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naar het verbeteren van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven van glioompatiënten en hun naasten

De studies die worden beschreven in dit proefschrift hadden tot doel om bij te dragen aan verbetering 

van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (hierna voor de leesbaarheid afgekort tot 

‘kwaliteit van leven’) van patiënten met een glioom en hun naasten. Veel mensen met een glioom 

ervaren vermoeidheid,12, 42 cognitieve stoornissen,27, 270 depressie,13 en/of veranderingen in gedrag en 

persoonlijkheid.14, 98 Deze symptomen, die kunnen samenhangen met de tumor maar ook met de 

behandeling van de tumor, kunnen de kwaliteit van leven in negatieve zin beïnvloeden.34, 271, 272 Het 

ontrafelen van de relatieve bijdrage van deze symptomen aan de kwaliteit van leven is belangrijk om 

kwaliteit van leven te kunnen verbeteren bij zowel patiënten als hun naasten.

Eerst worden daarom in hoofdstuk 1.4 vermoeidheid, cognitieve stoornissen, depressie, 

veranderingen in gedrag en persoonlijkheid, en de invloed van deze symptomen op het 

alledaagse leven van patiënten en hun naasten in meer detail beschreven. Hoewel er richtlijnen 

zijn voor de behandeling van deze verschijnselen, zijn deze veelal ontwikkeld voor de algemene 

(oncologische) populatie, waardoor ze vaak niet direct toepasbaar zijn bij glioompatiënten met 

hun zeer specifieke problemen en behoeften. Het verkrijgen van wetenschappelijk bewijs voor 

de effectiviteit van bestaande en nieuwe interventies bij vermoeidheid, cognitieve stoornissen, 

depressie en veranderingen in persoonlijkheid en gedrag is daarom belangrijk. 

naar het verbeteren van kwaliteit van leven bij glioompatiënten

hoofdstukken 2.1 en 2.2 richtten zich op het identificeren van verschillende aspecten van 

functioneren die de kwaliteit van leven van patiënten met een laaggradig glioom kunnen 

beïnvloeden. Omdat glioompatiënten niet alleen geconfronteerd worden met de diagnose en 

behandeling van een hersentumor, maar ook met veranderingen in cognitief en neurologisch 

functioneren die een grote invloed kunnen hebben op het dagelijks leven,7, 27 wordt vaak 

aangenomen dat slechter cognitief functioneren samenhangt met een slechtere kwaliteit van 

leven. Dit was tot nog toe echter nooit als primaire onderzoeksvraag aan de orde geweest. 

Met name bij patiënten met een laaggradig glioom, die vaak een langere overleving hebben, 

kunnen deze verschijnselen diep ingrijpen op het dagelijks leven. Daarom is in hoofdstuk 2.1 

de associatie tussen cognitief functioneren en kwaliteit van leven onderzocht bij 190 laaggradig 

glioompatiënten met stabiele ziekte, gemiddeld zes jaar na de diagnose. In deze cross-

sectionele studie bleek een slechter cognitief functioneren inderdaad geassocieerd te zijn met 

slechtere algemene en ziekte-specifieke kwaliteit van leven. 

Bij patiënten met een laaggradig glioom kan de ziekte gedurende een lange periode stabiel 

blijven. Daarom hebben wij zes jaar later wederom de kwaliteit van leven van dezelfde patiënten 

als beschreven in hoofdstuk 2.1 onderzocht, met dien verstande dat we ons daarbij beperkten 

tot de patiënten bij wie de ziekte (inmiddels gemiddeld 12 jaar na de diagnose) stabiel was. Dat 

bleek bij 65 patiënten het geval te zijn. Uit de follow-up meting bleek dat deze patiënten slechtere 
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scores haalden op de schalen die fysiek rolfunctioneren en de algemene gezondheidsperceptie 

beogen te meten dan gezonde controles. Deze groep van 65 patiënten bleek op fysieke aspecten 

van kwaliteit van leven bij follow-up na 12 jaar slechter te scoren dan bij de eerste meting (die na 

gemiddeld zes jaar plaats had gevonden). Hoewel 48% van de patiënten verbeterden of stabiel 

bleven op alle kwaliteit van leven schalen, ervoer 38,5% van de patiënten een verslechtering op 

één of meer schalen (hoofdstuk 2.2). Uit deze studies blijkt dat bepaalde (milde) beperkingen in 

kwaliteit van leven kunnen blijven bestaan ondanks jaren van stabiele ziekte. 

In hoofdstuk 2.3 en 2.4 worden twee interventiestudies beschreven die beide zijn gericht 

op het verbeteren van symptoombestrijding en de kwaliteit van leven van glioompatiënten. 

