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“De taart van ellende”
Systeemproblematiek bij (ernstig) zieke kinderen

Lustrumcongres Samen nog Beter, Zeist, oktober 2017

Drs. Esther van den Bergh, klinisch psycholoog/gedragstherapeut

kenmerken

Wat gaan we doen?

Inleiding kinderkanker

Kwaliteit van leven bij kinderen met kanker & gezinsfunctioneren

Systeemkenmerken

Casuïstiek

Hoe kijken we er nu tegen aan?

J Pediatr Psychol. 2005 jan-feb;30(1):9-27. American Psychologist. 2015 feb-mar;70(2):146–158

30 jaar psycho-oncologie research, belangrijkste bevinding:

• Communicatie over kanker van voorzichtig naar open

• Meeste survivors (= 75%) geen aanpassingsproblemen, of 
distress als outcome

• Kwetsbare groepen (mn hersentumoren)

• Ouders (ca 30%) PTS(S) klachten

Belangrijkste bijdrage psychologische research:

• Managen procedurele pijn, misselijkheid en andere 
symptomen

• Begrijpen en terugdringen van neuropsychologische effecten

• Kinderen behandelen in de context van hun familie en 
andere systemen (social ecology) 

• Toepassen van een ontwikkelings perspectief 

• Herkennen van kracht (PTG) en kwetsbaarheid 

• Toepassen psychologische kennis bij (shared) decision
making en andere klinische issues 

• Faciliteren van transitie naar palliatieve zorg en rouw

J Pediatr Psychol. 2005 jan-feb;30(1):9-27. American Psychologist. 2015 feb-mar;70(2):146–158

Prinses Maxima Centrum

550 nieuwe patiënten per jaar

30% leukemiëen, 25% hersentumoren, 45% overige tumoren

Overall survival nu 75% -> we willen naar 90%

Eén centrum, 21 shared care ziekenhuizen

Opening 18 mei 2018, Big Bang
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Kwaliteit van leven & gezinsfunctioneren

Maximale genezingskans met behoud van optimale kwaliteit van leven

• -> kwaliteit van leven/succesvolle aanpassing is uitkomst

• -> systematisch aandacht voor hebben

• -> KLIK (screening en monitoring, korte en lange termijn)

• Last Thermometer voor Ouders (LTO): 6 domeinen, praktisch, sociaal, 

emotioneel, lichamelijk, cognitief, opvoeding; één vraag: wilt u er met een 

deskundige over praten?

Maar hoe nou Kwaliteit van leven bevorderen in 
de alledaagse realiteit van de kinderoncologie?

• Definitie gezondheid WHO 1948: Gezondheid is een toestand van volledig 

fysiek, geestelijke en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken 

van ziekte.

• Nieuwe definitie (Huber 2012): positieve gezondheid is het vermogen van 

mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om 

te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Veerkracht/adaptatie 

centrale concepten

https://youtu.be/eNIVJptxJu0

Maar hoe nou Kwaliteit van leven bevorderen in 
de alledaagse realiteit van de kinderoncologie?

• Kind en gezin centraal: eigen regie, ontwikkelingsgericht, adaptatie

• Medisch Traumatische stress: wat zijn de uitdagingen voor ouders en 

kind

• Communicatie
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Price et.al. Journal of Pediatric Psychology, 41(1), 2016, 86–97 doi: 10.1093/jpepsy/jsv074
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Wat denken jullie dat het meest van invloed is op MTS?
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TAKE-HOME MESSAGE FROM THE RESEARCH DATA:
What counts in risk for traumatic stress is NOT the objective severity of the child's
illness or injury, but how it is experienced by the child or parent.

Pijn als bron van Medisch Traumatische Stress

Sterke voorspellers van anticipatoire angst voor pijnlijke medische ingrepen bij 

kinderen in het algemeen (niet specifiek oncologie)

Systematic review: predisposing, precipitating, perpetuating, and present factors 
predicting anticipatory distress to painful medical procedures in children. 

Racine et.al. Journal of Pediatric Psychology, 41(2), 2016, 159-181

Voorbeschikkend

(kwetsbaarheid)

Uitlokkend In stand houdend Huidige 

factoren

Kind • Psychopathologie

• Temperament

• Pijn ervaring(en)

• Eerder pijn gedrag

• cognities

Ouder(s) • Trait anxiety

• Ervaren van angst

• (angstig) Gedrag

• Situationele distress

• Anticipatie (op angst)

Zorg 

professional

Distress

bevorderend 

gedrag

Contextueel
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Meest gestelde vraag van ouders . . . . . . . . . ?

