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I Inleiding

Als iemand eenmaal weet dat hij een chronische ziekte heeft, dan zal hij zich vervolgens
moeten instellen op een leven als chronisch zieke. Dat kan op een of meer gebieden van het
dagelijkse bestaan aanpassingen met zich meebrengen, bijvoorbeeld op het gebied van de
seksualiteit, het werk, het sociale verkeer, de zelfredzaamheid en de mobiliteit. Soms zijn
deze veranderingen het directe gevolg van de ziekte zelf (dieet houden, afzien van grote li-
chamelijke inspanning, vermijden van stress, verminderd seksueel functioneren), soms is
de oorzaak to vinden in de reactie van de directe omgeving op de zieke (het wegblijven van
vrienden en kennissen), soms ook in de reacties van bijvoorbeeld de werkgever of de over-
heid (zoals uitsluiting van arbeid of verzekeringen). Een chronische ziekte is daarmee geen
gefsoleerd biomedisch probleem; het is een onderdeel van het levensverhaal van de patient
(Bensing, 1994) en het leidt vaak tot een verandering van de maatschappelijke positie van
de patient. Voor een goede hulpverlening is het daarom nodig dat er niet alleen aandacht is
voor de ziekte, maar ook voor de zieke, voor de betekenis die de ziekte voor hem heeft en
voor de wijze waarop hij ermee omgaat, maar ook voor de wijze waarop de samenleving
omgaat met de patient (Van den Boom, 1995; Schnabel, I987).

De aandacht voor de psychische en psychosociale aspecten van de problematiek van
chronisch zieken is de laatste twintig jaarsterk toegenomen, in het bijzonder ook in het
kader van de ontwikkeling van de behavioral medicine (Kaptein, 1986) en meer recent van
de gezondheidspsychologie (Taylor, 1995). Het gaat dan steeds om de gedragsmatige en
belevingsaspecten van een chronische somatische ziekte of aandoening en om de moge-
lijkheden om met behulp van psychologische interventies bij to dragen aan een verbetering
van de situatie van de patient. De benadering is liberaler en praktischer dan in de psycho-
somatiek gebruikelijk was. Het streven naar mastery door en met de patient is in de plaats
gekomen van theoretische noties over de dynamiek van de samenhang tussen psychische
en somatische verschijnselen.

De reguliere geestelijke gezondheidszorg richt in het kader van de consultatieve psy-
chiatrie en liaison-psychiatrie de aandacht vooral op patienten bij wie een chronisch
somatische ziekte gepaard gaat met ernstige psychische problematiek (angst, depressie,
suicidaliteit) of op de psychische stoornissen die zich soms ook chronisch in somatische
vorm kunnen manifesteren, bijvoorbeeld hysterische conversies (Huyse, 1989). De scherp
organisatorische en institutionele scheiding tussen de lichamelijke en geestelijke gezond-
heidszorg in de tweede lijn is ten koste gegaan van de kwaliteit van de zorg voor zowel de
somatische patient met psychische problemen als de psychiatrische patient met somatische
problemen. In deze bijdrage zullen we de aandacht richten op de psychische en psychoso-
ciale problematiek waar de chronisch somatische patient in de loop van zijn ziekte mee to
kampen kan krijgen.
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1.1 Steeds meer chronisch zieken

In de Nederlandse samenleving en gezondheidszorg nemen chronische ziekten en zieken
een steeds belangrijker plaats in. Meer dan ties procent van de bevolking heeft een chroni-
sche ziekte of aandoening. Naar schatting leidt de ziekte in ongeveer de helft van de geval-
len tot aanzienlijke beperkingen in het (maatschappelijk) functioneren. Tot de kwantitatief
belangrijkste chronische aandoeningen in Nederland behoren diabetes, CARA, hart- en vaat-
ziekten, reuma, hersenaandoeningen en bepaalde vormen van kanker.

De komende twintig jaar is een force toename van het aantal chronisch zieken to ver-
wachten. Neemt de bevolking in de periode 1990 - 2005 met 8,5 procent toe, het aantal
mensen met een chronische ziekte of aandoening zal in dezelfde periode met zo' n 20 tot 35
procent toenemen. Deze toename is voor een groot deel to verklaren uit het ouder worden
van de bevolking. Steeds meer mensen met min of meer ernstige chronische aandoeningen
worden oud, en steeds meer oudere mensen ontwikkelen chronische aandoeningen. De toe-
nemende verhoging van de gemiddelde levensverwachting (voor mannen nu bijna 74jaar,
voor vrouwen al ruim 80 jaar) is nietgepaard gegaan met een even snelle toename van het
gemiddelde aantal jaren in gezondheid (VTV, 1993). Een ]anger leven staat dus niet gelijk
aan een gezond leven. Bedroeg in 1990 het percentage 65-plussers in de bevolking
`slechts' 12,8 procent, hun aandeel in de geselecteerde chronische ziekten bedroeg onge-
veer 50 procent (45,3% voor mannen en 55,7% voor vrouwen).