In hoofdstuk 2.3 werden de effecten van modafinil op vermoeidheid, depressie, kwaliteit 

van leven, en cognitief functioneren bij patiënten met een primaire hersentumor (glioom 

of meningeoom) onderzocht. Modafinil is een middel dat de waakzaamheid bevordert en 

alertheid vergroot. In deze multicenter, dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie werden 37 

patiënten op willekeurige basis ingedeeld in een groep, waarbij ze ofwel zes weken behandeling 

met modafinil (tot 400mg/dag) ofwel placebo ontvingen. Na een ‘wash-out’ periode van één 

week kregen vervolgens de patiënten uit de eerste groep zes weken placebobehandeling, 

terwijl de patiënten uit de tweede groep nu zes weken behandeld werden met modafinil. Voor 

het bestrijden van symptomen bleek modafinil niet effectiever dan placebo. 

Bij deze studie bleek het werven van deelnemers zeer moeizaam te verlopen. Bovendien vielen 

er relatief veel patiënten uit gedurende de studie – veelal door de ervaren bijwerkingen. Kennelijk 

bestaat er bij hersentumorpatiënten weerstand tegen het innemen van symptoomgerichte 

medicatie. Het lijkt daarom zinvol om het effect van andere, niet-farmacologische, interventies 

die zijn gericht op symptoombestrijding bij deze patiënten te onderzoeken. 

De tweede interventiestudie die wordt beschreven betreft zo’n niet-farmacologische 

interventie (hoofdstuk 2.4). De standaardbehandeling voor depressie, die bestaat uit 

antidepressiva en/of cognitieve gedragstherapie, kan op problemen stuiten bij patiënten met 

een glioom. Glioompatiënten gebruiken vaak meerdere medicijnen tegelijk, waardoor gebruik 

van antidepressiva kan leiden tot ongewenste interacties. Daarnaast bleek al uit hoofdstuk 

2.3 dat patiënten vaak terughoudend zijn bij hun beslissing extra medicijnen te nemen. 

Om optimaal van psychotherapie te kunnen profiteren, is een goed cognitief functioneren 

belangrijk. Veel glioompatiënten ervaren echter cognitieve beperkingen als gevolg van de 

ziekte of behandeling. Echter, of dit daadwerkelijk tot belemmering van de behandeling van 

depressie leidt is onduidelijk omdat er tot op heden geen gerandomiseerde, gecontroleerde 

studies zijn uitgevoerd om de effectiviteit van psychologische behandelingen op depressie bij 

glioompatiënten te onderzoeken.73 Daarom is nu een gerandomiseerde, gecontroleerde studie 

naar de effectiviteit van een begeleide zelfhulpcursus via internet gestart (hoofdstuk 2.4). Deze 

interventie, die is gericht op vermindering van depressieve verschijnselen en die is gebaseerd 

op een vorm van cognitieve gedragstherapie (d.w.z. probleemoplossende therapie), bestaat uit 

een cursus van vijf weken die is aangepast voor gebruik door volwassen glioompatiënten met 

depressieve klachten. Uit de berekening voor de steekproefgrootte bleek dat er 126 deelnemers 

geïncludeerd dienen te worden. Zij worden op willekeurige basis ingedeeld in de interventiegroep 
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of in een wachtlijstgroep. Daarnaast wordt de cursus aangeboden aan 63 patiënten met een 

hematologische vorm van kanker, buiten het centraal zenuwstelsel. Voor deze studie worden 

nog deelnemers voor beide patiëntgroepen gezocht, en het einde van de inclusieperiode staat 

gepland voor mei 2015. Als deze interventie effectief blijkt te zijn, vormt deze nieuwe behandeling 

een waardevolle aanvulling op de het bestaande zorgaanbod voor glioompatiënten. 

naar het verbeteren van kwaliteit van leven bij naasten van glioompatiënten

In hoofdstuk 3.1 wordt de kwaliteit van leven van naasten van glioompatiënten beschreven. 

Omdat neurologische en cognitieve symptomen een grote invloed kunnen hebben op het gedrag 

van glioompatiënten, wordt vaak aangenomen dat naasten van patiënten met een glioom meer 

stress ervaren dan naasten van patiënten met een andere vorm van kanker.15 Uit een eerdere 

studie was reeds gebleken dat de kwaliteit van leven onder mantelzorgers van glioompatiënten 

slechter is dan onder de algemene bevolking,198 maar het was nog onbekend of de kwaliteit van 

leven van deze naasten ook slechter zou zijn dan de kwaliteit van leven van naasten van patiënten 

met een andere vorm van kanker. In een cross-sectionele studie werd de kwaliteit van leven 

onder naasten van verschillende groepen patiënten vergeleken (hoofdstuk 3.1). Zo werden 

naasten van patiënten met een laaggradig glioom in een stabiele ziektefase (N=213) vergeleken 

met naasten van patiënten met een hematologische maligniteit met stabiele ziekte (N=99). 

