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    Summary

Summary

The diagnosis and treatment of childhood cancer is intense and disruptive. Both 
the child and the parents face significant challenges during the cancer trajectory. 
Nonetheless, literature and practice have shown that the majority of families 
(child and parent) confronted with childhood cancer are resilient and able to 
cope with the stressors brought on by the child’s disease in a relatively short 
time. The relative good adjustment of children and parents in pediatric oncology 
was the point of departure of this thesis. The aim of the thesis was to get more 
insight into mechanisms underlying adaptive functioning of children and 
parents confronted with childhood cancer. More knowledge on processes that 
facilitate adjustment may guide the development of interventions for those with 
less adaptive outcomes. 

Previous research has looked into factors and mechanisms for adaptation to 
childhood cancer, but despite evidence that adjustment to illness is a dynamic 
process, research has been predominantly cross-sectional. The current thesis 
builds forth on this previous work but with a longitudinal design. Consecutive 
pediatric patients who were newly diagnosed with cancer and expected to 
undergo curative treatment and their parents were included in the study and 
followed up until one year post-diagnosis. 
The thesis covers seven chapters: a general introduction, five chapters describing 
the results of empirical studies (one in parents, four in adolescents with cancer) 
and a general discussion.

Chapter 1, which is the general introduction, begins with some information 
about the context and elaborates on the intriguing fact that most children and 
parents in pediatric oncology function relatively well. The Transactional Theory 
of Stress and Coping (Lazarus and Folkman, 1984), which was used as the 
theoretical framework of the thesis, is introduced thereafter. This theory proposes 
that the outcome of a stress process (e.g., psychological functioning) depends 
on the interplay between a stressor, appraisal (evaluation of the stressor), 
antecedent variables (personal and environmental resources or constraints) and 
coping (the cognitive and behavioral efforts to manage the stressor). After a short 
review of the literature on factors related to adjustment in pediatric oncology, 
the themes of the present thesis are introduced. 

Chapter 2 focused on caregiving stress which refers to the difficulty/tension that 
may be experienced when giving care. The study described in this chapter 
investigated the course, predictors and impact of caregiving stress on parental 
functioning during the first year post-diagnosis. Because of the low number of 
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140 included fathers, and documented evidence on gender differences in caregiving 
stress, the study focused on mothers only.
The results showed that caregiving stress, although initially high, decreased 
rapidly over time (especially during the first 3 months after diagnosis). Higher 
levels of caregiving stress were found in single mothers and mothers whose ill 
child was their only child. There was a relatively strong association of caregiving 
stress with depressive symptoms and anxiety over time.
In conclusion, it appears that the mothers, even though they initially appraise 
the care for their child as extremely stressful, become used to the demands of 
caregiving within a relatively short period of time. The lack of effect of objective 
disease- and treatment related variables suggests that this also holds for mothers 
whose child is on a lengthy or intensive treatment regimen. The strong link 
between caregiving stress and parental functioning, suggests that caregiving 
stress is an important factor in understanding maternal adjustment to childhood 
cancer.

In Chapter 3, we looked at dispositional optimism/pessimism in adolescents 
with cancer. Dispositional optimism/pessimism, which is a relative stable 
person factor, reflects the degree to which individuals have either global positive 
or global negative beliefs towards their future outcomes. The concept was 
originally conceptualized as a bipolar, unidimensional construct with optimism 
at one end and pessimism at the other, but there is also evidence that optimism 
and pessimism represent relatively separate dimensions. The first aim of the 
study described in chapter 3 was to assess whether adolescents with cancer (3 
months post-diagnosis) differed from a matched control group of healthy 
adolescents with regard to overall dispositional optimism (unidimensional), and 
dispositional optimism and dispositional pessimism separately. The second aim 
was to provide further validity data concerning the bidimensionality of 
dispositional optimism. 
The results showed that the adolescents with cancer scored higher on overall 
dispositional optimism than controls. Subsequent analyses revealed that this 
score could be understood from low pessimism rather than high optimism (the 
adolescents with cancer reported lower levels of pessimism than controls, but 
the two groups did not differ significantly with regard to dispositional optimism). 
Other analyses supported the bidimensionality of dispositional optimism. 
Findings revealed differential associations (both concurrently and longitudinally) 
of dispositional optimism and dispositional pessimism with positive and 
negative aspects of well-being. Optimism was related to positive aspects of well-
being (e.g., life satisfaction, positive feelings) and pessimism to negative aspects 
of well-being (e.g., anxiety, emotional problems). 
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In conclusion, this research disconfirms the lay belief that adolescents with 
cancer are overly positive. Instead, it seems that they tend to focus less on future 
things that might go wrong. This (the relative low level of pessimism in this 
group) may explain why, despite severe stressors, the levels of depression and 
anxiety in pediatric oncology samples is low.