Wat houdt mijn kind hier aan over?

Wat wil je dat je kind hier aan over houdt?

Pediatric Psychosocial Preventative Health Model. Pai, et.al. JPEPSY. 2007 32:1099-1110

Screening for Psychosocial Risk in Pediatric Cancer. Kazak, et.al., PBC, 2012 59 5: 822-27

3.6%

28.2%

68.2%

Onderzoek naar aanpassing

4–13%

24–32%

55–72% 

Pediatric Psychosocial Preventative Health Model

Factoren geassocieerd met voortdurende/verhoogde distress Na ABC -> DEF: Trauma Informed Pediatric Care

DISTRESS

Pijn

Vrees en angst

Rouw en verlies

EMOTIONAL SUPPORT

Huidige emotionele steun: Wie en wat heeft de patiënt NU nodig?

Belemmeringen om bestaande steun te mobiliseren?

FAMILY

Stel de mate van distress in de familie vast

Breng de stressoren en hulpbronnen van de familie in kaart

Heb oog voor andere noden van de familie (voorbij medische)
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www.healthcaretoolbox.org

www.nahetziekenhuis.nl

“Gewone” ontwikkelingsgerichte zorg

Ontwikkelingspsychologie in vogelvlucht

Zorg voor kinderen met kanker waarbij kind en gezin centraal staan en 

waarbij wordt gestreefd naar continuering en waar nodig bevordering van 

de normale ontwikkeling van het kind, ondanks de levensbedreigende 

ziekte en de ingrijpende behandeling

“Ouderschap impliceert het besef van verantwoordelijk zijn.

Alle ouderschap maakt kwetsbaar.” Alice van der Pas

Baby, eten, slapen, groeien
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Magische kleuter, kleine zelfstandige
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Ouders van kinderen met kanker hebben een extra opvoedingstaak: 

Aanpassen aan ziekte/behandeling in het leven van alle dag

Ouderlijke stress is een belangrijke voorspeller voor 
aanpassing van het kind 

Sint Nicolaas et. Al. Submitted: Parenting stress and behavioral problems in children with acute 
lymphoblastic leukemia: a longitudinal perspective study

QoladALL: 77% ptn geen of voorbijgaande 
gedragsproblemen tijdens behandeling 
zoals gerapporteerd door ouders.

SintNicolaas et.al. Predicting trajectories of behavioral adjustment
in children diagnosed with ALL,  J. Supp Care in Cancer; 11/2016

5%

25%

70%
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Systeembril opzetten: dank je wel voorouders

Ontwikkelingstaak & opvoedingstaak (professionele taak?) ouderlijke 

stress??

Structuur, hierarchie/gezag, subsystemen (team samenwerking?)

Ensceneren van interacties (weet iedereen z’n rol?)

Kluwe vs los-zand gezinnen

Co-parenting (samenwerking met gezin?)

Communicatie (bevestigend/diskwalificerend), inhouds- en 

betrekkingsniveau (hand in eigen boezem?) ‘iatrogene schade’

“wet van de dubbele bescherming” 

Genogram (inclusief hulpverleners!)

Communicatie (comfort taal, woorden)

Herkenbare patronen

De on(be)handelbare kleuter, de baas in de spreekkamer, ouders die 

twijfelachtig zijn bij handelingen (bang voor traumatisering), die 

soms de professionals onmachtig maken

Autonomie van pubers die in de knel komt omdat ouders toch steeds 

het woord doen

Het team vindt er wat van…. (verwaarlozing, heropvoeden), 

structureren, begrenzen, verdragen, accepteren.

Iedereen voelt en denkt voor elkaar en wil elkaar sparen (“wet 

dubbele bescherming”) omgaan met gevoelens

En weinig of geen ruimte voor (formele) systeemtherapie omdat er

druk op de ketel zit.

Casus Jimmy: uit de aanmelding…….

4 jaar, wilms tumor stadium 3, wordt behandeld sinds 6 maanden (4 

pre OK chemo’s, OK gehad, nu 6 weken RT dagelijks)

VG: “adhd, heel ongestructureerd, veel opvoedingsproblemen, hij is 

thuis de baas, bekend bij jeugdzorg”

Structuur: alleenstaande moeder (28), biol vader buiten beeld, 

jonger zusje (2), “moeder is te lief, niet consequent”, weinig sociale 

steun, staat er erg alleen voor.

Reden van aanmelding: is niet te bestralen omdat hij niet stil kan/wil 

liggen, gevecht op de RT-afdeling, HELP!

