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INLEIDING
In Nederland wordt ieder jaar bij ongeveer 650 kinderen kanker geconstateerd.
Steeds meer kinderen overleven kanker; momenteel circa 75%. Sinds de
overlevingskansen toenemen, is er meer onderzoek gericht op (preventie van)
late effecten als gevolg van de ziekte en de behandeling. Zo bleek uit een
studie dat ongeveer 75% van de overlevers van kinderkanker één of meer late
effecten heeft; fysieke, psychosociale en/of cognitieve late effecten [1]. Een
veel voorkomend gevolg van de chemo- en/of radiotherapie is een verminderde
fysieke fitheid. Kinderen geven reeds tijdens de behandeling, maar ook in de
periode hierna, geregeld aan problemen te hebben met spierkracht en/of een
lage verminderde fitheid [2-6]. Kinderen met kanker tijdens en na behandeling
hebben tevens een risico op het ontwikkelen van psychosociale problemen
[7-11] en rapporteren een lagere kwaliteit van leven dan gezonde kinderen [1213].
In de klinische praktijk worden in de Nederlandse kinderoncologische centra
psychologische interventies aangeboden door kinder- en jeugdpsychologen.
Echter, er is nog weinig bekend over de effectiviteit van dergelijke interventies
op de kwaliteit van leven en het psychosociaal functioneren van de
kinderen met kanker. Onderzoek bij volwassenen met kanker heeft laten zien
dat gecombineerde revalidatieprogramma’s met een fysieke training en
psychosociale ondersteuning, effectief kunnen zijn in het verbeteren van fysieke
fitheid en kwaliteit van leven [14-16]. Bij kinderen met kanker zijn weliswaar enkele
studies gedaan naar de effectiviteit van fysieke training, maar deze studies
hebben methodologische beperkingen en, anders dan bij het voornoemde
onderzoek bij volwassenen, maakte psychosociale ondersteuning geen deel uit
van de interventie [17-21].
Voor zover wij weten, is de effectiviteit van een gecombineerde fysieke en
psychosociale interventie bij kinderen met kanker nog niet eerder onderzocht.
Vandaar dat deze Quality of Life in Motion (QLIM)-studie is opgestart met het
doel om de effectiviteit en haalbaarheid van een gecombineerde fysieke en
psychosociale interventie voor kinderen met kanker (8-18 jaar), tijdens of in het
eerste jaar na einde van de behandeling, te onderzoeken. De hypothese was
dat als het fysieke niveau van functioneren zou verbeteren, dit een positief
effect zou hebben op het psychosociaal functioneren van de kinderen. En
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omgekeerd, dat verbetering in het psychosociaal functioneren de motivatie
en bereidheid om fysiek te trainen zou vergroten. Door het aanbieden van een
gecombineerde fysieke en psychosociale interventie wilden we de kwaliteit van
leven van de kinderen verbeteren. Dit proefschrift rapporteert over de resultaten
van dit onderzoek.

SAMENVATTING
Hoofdstuk 1 biedt meer uitgebreide achtergrondinformatie over deze studie.
De opzet van deze gerandomiseerde gecontroleerde studie, die werd uitgevoerd
in vier kinderoncologische centra in Nederland, wordt in hoofdstuk 2 verder
uiteengezet. In deze studie werd een gecombineerde fysieke en psychosociale
interventie van 12 weken aangeboden aan kinderen met kanker (8-18 jaar) tijdens
hun behandeling of binnen een jaar na einde daarvan. Doel van de studie was
om de noodzaak voor zo’n interventie bij de patiënten te onderzoeken, alsmede
de toepasbaarheid en de effectiviteit van de interventie, zodat op basis hiervan
kan worden overwogen of deze interventie als onderdeel van standaardzorg zou
moeten worden aangeboden aan alle kinderen met kanker.