As outlined in chapter 1, a diagnosis of cancer and its treatment may have a huge 
life altering effect. As a consequence important life goals may become disturbed 
and/or reappraised. Therefore patients may (need to) adjust their goals. Goal 
adjustment, which can be considered as a form of coping, is the focus of chapters 
4 and 5.

The study described in chapter 4 aimed to operationalize five goal adjustment 
strategies described in literature. We developed mathematical formulas based on 
goal characteristics (i.e., content, abstraction level, goal appraisal: the respondent’s 
appraisal of goal importance, goal attainability and goal related effort). 
Adolescents with cancer (3 months post-diagnosis, receiving curative treatment) 
were asked to list 3 goals for the upcoming year and to rate each goal on goal 
importance (the importance they attached to the goal), goal attainability (their 
appraisal of how attainable the goal was) and goal related effort (the amount of 
effort invested to achieve that goal). Nine months later they were asked whether 
these goals still held true for them. If not they were asked if they had new goals. 
All goals were coded by 2 independent raters on content and abstraction level. 
Results showed that the strategy give up effort but remain committed (put on hold) 
was the most frequently used strategy in this sample, followed by the strategies 
shift priorities across life domains and scale back goals within the same life domain. 
We also identified a new strategy scale up within the same life domain. Two 
strategies were either not (give up goal commitment without adopting a new goal) 
or only once used (continue to pursue disturbed goals).
To conclude, this study demonstrated that goal adjustment strategies could be 
operationalized and measured in adolescents with cancer. The finding that two 
strategies were not or hardly used might be attributed to the developmental 
phase of the sample and the fact that they had a relative good prognosis. Future 
research is needed that applies the current assessment method of goal adjustment 
strategies among different patients groups (different diagnosis groups, curative 
vs palliative prognosis, other age groups).

The study in chapter 5, also on goal adjustment, adopted a different approach. 
Based on the thought that goal content is typically age graded and that adolescents 
with cancer (may) adjust their goals, it was postulated that adolescents with 
cancer would set a different type of goals than healthy peers. The purpose of the 
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142 study described in chapter 5 was twofold. The first aim of the study was to 
examine whether the goals of adolescents with cancer at 3 months post diagnosis 
(T1) differed from those of healthy controls with regard to goal orientation and 
abstraction level. The second aim was to investigate whether the goal orientation 
and abstraction level of the goals of the adolescents with cancer at T2 (12 months 
post-diagnosis) differed from those at T1. We used the same method for goal 
elicitation and coding as the study described in chapter 4. 
Results revealed that the adolescents with cancer held an intrinsic rather than 
extrinsic goal orientation (i.e., reporting more intrinsic than extrinsic goals, 
appraising intrinsic goals as more important than extrinsic goals). They also 
reported their goals on a lower level of abstraction than controls. Within the 
group of adolescents with cancer, there were no significant differences in goals 
between T1 and T2 (in terms of goal orientation and abstraction level).
In conclusion, this study demonstrated that goal setting in adolescents recently 
diagnosed with cancer is different from goal setting in adolescents without 
cancer. This not only suggests that adolescents with cancer change/modify their 
goals (goal adjustment) in order to deal with altered circumstances to goal 
pursuit and/or a changed outlook on life, but also that the adjustment occurred 
early in the disease trajectory. The results further seem to indicate that adolescents 
with cancer keep with their initial goal setting up until at least one year 
post-diagnosis. 