Betrokken hulpverleners: kinderoncoloog, radio therapeut, pedmed, 

radiotherapie medewerkers
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Pedmed: voorbereiding Jimmy is niet gelukt, twee keer een hele dag 

(!) op RT gezeten, elke keer tussendoor geoefend met in bunker 

liggen, maar steeds panisch, eruit gehaald

VP elke keer als Jimmy in paniek raakt uit vacuummatras gehaald, 

weer wachten tot volgende oefen moment.

Geduld raakt op, streng toespreken Jimmy, licht verwijtend kijken 

naar moeder (“pak je kind aan”)

6 x geoefend elke keer paniek en eruit. ped

med

Systemische analyse: 
Wat hebben Jimmy en moeder geleerd?

vp

1

vp

2

Vp

3

Ze vinden me een Ze vinden me een 

slechte moeder, het 

is mijn schuld dat 

het niet lukt

“Als ik niet wil halen 

ze me eruit”

MTS: ++

Regie: --
Communicatie: --

rtko

Hoe nou handelen?

Wat zou je systeeminterventie van eerste keus zijn?

Overleg even met je buurman/vrouw

Ontwikkelingstaak & opvoedingstaak (professionele taak?)

Structuur, hierarchie/gezag, subsystemen (team samenwerking?)

Kluwe vs los-zand gezinnen

Co-parenting (samenwerking met gezin?)

Communicatie (bevestigend/diskwalificerend), inhouds en betrekkingsniveau 

(hand in eigen boezem?)

“wet van de dubbele bescherming” 

Genogram (inclusief hulpverleners!)

5 volwassenen die afwachten tot een kleuter 
‘zegt’: “ik ben nu wel bereid om mee te 
werken…”

Wie beloont wie? Succeservaringen

Systemische analyse: herstellen regie en gezag

vp

1

vp

2

Vp

3

Ik ben een 

goede moeder

Mijn mama 

meewerken

Mijn mama 

weet wat goed 

voor mij is, ik 

kan goed 

meewerken

MTS: -

Regie: +
Communicatie: + 

rtps

y

pe

dm
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Vangst en Bijvangst

Behandeling kon worden voltooid

Moeder had ook daarna veel meer overwicht in de opvoedingssituatie

Het team leert samenwerken en problemen systemisch oplossen; daar 
profiteert iedereen van en vooral toekomstige kinderen

Kind trots -> groei!

Wet van de dubbele bescherming, omgaan met 
moeilijke gevoelens: Lida

Lida 16 jaar 5 VWO, ALL-sr, twee maanden in behandeling (van totaal 
2 jaar), net gestart bij psycholoog 1e lijn ivm perfectionisme en 
dwang. Behoudens flinke puberteitsconflichten rond 12-13 jaar 
verder blanco VG

Individuele intake: hulpvraag o.a. “mijn vader praat niet over zijn 
gevoel, hij moet meer zeggen hoe het met hem is, mijn moeder heeft 
het te zwaar, ze gaat maar door ik ben bang dat ze het niet volhoudt, 
ik ben bang dat mijn zusje te weinig aandacht krijgt door mijn 
ziekte, volgens mij heeft ze het moeilijk maar dat kunnen mijn 
ouders niet aan”

Wat nu?

Gezinsintake

Moeder: Lida is een binnenvetter, sluit mij buiten

Zusje Hetty: heel gespannen, tranen zitten hoog

Vader: “ratelt” op vraag van Lida

Lida: kijkt met een blik van “zie je nou wel…”

Omgaan met gevoelens die de ziekte en behandeling met zich 
meebrengt.

hoe bespreken?

Welke gevoelens? “De taart van ellende”
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Spelregels: zorg goed voor je eigen steen, alleen jij weet 

wanneer die in de komt hoort.
Als hij in de kom ligt letten we een beetje extra op je, 

houden rekening met je, zullen je niet extra lastig vallen.

Als het gevoel weg is haal je de steen eruit
‘s Avonds bij het eten kun je nog eens vragen: goh ik zag 

je steen liggen, wil je er nog wat over zeggen? Nee is ook 
goed.

Take home

• Kijk als eerste naar medisch traumatische stress

• Systemische interventies heel goed mogelijk (zonder het 
systeemtherapie te noemen)

• Directief, gericht op probleem in medische situatie/invoegen op last 
van de klacht

• Doel gezin hervindt eigen krachtbronnen en kan zich handhaven in 
medische situatie

• Gemeenschappelijke taal krijgen

• Gericht op hele systeem (inclusief team)!

• Speels en met humor 

Dank!


