorgers 
van kankerpatiënten te ondersteunen. 
De ene keer betreft het psychologische 
educatie, de andere keer vormen van 
therapie, en weer een andere keer een 
complementaire geneeswijze. Volgens 
een review van 49 gepubliceerde trials 
hebben tweederde van de interventies 
een positief effect op de informele ver-
zorgers. Dat kan betekenen dat zij minder 
belasting rapporteren, maar ook dat zij 
zich zekerder voelen, of zich beter opge-
wassen voelen tegen hun zorgtaken.  

Volgens de aan de universiteit van 
Michigan verbonden hoogleraar Lau-
rel Northouse hebben de tot nu ontwik-
kelde interventies meestal een beperkt 

positief effect, en slechts een enkele 
een aanzienlijk positief effect.12 De 
beste manier om informele verzorgers 
van mensen met kanker te ondersteu-
nen is kennelijk nog niet ontdekt, con-
cludeerde Northouse in 2010. Nu, vijf 
jaar later, is die zoektocht nog lang niet 
ten einde, maar zijn we al wel een stukje 
verder gevorderd op dit pad. De wense-
lijkheid en de noodzaak van ondersteu-
ning voor de groeiende groep informele 
verzorgers van kankerpatiënten staat 
inmiddels op de agenda. 

In Twente werkt Köhle verder aan haar 
cursus. De eerste resultaten van het 
onderzoek onder de partners van pati-
enten zijn binnen, en Köhle is te spreken 
over de resultaten. “De meerderheid 
van de deelnemers die de cursus heeft 
afgerond is tevreden”, constateert de 
onderzoeker.  ∞
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