Chapter 6 was about benefit finding, which is another strategy to cope with 
stressful situations (e.g., life altering circumstances due to cancer). Benefit 
finding (i.e., the perception that major positive changes occur as a result of 
challenging life events such as major illness) involves re-evaluating adverse 
circumstances positively.
The study described in chapter 6 investigated the presence, time course and 
predictors of benefit finding in adolescents with cancer during the first year 
post-diagnosis.
Results indicated the presence of benefit finding at 6 and 12 months post-
diagnosis. The most frequently reported benefits were ‘cancer has helped me learn 
who my real friends are’, ‘cancer has helped me know how much I am loved’, ‘cancer 
has taught me what is really important in life’ and ‘cancer has taught me to be happy 
and enjoy good things when they happen’. The least reported benefits were ‘cancer 
has helped me to be more patient’, and ‘cancer has taught me to be more loving of 
others’. The level of benefit finding remained stable from 6 to 12 months post-
diagnosis. Higher education, better health status and better physical functioning 
were associated with higher levels of benefit finding. 
In sum, this study, which is the first longitudinal study on benefit finding in 
pediatric oncology, aligns with the adult literature that benefit finding may 
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appear relative early in the cancer trajectory. The fact that adolescents with worse 
physical functioning reported less benefit finding suggests that feeling too ill 
may overshadow the (potential) positive consequences due to cancer. More 
research is needed to determine what will happen with benefit finding over time. 
It would be especially relevant to study benefit finding in a larger sample, starting 
more closely to diagnosis and follow them up for a longer period of time. 

Finally, in chapter 7, the main findings of the studies described in this thesis 
are discussed and placed within a broader context. This chapter also reflects on 
methodological issues and provides implications for clinical practice. Overall, 
the findings in this thesis suggest that that a cancer diagnosis may set into 
motion a range of dynamic responses. In the literature, these responses are 
associated with better adjustment, and this may explain the adaptive competence 
of children and parents in pediatric oncology. It is evident that further research 
is required on the temporal dynamics of these responses and the pathways 
through which these responses affect adjustment. A better understanding of the 
mechanisms of resilience provides healthcare workers with tools to help the 
subgroup of children/parents who adjust less well to cancer.
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    Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting

De diagnose en behandeling van kinderkanker is zowel voor het kind als de 
ouders ingrijpend. De behandeling gaat gepaard met vervelende ingrepen en 
bijwerkingen en door de vele ziekenhuisbezoeken en opnames wordt het 
dagelijks leven vaak ernstig ontwricht. Tevens kunnen plannen voor de toekomst 
op de helling komen te staan. Toch blijkt het merendeel van de kinderen met 
kanker (en hun ouders) in staat om zich in relatief korte tijd succesvol aan te 
passen aan de stressoren die het hebben van kanker met zich mee brengt. Dit 
gegeven, dat getuigt van veerkracht, vormde de inspiratiebron voor het onderzoek 
dat in dit proefschrift beschreven is. Het doel van het proefschrift was om meer 
inzicht te krijgen in factoren en mechanismen die het adaptieve functioneren 
van het kind met kanker en zijn/haar ouders zouden kunnen verklaren. Meer 
inzicht in processen die zorgen voor een goede aanpassing kan richting geven 
aan de ontwikkeling van interventies voor kinderen en ouders die wel moeite 
hebben om zich aan te passen.

Eerder onderzoek dat heeft gekeken naar onderliggende factoren en mechanismen 
van aanpassing aan kinderkanker, was voornamelijk cross-sectioneel. Het 
aanpassen aan een ziekte is echter een dynamisch proces waarbij niet alleen de 
stressoren maar ook de reacties van het kind (en zijn/haar ouders) over tijd 
kunnen veranderen. Om meer zicht te krijgen op die veranderingen over tijd is 
in dit proefschrift gebruik gemaakt van longitudinale data, verzameld bij 
kinderen (en hun ouders) die in de periode 2007-2009 gediagnosticeerd werden 
met een curatief behandelbare vorm van kanker. De kinderen (en hun ouders) 
die toestemming gaven voor het onderzoek werden geïncludeerd bij diagnose 
en gedurende 1 jaar gevolgd.

Het proefschrift bestaat uit de volgende hoofdstukken: een algemene inleiding, 
vijf empirische studies (een bij ouders, vier bij adolescenten met kanker) en een 
algemene discussie.