1.2 De opzet van dit hoofdstuk

In deze bijdrage willen we een beeld schetsen van de psychosociale aspecten van chroni-
sche ziekten. I Dat lijkt makkelijker dan bet is. Zowel het begrip psychosociaal als bet be-
grip chronisch is heel weinig specifiek en dat maakt bet moeilijk om er in algemene termen
met geldigheid ten aanzien van specifieke aandoeningen en.problemen over to spreken
(par. 2). Dit probleem zet zich voort in de pogingen om een theoretisch kader over de ma-
nier van omgaan met chronische ziekten tot ontwikkeling to brengen; de psychologie be-
schikt met de stresstheorie over een algemeen model dat op hoofdlijnen informatief en
overtuigend is, maar dat bet gedrag op bet niveau van het individu met een specifieke ziek-
te toch niet kan voorspellen (par 3). Op beschrijvend.niveau wordt in paragraaf 4 ingegaan
op wat bekend is over het voorkomen van psychosociale problemen bij zowel de patient als
zijn of haar naaste omgeving. In paragraaf 5 gaan we in op de vormen van zorg die gebo-
den kunnen worden ter ondersteuning van de patient en zijn omgeving. Afgesloten wordt
met een korte beschouwing.

I Deze bijdrage steunt in sterke mate op de in opdracht van de Nationale Commissie Chronisch Zie-
ken (NCCZ) uitgevoerde overzichtsstudies over de zorg, opvang en begeleiding van chronisch zie-
ken, en met name de overzichtsstudies die betrekking hebben op kwaliteit van leven (Van Elderen
e.a., 1994), psychologische en psychiatrische problematiek (Poppelaar & Kaptein, 1994), psy-
chosociale interventies (Schrameijer, 1994), lotgenotencontact (Mainzer e.a., 1994), mantelzorg
(Duijnstee e.a., 1994) en sociale steun en coping (De Ridder & Schreurs, 1994), en op het NCCZ-
advies Psychosociale aspecten van chronische ziekten (NCCZ, 1995).
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2 Lastige begrippen

2.1 Chronische ziekten

Als het gaat om psychosociale problematiek bij chronische ziekten, dan praten we niet over
een goed omschreven terrein. Ten eerste gaat onder de noemer chronische ziekten een
groot aantal, vaak heel verschillende, ziekten schuil. Sommige ziekten worden geleidelijk
erger, andere manifesteren zich eerder incidenteel. Met de ene ziekte is nog een redelijk
normaal bestaan mogelijk, de andere ziekte leidt tot een grote mate van hulpbehoevend-
heid. Ten tweede speelt de leeftijd waarop de ziekte zich manifesteert een rol. Indien een
chronische ziekte zich ontwikkelt in de expansieve levensfase (20-45jaar), dan zijn de con-
sequenties in termen van carri6re, financiele en maatschappelijke ambities en vooruitzich-
ten, relatie en gezinsvorming vaak niet gering en kwalitatief anders dan wanner de chro-
nische ziekte zich op latere leeftijd manifesteert of juist van meet of aan bet ]even mee heeft
bepaald (zie o.a. Schnabel & Bransen, 1994). Ten derde is bet zaak om binnen iedere cate-
gorie to kijken naar het stadium van de ziekte en de wijze waarop de ziekte zich manifes-
teert. De Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG, 1992) onderscheidt vier
stadia in chronische ziekten, waarbij aangetekend moet worden dat met bij iedere ziekte
dezelfde stadia doorlopen worden. Het gaat om bet stadium van onzekerheid of er van een
chronische ziekte sprake is (vooral differentieel-diagnostische vragen); bet moment van de
definitieve diagnose en de direct daaropvolgende fase; de fase van het moeten leren ]even
met de aandoening; en ten slotte is er dan de fase, of beter de categorie van chronische
patienten die in een terminaal stadium verkeren.

Voor hulpverleners is bet in een gegeven geval uiteraard duidelijk met wat voor chro-
nische ziekte, in welk stadium en in welke levensfase ze to maken hebben en zij zullen daar
hun behandeling aan moeten aanpassen. Onderzoekers en beleidsmakers zullen vaak in al-
gemene termen over chronische ziekten willen spreken en bijvoorbeeld willen weten
welke vormen van behandeling - bet meest - effectief zijn. Helaas is bet dan vaak zo dat
bet onderzoek onvoldoende binding heeft met het dagelijkse ]even van de individuele ch-
ronisch zieke en zijn of haar hulpverleners, en dat de praktijk van de hulpverlening onvol-
doende binding heeft met de theorie en de praktijk van bet wetenschappelijk onderzoek.
Uit deze bijdrage zal blijken dat dit dilemma in algemene termen met opgelost kan worden.