In hoofdstuk 3 is gekeken naar de factoren die deelname van kinderen
met kanker aan deze studie hebben beïnvloed. Van de 174 kinderen die in
aanmerking kwamen voor deelname aan de studie heeft 40% daadwerkelijk
deelgenomen. Aan de niet-deelnemers werd gevraagd om eenmalig een
aantal vragenlijsten in te vullen over hun redenen om niet mee te doen, hun
dagelijkse fysieke activiteiten, hun kwaliteit van leven en hun gedrag. De
deelnemers vulden dezelfde vragenlijsten in bij de eerste (baseline) meting.
57,5% van de niet-deelnemers hebben eenmalig deze vragenlijsten ingevuld.
Het tijdrovende aspect van de interventie en de ervaren last van de interventie
waren de belangrijkste redenen om niet mee te doen. Een grotere reisafstand
van huis naar het ziekenhuis leidde tot minder deelname aan de studie. Er werden
geen verschillen gevonden tussen de deelnemers en niet-deelnemers voor wat
betreft leeftijd, kwaliteit van leven, gedragsproblemen (zoals gerapporteerd
door de ouders), sportdeelname, schooltype, Body Mass Index (BMI) en ervaren
gezondheid. In het algemeen beoordeelden de niet-deelnemers hun fysieke
fitheid als beter dan de deelnemers. Kinderen met meer zelf-gerapporteerde
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(internaliserende) gedragsproblemen leken meer geneigd om deel te nemen
aan de studie. Heel voorzichtig kunnen we concluderen dat deze studie vooral
de kinderen heeft bereikt die behoefte hadden aan een fysieke dan wel
psychosociale interventie.
Omdat het psychosociale deel van de interventie niet eerder onderzocht was,
presenteert hoofdstuk 4 een exploratieve studie naar de toepasbaarheid van
deze geïndividualiseerde en gestructureerde psychosociale interventie. De
interventie had tot doel het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen
te bevorderen en de coping-vaardigheden in het omgaan met ziektegerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld moeilijke medische ingrepen, maar
ook bijvoorbeeld in het omgaan met veranderingen in vriendschappen of het
gezin, te vergroten. De interventie bestond uit zes tweewekelijkse sessies van de
kinderen bij een psycholoog in het behandelende kinderoncologisch centrum,
en twee sessies van de ouders bij dezelfde psycholoog (aan het begin en einde
van de interventie). In de interventie werd psycho-educatie geboden en werden
cognitief-gedragstherapeutische technieken aangeleerd. Vragenlijsten bij zowel
de uitvoerende psychologen als de kinderen zelf zijn gebruikt om de haalbaarheid
van de interventie te kunnen toetsen. Van de 30 kinderen in de interventiegroep
(gemiddelde leeftijd 13,0 (SD 3,0); 53,3% jongens; 30% tijdens behandeling) zijn 2
kinderen uitgevallen als gevolg van een medische complicatie en 1 wegens gebrek
aan tijd. In totaal heeft 90% van de kinderen de gehele interventie doorlopen.
De kinderen waardeerden hun deelname (score 2,8 - 4,2 op 5-puntschaal op
verschillende aspecten) en waren positief over hun psychologen (score 8,1 op
10-puntschaal). Ook de psychologen zelf waren tevreden met de interventie op
verschillende aspecten zoals theoretische achtergrond, doel van de interventie,
bruikbaarheid van het handboek en enthousiasme over het uitvoeren van de
interventie (score 7,1 - 8,6 op 10-puntschaal op verschillende aspecten). Kleine
aanpassingen werden voorgesteld door de kinderen en de psychologen; zo werd
als suggestie gegeven om de interventie meer ‘op maat’ te maken voor de
leeftijd, en om de aanpak nog meer af te stemmen op het individuele kind. Zowel
kinderen, ouders als de psychologen gaven aan dat het uiten van gevoelens
een zeer belangrijk onderdeel van de interventie was, evenals het versterken van
het zelfbeeld. Ouders hechtten meer waarde aan de aandacht voor verbetering
van coping-vaardigheden dan de kinderen en de psychologen. Aan de andere
kant hechtten de kinderen zelf meer waarde aan het praten over veranderingen
binnen hun gezin dan de ouders en de psychologen. Aangezien de meeste
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kinderen de gehele interventie hebben doorlopen en zowel de kinderen als de
psychologen tevreden waren met de interventie, hebben we geconcludeerd
dat deze psychosociale interventie haalbaar is voor kinderen met kanker (8-18
jaar) tijdens of kort na einde van hun behandeling.