Hoofdstuk 1, de algemene introductie, begint met een korte beschrijving van de 
context (de situatie waarin het kind met kanker en/zijn haar ouders bevindt) en 
gaat daarna in op het intrigerende gegeven dat de meeste kinderen met kanker 
(en hun ouders), ondanks het feit dat ze bloot staan aan extreme stressoren, 
relatief goed functioneren. De Transactionele Theorie van Stress en Coping 
(Lazarus en Folkman, 1984), dat werd gebruikt als het theoretische kader van 
dit proefschrift, wordt daarna geïntroduceerd. Volgens deze theorie is de 
uitkomst van een stress proces het resultaat van een complexe interactie tussen 
de aard van de stressor, de perceptie van de stressor, bevorderende en belemmerende 
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146 persoonlijke en situationele achtergrondkenmerken en coping. Na een kort 
overzicht van de literatuur betreffende factoren die aanpassing aan kinderkanker 
kunnen beïnvloeden, worden de thema’s van dit proefschrift geïntroduceerd.

Hoofdstuk 2 richt zich op caregiving stress bij ouders van kinderen met kanker. 
Dit betreft de stress die kan worden ervaren bij het geven van (ziektegerelateerde) 
zorg. De studie die beschreven wordt in hoofdstuk 2 gaat over het verloop, de 
predictoren en de impact van caregiving stress op het functioneren van de ouders 
tijdens het eerste jaar na diagnose. Vanwege het geringe aantal vaders in de 
steekproef en gedocumenteerde sexeverschillen met betrekking tot caregiving 
stress is besloten om het onderzoek uitsluitend op de moeders te richten. 
Caregiving stress werd gemeten met de Pediatric Inventory for Parents op 
diagnosis en 3, 6 en 12 maanden later.
Uit het onderzoek bleek dat het niveau van caregiving stress, dat aanvankelijk 
hoog was, snel afnam over tijd (vooral tijdens de eerste 3 maanden na diagnose). 
Hogere niveaus van caregiving stress werden aangetoond bij alleenstaande 
moeders en bij moeders wier zieke kind het enige kind was. Het onderzoek 
toonde daarnaast een relatief sterk verband aan tussen caregiving stress en 
depressieve symptomen en angst over tijd.
Samenvattend kan worden gesteld dat de moeders, hoewel ze de zorg voor hun 
kind aanvankelijk als zeer belastend ervoeren, relatief snel gewend raakten aan 
de stressoren die het geven van zorg aan een ernstig ziek kind met zich 
meebrengt. Het feit dat er geen relatie werd gevonden tussen objectieve ziekte- 
en behandelingsvariabelen en caregiving stress suggereert dat dit ook geldt voor 
moeders van wie het kind intensief of langdurig behandeld werd. De bevindingen 
laten zien dat caregiving stress een belangrijke rol kan spelen bij aanpassing van 
ouders aan kinderkanker.

Hoofdstuk 3 gaat over dispositioneel optimisme/pessimisme bij adolescenten 
met kanker. Dispositioneel optimisme/pessimisme is een relatieve stabiele 
persoonlijkheidstrek die verwijst naar de mate waarin individuen algemene 
positieve of algemene negatieve overtuigingen hebben ten opzichte van toekomstige 
gebeurtenissen.