2.2 Psychosociale aspecten: problemen en zorg

Ten aanzien van de psychosociale aspecten vanchronische ziekten moet onderscheid ge-
maakt worden tussen enerzijds de psychosociale gevolgen op zich, bijvoorbeeld de reactie
op bet zeker weten dat je een chronische ziekte hebt, en anderzijds de mogelijk door deze
gevolgen of uit de ziekte zelf voortkomende psychosociale problemen. Ten slotte is er dan
ook nog de behoefte aan en bet aanbod van psychosociale hulp om met de problemen om
to gaan.

Het begrippsychosociaal is ontstaan uit de samenvoeging van psychisch/psychologisch
en sociaal. De psychologische component refereert aan de binnenwereld van de persoon: zijn
gevoelens en gedachten, maar ook persoonlijkheidskenmerken en de psychologische hulp-
bronnen die hij heeft. Mensen verschillen op deze punten sterk van elkaar en dat maakt dat
wat voor de een in psychische An met waargenomen wordt of als uitdaging wordt gezien,
voor de ander een grote bedreiging is. Met begrippen als zelfwaardering (self esteem), self=
efficacy, veerkracht (resilience), kwetsbaarheid en probleemoplossend vermogen probeert
men in psychologisch onderzoek de systematiek achter deze verschillen in kaart to brengen.
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Het begrip sociaal verwijst naar twee domeinen. Ten eerste naar het sociale netwerk - het
systeem - waarvan de chronisch zieke deel uitmaakt. Hierbij moet weer een onderscheid
gemaakt worden tussen bet primaire netwerk (partner, ouders, broers, zussen, kinderen, in-
tieme vrienden) en het secundaire netwerk (vrienden, kennissen, collega's). In het alge-
meen bestaat de indruk dat in moderne samenlevingen door de toenemende individualise-
ring de kans op vereenzaming van een chronisch zieke sterk toeneemt, maar een zekere
voorzichtigheid is hier toch op zijn plaats. Het zou onjuist zijn de afwezigheid in een indi-
vidueel geval van een primair sociaal netwerk gelijk to stellen met het algemeen maat-
schappelijke proces van individualisering. Ten tweede verwijst sociaal naar de meer alge-
mene sociaal-maatschappelijke context: de wereld van scholing, arbeid, sociaal-economi-
sche situatie, zorg en.politiek. Hier gaat het erom hoe maatschappelijke instituties reageren
op chronische ziekten en chronisch zieken. Is sprake van een beleid dat wordt gekenmerkt
door insluiting of uitsluiting, door het benadrukken van individualiteit of solidariteit, door
het leggen van het primaat bij de overheid of de markt? Op dit terrein doen zich nu allerlei
ontwikkelingen voor, die men ook zou kunnen typeren als de ontzekering' van de samen-
leving: beperkende en privatiserende maatregelen op het gebied van de WAO/nnw, de
Ziektewet en de ziektekostenverzekering. Dergelijke maatregelen zijn van grote invloed
op de maatschappelijke positie van mensen met een chronische ziekte en kunnen direct of
indirect bet psychosociaal welbevinden van chronisch zieken aantasten (Nccz-Nationale
Commissie Chronisch Zieken, 1995). Uit onderzoek blijkt ook dat chronisch zieken het cu-
mulatieve effect van de ontzekeringsmaatregelen zeer sterk voelen.

Van psychosociale problemen wordt gesproken in situaties waarin de problemen in de
sociale domeinen zich vooral manifesteren op het niveau van de individuele beleving en
dat eens to meer bij mensen die toch al als kwetsbaar gezien moeten worden. Psychosocia-
le problemen hebben dus steeds betrekking op de wisselwerking tussen de psychische en
sociale dimensies. In de maatschappelijke positie van chronisch zieken zijn veranderingen
in exogene sociale factoren meestal goed geobjectiveerd to beschrijven, maar de betekenis
die door een chronisch zieke aan deze veranderingen wordt toegekend, is individueel zeer
verschillend, los van de aard en de manifestaties van de aandoening.