Hoofdstuk 5 rapporteert over de effecten van de QLIM interventie op het
psychosociaal functioneren en de kwaliteit van leven van de kinderen. Op
baseline, na 4 maanden (kort na de interventie) en 12 maanden na de interventie,
zijn vragenlijsten afgenomen voor het meten van de kwaliteit van leven
(zelfrapportage en ouderrapportage), depressieve symptomen (zelfrapportage),
gedragsproblemen (zelfrapportage vanaf 11 jaar, en ouderrapportage alle
leeftijden) en zelfwaardering (zelfrapportage). De interventie liet geen positieve
effecten zien voor de kwaliteit van leven en het psychosociaal functioneren
van de kinderen met kanker. Slechts een bescheiden positief effect van de
interventie werd door de ouders gerapporteerd voor pijn-gerelateerde kwaliteit
van leven. Geen effecten werden gevonden gebaseerd op zelfrapportage van
de kinderen.
Hoofdstuk 6 rapporteert over de korte en lange termijneffecten van de QLIM
interventie op de primaire studie-uitkomst fysieke fitheid (cardiorespiratoire
fitheid en spierkracht) en op de secondaire fysieke uitkomstmaten. Tevens is het
mogelijke mediërende effect van veranderingen in het fysiek en psychosociaal
functioneren op de algemene kwaliteit van leven onderzocht. Lange termijn
follow-up (12 maanden na de interventie) liet alleen een significant positief effect
zien op de spierkracht in het onderste deel van het lichaam. Op de korte termijn
(4 maanden na de interventie) werden geen effecten gevonden. Significante
mediërende factoren werden in deze studie niet gevonden. De fysieke training
bleek, net als de psychosociale training, haalbaar en toepasbaar; 67% heeft
de hele training doorlopen en de zes kinderen (van de 30) die de training niet
helemaal doorliepen, hebben een aanzienlijk deel (10-23) van de 24 sessies wel
afgerond.

SLOTCONCLUSIE
Vanuit een psychologisch perspectief kunnen we concluderen, dat in tegenstelling
tot onze verwachtingen, een gecombineerde fysieke en psychosociale interventie
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voor kinderen met kanker (8-18 jaar) tijdens of kort na einde van hun behandeling,
hun kwaliteit van leven en/of psychosociaal functioneren niet heeft bevorderd.
Enige uitzondering was de bevinding dat de pijn-gerelateerde kwaliteit van
leven vanuit het perspectief van de ouders meer verbeterde bij de kinderen die
deel hebben genomen aan de interventie. In fysiek opzicht liet de training op
de langere termijn een positief effect zien voor de spierkracht in de heupen,
knieën en enkels. Echter op de primaire uitkomstmaat (cardiorespiratoire fitheid)
werd geen interventie-effect gevonden. Aangezien de effecten van de huidige
gecombineerde interventie gering zijn, is geen wetenschappelijke onderbouwing
gevonden voor een standaard implementatie van deze interventie in de klinische
zorg voor het kind met kanker.
Met de kanttekening dat slechts 40% van de kinderen die in aanmerking kwamen
voor deelname ook daadwerkelijk deelnam, heeft de huidige studie ons wel
geleerd dat het implementeren en organiseren van een dergelijke intensieve
(tijdrovende) interventie voor een deel van de kinderen en hun ouders wel
haalbaar bleek en de therapietrouw goed was. Ook werd de interventie als
goed gewaardeerd door de kinderen. Het is dus mogelijk om in de toekomst
andere interventies te onderzoeken op hun effect op het psychosociaal en/of
fysiek functioneren van kinderen met kanker tijdens en na behandeling.
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