Dispositioneel optimisme werd oorspronkelijk beschouwd als een eendimensio-
naal bipolair construct met optimisme en pessimisme als uitersten van een 
continuüm. Er zijn echter ook studies die erop wijzen dat optimisme en 
pessimisme twee aparte dimensies zijn.
Het eerste doel van de studie die beschreven wordt in hoofdstuk 3, was te 
onderzoeken of adolescenten met kanker (3 maanden na de diagnose) verschillen 
van gezonde leeftijdsgenoten (gematched op leeftijd en geslacht) met betrekking 
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tot totaal optimisme (optimisme gemeten als een eendimensionaal construct), 
en optimisme en pessimisme gemeten als onafhankelijke constructen. Het 
tweede doel van het onderzoek was te onderzoeken of dispositioneel optimisme 
en pessimisme in verschillende mate samenhingen met positieve en negatieve 
aspecten van welbevinden. Dispositioneel optimisme/pessimisme werd gemeten 
met de Youth Life Orientation Test.
Uit de resultaten bleek dat adolescenten met kanker hoger scoorden op totaal 
optimisme dan gezonde leeftijdsgenoten. Bij nadere beschouwing van de 
resultaten bleek echter dat deze verhoogde scores voor totaaloptimisme moesten 
worden geduid als verlaagd pessimisme en niet als verhoogd optimisme (de 
adolescenten scoorden significant lager op pessimisme, maar verschilden niet 
van leeftijdsgenoten met betrekking tot optimisme). De resultaten suggereren 
verder dat de bidimensionele structuur van dispositioneel optimisme ook in 
deze populatie (adolescenten met kanker) bevestigd wordt. De bevindingen 
lieten zien dat pessimisme, na controle voor optimisme, significant bijdroeg aan 
de voorspelling van angst, depressieve symptomen en fysieke en emotionele 
problemen. Optimisme was niet significant geassocieerd met negatieve 
uitkomstmaten, maar droeg daarentegen consistent bij aan de voorspelling van 
positieve uitkomstmaten zoals levenstevredenheid en positief affect.
Samenvattend kan gesteld worden dat de lekenopvatting dat patiënten met 
kanker overmatig positief zouden zijn niet juist is, in ieder geval niet bij 
adolescenten met kanker. Het lijkt erop dat adolescenten met kanker niet zozeer 
verwachten dat er meer goede dingen gaan gebeuren, maar dat ze minder 
geneigd zijn dan gezonde jongeren om te focussen op dingen die in de toekomst 
verkeerd zouden kunnen gaan. Dit relatief lage niveau van pessimisme zou 
mede kunnen verklaren waarom de incidentie van psychopathologie in deze 
populatie zo laag is.

Zoals beschreven in hoofdstuk 1, kan een diagnose en behandeling van kanker 
het leven ingrijpend veranderen. Dit kan leiden tot verminderd welbevinden. Er 
zijn echter meerdere manieren waarop mensen zich aan deze veranderde 
situatie kunnen aanpassen. Mensen kunnen onder andere hun doelen/
persoonlijke waarden aanpassen, zodat deze meer in overeenstemming zijn met 
de huidige situatie (waarin sommige belangrijke persoonlijke doelen onhaalbaar 
zijn en/of minder belangrijk zijn geworden). Ook kunnen mensen proberen de 
(moeilijke) situatie waarin men zich bevindt op een andere (positievere) manier 
te beschouwen. Dit wordt benefit finding genoemd. Doelaanpassing is de focus 
van de studies die beschreven staan in hoofdstuken 4 en 5. Hoofdstuk 6 gaat 
over benefit finding.
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148 De studie die beschreven wordt in hoofdstuk 4, had als doel het operationaliseren 
van vijf doel aanpassingsstrategieën die in de literatuur zijn beschreven. Hiertoe 
werden adolescenten met kanker (3 maanden na de diagnose) gevraagd om 3 
persoonlijke doelen voor het komende jaar te formuleren en deze te beoordelen 
op een aantal structuuraspecten (belangrijkheid, haalbaarheid en mate van inzet 
om het doel te bereiken). Negen maanden later werden deze doelen opnieuw 
aan de adolescenten voorgelegd en werd ze gevraagd of de doelen nog aan de 
orde waren dan wel of er nieuwe doelen waren bij gekomen. Wederom werd 
gevraagd om de doelen op belangrijkheid, haalbaarheid en inzet te beoordelen. 
Vervolgens werden alle doelen door twee onafhankelijke beoordelaars gecodeerd 
op inhoud en abstractieniveau. Op basis van de doelkenmerken (inhoud, 
abstractieniveau, structuuraspecten) werden wiskundige formules opgesteld 
waarmee de doelaanpassingsstrategieën gemeten en empirisch vastgesteld 
werden. Uit de resultaten bleek dat de strategie ‘het doel tijdelijk parkeren’ het 
meest werd toegepast. Bij deze strategie blijft het doel belangrijk maar wordt er 
minder energie in gestoken. De strategieën ‘herprioritering’ en ‘terugschalen 
binnen hetzelfde levensdomein’ werden ook vaak toegepast. Herprioritering 
betreft het vervangen van een moeilijk bereikbaar doel uit het ene levensdomein 
door een doel uit een ander levensdomein dat wel bereikbaar is. Bij terugschalen 
wordt het doel vervangen door een minder abstract doel uit hetzelfde 
levensdomein. Uit de resultaten kwam tevens een nieuwe strategie naar voren. 
Deze strategie die we ‘opschalen’ (het vervangen van een doel door een abstracter 
doel uit hetzelfde levensdomein) hebben genoemd werd nog niet eerder in de 
literatuur beschreven. Twee van de vijf eerder beschreven strategieën werden 
niet of nauwelijks toegepast door de adolescenten uit het onderzoek. Het betrof 
de strategie ‘doorgaan met het nastreven van verstoorde doelen’ en de strategie 
‘het opgeven van een doel zonder het te vervangen door een ander doel’.
Samenvattend kan gesteld worden dat de doelaanpassingsstrategieën die in de 
literatuur beschreven staan geoperationaliseerd en gemeten kunnen worden bij 
adolescenten met kanker. Het feit dat twee van de vijf strategieën niet/nauwelijks 
gebruikt werden zou kunnen worden toegeschreven aan de ontwikkelingsfase 
van de deelnemers uit het onderzoek (de adolescentie) en/of het feit dat ze een 
relatief goede prognose hadden. Uit toekomstig onderzoek zal moeten blijken 
of de resultaten gerepliceerd kunnen worden in vergelijkbare en andere patiënten 
groepen (verschillende diagnosegroepen, curatieve versus palliatieve prognose, 
andere leeftijdsgroepen).