Het bleek dat deze groepen globaal dezelfde niveaus van kwaliteit van leven hadden. Ook 

werden naasten van patiënten met een recentelijk gediagnosticeerd hooggradig glioom (N=55) 

vergeleken met naasten van patiënten met een recentelijk gediagnosticeerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (N=29). De naasten van hooggradig glioompatiënten ervoeren een slechtere 

mentale gezondheid en slechter sociaal functioneren dan naasten van longkankerpatiënten. 

Bovendien bleek dat de mate van mentale gezondheid van naasten geassocieerd was met de 

mate van mentale gezondheid van de patiënten. Naasten van patiënten met een hooggradige 

tumor in het centraal zenuwstelsel in de acute fase van de ziekte lijken daarom een hoger risico 

op een slechtere kwaliteit van leven te hebben dan naasten van patiënten met kanker buiten het 

centraal zenuwstelsel met een vergelijkbare prognose. 

In hoofdstuk 3.2 wordt een gerandomiseerde, gecontroleerde studie beschreven waarin 

de effecten van een gestructureerde psychologische interventie op de kwaliteit van leven en 

gevoelens van ‘mastery’, d.w.z. de ervaren grip op de situatie, van mantelzorgers van hooggradig 

glioompatiënten werden onderzocht. Daarnaast werd onderzocht welke factoren van aanvang 

aan (dus bij de “baselinemeting”) invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven en de mastery 

in deze groep. Het bleek dat de kwaliteit van leven en het neurologisch functioneren van patiënten 

samenhangen met de kwaliteit van leven en de mastery van mantelzorgers (N=56). 

Ten behoeve van deze gerandomiseerde, gecontroleerde studie werden mantelzorgers 

op willekeurige basis ingedeeld in de interventiegroep of de controlegroep. Degenen die in de 

controlegroep werden ingedeeld ontvingen alleen standaardzorg. De interventie, die bestond uit 

zes sessies met een psycholoog van één uur per keer, was ontworpen om mantelzorgers door middel 

van psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie beter te leren omgaan met de zorgtaken en 
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met de symptomen van de patiënt. Uit de resultaten bleek dat de interventie mantelzorgers kan 

helpen een stabieler niveau van kwaliteit van leven te behouden, en een verbeterd gevoel van 

mastery te krijgen, over een periode van acht maanden in vergelijking met de standaardzorg. 

conclusies

De observationele studies uit dit proefschrift dragen bij aan een beter begrip van kwaliteit van 

leven bij glioompatiënten en hun naasten. Deze kennis is van nut voor de klinische praktijk 

en benadrukt het belang van het meten van kwaliteit van leven van zowel patiënt als partner 

gedurende het hele ziekteproces, ook als de ziekte stabiel is. Er is meer onderzoek nodig om 

de betekenis van een verandering in kwaliteit van leven goed in te schatten. Ook moet verder 

onderzoek plaatsvinden naar de zeer complexe relatie tussen kwaliteit van leven en de ervaren 

last van symptomen of van het geven van mantelzorg. Onderzoek naar de factoren die deze 

relatie kunnen beïnvloeden moet daar een onderdeel van vormen. 

Met de bovengenoemde drie gerandomiseerde gecontroleerde studies is een poging gedaan 

om kwaliteit van leven te verbeteren door vermoeidheid, depressieve klachten, en gevoelens van 

mastery aan te pakken. Deze studies dragen bij aan de bevordering van evidence-based zorg voor 

hersentumorpatiënten – zowel voor de patiënten zelf, als voor hun naasten. Ook hier is echter 

meer onderzoek noodzakelijk en daarbij is het vooral belangrijk om helder in kaart te brengen 

hoe groot de behoefte aan een interventie is, en wat de factoren zijn die bepalen of patiënten 

en hun naasten wel of niet deelnemen aan een interventie. Het verrichten van een pilot studie, 

voorafgaand aan een gerandomiseerde, gecontroleerde studie zou hier uitkomst kunnen bieden. 

Tot slot is de conclusie dat het herhaaldelijk meten van de behoefte aan ondersteunende zorg 

zou kunnen leiden tot een betere afstemming met de patiënt en de naasten over praktijkgerichte 

oplossingen zoals doorverwijzing. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot verlichting van de mentale 

en fysieke gevolgen van deze ernstige ziekte voor zowel de patiënt zelf als voor de naasten.
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