In de studie in hoofdstuk 5, eveneens over doelaanpassing, werd een andere 
benadering gevolgd. Uitgaande van de gedachte dat (de behandeling van) kanker 
het nastreven van bepaalde doelen moeilijk maakt en/of tot het herwaarderen 
van doelen leidt, werd verondersteld dat adolescenten met kanker een ander type 
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doelen zouden nastreven dan gezonde adolescenten. Deze gedachte was gestoeld 
op eerder onderzoek bij volwassen waarin werd aangetoond dat mensen met 
kanker meer geneigd waren dan gezonde mensen om intrinsieke doelen (in 
plaats van extrinsieke doelen) en concretere doelen na te streven.
Het doel van de studie die beschreven wordt in hoofdstuk 5 was tweeledig. 
Allereerst werd nagegaan of adolescenten met kanker (3 maanden na diagnose) 
andere type doelen stelden dan gezonde leeftijdsgenoten (d.w.z. meer intrinsieke 
dan extrinsieke doelen). Als tweede werd onderzocht of de doelen van de 
adolescenten met kanker op het tweede meetmoment (9 maanden na het eerste 
meetmoment) verschilden van die van het eerste meetmoment. Net zoals bij de 
studie in hoofdstuk 4 werden adolescenten (adolescenten met kanker en ditmaal 
ook een gematchte controlegroep van gezonde adolescenten) gevraagd naar hun 
doelen voor het komende jaar en die te scoren op belangrijkheid. Wederom 
werden de doelen door twee onafhankelijk beoordelaars gescoord op inhoud en 
abstractieniveau.
Uit de resultaten kwam naar voren dat de adolescenten met kanker inderdaad 
meer geneigd waren dan hun leeftijdsgenoten om intrinsieke doelen na te 
streven en belangrijk te vinden. Ook waren de doelen van de adolescenten met 
kanker meer concreet dan die van gezonde jongeren. De resultaten toonden 
verder aan dat de doelen van de adolescenten met kanker op het tweede 
meetmoment vergelijkbaar waren met die van het eerste meetmoment.
Samenvattend kan gesteld worden dat adolescenten die onlangs gediagnosticeerd 
zijn met kanker andere doelen stellen dan adolescenten zonder kanker. Het lijkt 
er niet alleen op dat er doelaanpassing heeft plaatsgevonden, maar ook dat deze 
doelaanpassing relatief kort na diagnose is gebeurd. Het feit dat de doelen van 
de adolescenten met kanker op het tweede meetmoment niet verschilden van 
het eerste meetmoment suggereert dat deze initiële doelaanpassing blijft bestaan 
tot ten minste één jaar na diagnose.

Hoofdstuk 6 gaat over benefit finding. Benefit finding is een vorm van coping 
waarbij positieve herwaardering wordt gebruikt om met een moeilijke situatie 
(bijvoorbeeld als gevolg van ziekte) om te gaan. Eerder onderzoek heeft laten 
zien dat het veelvuldig voorkomt dat mensen met kanker positieve veranderingen 
toeschrijven aan de ziekte. Patiënten noemen dat ze door de ziekte meer 
waardering voor het leven hebben gekregen, dat hun relaties met andere mensen 
verbeterd zijn en dat de ziekte positieve veranderingen in het zelfbeeld teweeg 
heeft gebracht. De meeste van deze bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek 
bij overlevers van kanker, maar er zijn ook studies die hebben aangetoond dat 
benefit finding ook bij meer recent gediagnosticeerde volwassenen met kanker 
voorkomt. Benefit finding komt ook bij kinderen voor. Dit is echter alleen 
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150 onderzocht bij overlevers van kinderkanker en bij kinderen die lang geleden 
gediagnosticeerd waren met kanker.
De studie die beschreven staat in hoofdstuk 6 had tot doel de prevalentie en het 
verloop van benefit finding in adolescenten met kanker gedurende het eerste jaar 
na diagnose in kaart te brengen. Tevens werd gekeken naar de invloed van 
sociodemografische en medische factoren op benefit finding gedurende deze 
vroege fase van het ziekteproces. Benefit finding werd gemeten met de Benefit 
Finding Scale for Children (BFSC) op 6 en 12 maanden na diagnose.
De resultaten lieten zien dat benefit finding voorkomt bij adolescenten met 
kanker. Zes maanden na diagnose wisten alle adolescenten één of meer benefits 
te noemen als gevolg van hun ziekte. Benefits die het meest genoemd werden 
waren: ‘door de ziekte heb ik geleerd wie mijn beste vrienden zijn’, ‘door de ziekte heb 
ik geleerd hoeveel er van me gehouden wordt’ en ‘de ziekte heeft me geleerd gelukkig 
te zijn en te genieten van goede dingen op het moment dat ze gebeuren’. Benefits die 
het minst genoemd werden waren ‘door de ziekte heb ik geleerd geduldiger te zijn’, 
‘door de ziekte heb ik geleerd om meer van anderen te houden’. De bevindingen op 
het tweede meetmoment (een half jaar later) waren vergelijkbaar met die van 
het eerste meetmoment en het gemiddelde niveau van de BFSC bleef stabiel 
gedurende de 6 maanden follow-up. De bevindingen lieten tevens zien dat 
adolescenten met een hogere schoolopleiding en zij die fysiek beter 
functioneerden/een betere gezondheidstoestand hadden meer benefit finding 
rapporteerden.
Samenvattend kan gesteld worden dat het fenomeen benefit finding, net zoals bij 
volwassenen met kanker, vroeg in het ziekteproces van adolescenten met kanker 
optreedt. Ondanks het feit dat benefit finding in de context van kinderoncologie 
niet uitzonderlijk is, lijkt het erop dat een slechtere gezondheid het ervaren van 
ziektegerelateerde benefits overschaduwd. Voor een betere inschatting van het 
verloop van benefit finding over tijd zou voor toekomstig onderzoek kunnen 
worden overwogen om met het meten van benefit finding eerder te beginnen 
(korter na diagnose) en de metingen te vervolgen over een langere tijd.

In hoofdstuk 7, de algemene discussie, worden de belangrijkste bevindingen 
van dit proefschrift in een bredere context geplaatst. Verder worden methodo-
logische kanttekeningen bediscussieerd en aanbevelingen gedaan voor toekomstig 
onderzoek en de klinische praktijk.

Tot slot, uit dit proefschrift kan worden opgemaakt dat bij adolescenten met 
kanker (en ouders) allerlei mechanismen in werking treden die in de literatuur 
geassocieerd zijn met psychologische aanpassing. Het optreden van deze 
dynamische reacties zou de veerkracht, die zo kenmerkend is voor het kind met 
kanker (en zijn/haar ouders), kunnen verklaren Het is duidelijk dat verder 
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onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in de temporele dynamiek van 
deze mechanismen en de wijze waarop deze het aanpassingsproces beïnvloeden. 
Een beter begrip van de achterliggende mechanismen van ‘veerkracht’ biedt 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van interventies voor kinderen (en ouders) 
bij wie het aanpassingsproces minder gunstig verloopt.
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