Ondanks alle verschillen tussen alle aandoeningen is toch wel een zekere systematisering
mogelijk van de relatie tussen een specifieke chronische aandoening en het type psycho-
sociale problematiek dat daar zeer nauw mee samenhangt of op grond van maatschappelijk
ervaring erbij verwacht mag worden. De NCCZ (1995) heeft in haar advies Psychosociale
Zorg getracht tot zo'n indeling to komen. Chronische ziekten worden dan getypeerd op
basis van de meest opvallende aspecten in de psychosociale sfeer.
I Functionele klachten van (vaak) blijvende aard, bijvoorbeeldhoofdpijn, slapeloosheid,

rugpijn en diarree. Deze klachten kunnen als chronische aandoening zelf een uiting zijn
van stress, maar als uiting van een andere chronische ziekte ook aanleiding geven tot bet
ontstaan van psychosociale problemen als gevolg van uitputtingsverschijnselen of de
belemmeringen in bet dagelijks leven.

2 Somatische condities met belangrijke psychosociale gevolgen, bijvoorbeeld astma en
diabetes mellitus. Deze chronische aandoeningen zijn tegenwoordig op zich meestal
medisch redelijk beheersbaar en in veel gevallen zullen patienten ook geneigd zijn zich
als niet-ziek to beschouwen. Psychosociale problemen ontstaan vooral als gevolg van
(blijvende) noodzakelijke aanpassingen in leefstijl en gedrag. Strikte regels op bet ge-
hied van voeding, roken, medicatie (inclusief insuline spuiten), hygiene of leefpatroon
betekenen vaak een levenslange beperking van een aantal belangrijke vrijheden van de
patient.



Psychosociale aspecten van chronische ziekten 103

3 Somatische ziekten met belangrijke psychosociale gevolgen, bijvoorbeeld kanker, neu-
rologische aandoeningen en reumato(de artritis; patienten beschouwen zich hier meest-
al wel als ziek of als gehandicapt. Het soms levensbedreigende karakter, het onvoor-
spelbare beloop en/of het invaliderende karakter van deze aandoeningen leidt vaak tot
het ontstaan van psychosociale problemen. De behandelmogelijkheden voor deze aan-
doeningen zijn beperkt. Pijn speelt vaak een grote en zeer belastende rol. In deze cate-
gorie vallen ook psychische stoornissen als gevolg van hersenziekten die bepaalde per-
soon Iijkheidsveranderi ngen met zich meebrengen (bijv. dementie en CVA).

4 Psychische ziekten met belangrijke somatische gevolgen, bijvoorbeeld anorexia nervo-
sa en boulimia. Hoewel de verhouding tussen psychische en lichamelijke oorzaken nog
onvoldoende duidelijk zijn, leiden deze aandoeningen die zich in eerste instantie soma-
tisch presenteren, vaak tot grote spanningen in gezinnen en relaties, kunnen ze leiden tot
persoonlijkheidsveranderingen en problemen in het alledaagse functioneren.

5 Psychische ziekten met belangrijke psychosociale gevolgen, bijvoorbeeld schizofrenie,
depressie en angst. Hierbij spelen psychosociale problernen vooral een rol in het contact
met de directe omgeving en de samenleving.

Uit deze indeling wordt duidelijk dat het belangrijk is to kijken zowel naar de psychoso-
ciale aspecten van de ziekten zelf als naar de psychosociale gevolgen van de ziekte zoals
die zich bij de patient en de omgeving kunnen manifesteren. Zo wordt ook zichtbaar dat de
psychische kwetsbaarheid in sommige gevallen als gevolg van de aandoening toeneemt,
terwijl in andere gevallen vooral de sociale gevolgen tot een vergrote psychische belasting
kunnen leiden. Dit onderscheid is vooral van belang in het specificeren van op wie bij welk
type aandoeningen welk type zorg zich zou moeten richten.

2.3 Psychosociale zorg

Het begrip psychosociale zorg is een paraplubegrip. Het kan betrekking hebben op hulp-
verlening in de vorm van psychiatrische en psychotherapeutische interventies, maar ook
op de wijze van bejegening door `gewone' hulpverleners, op de steun van lotgenoten en
vrijwilligers, en ten slotte ook op de organisatie van de zorg. De psychosociale zorg heeft
een eigen rol in ieder van de vier stadia die door de STG zijn onderscheiden en krijgt vorm
in relatie tot de verschillende modaliteiten van de verhouding tussen chronische ziekte en
psychosociale problemen die de NCCZ heeft onderscheiden. Het doe] van de psychosocia-
le zorg is de patient en eventueel zijn sociale omgeving to helpen bij de aanpassing aan de
ziekte en zijn gevolgen. Die hulp kan het karakter krijgen van begeleiding, ondersteuning
of probleemverheldering. Wat opvalt in de hulpverlening aan chronisch zieken is dat psy-
chosociale zorg niet alleen als `toegevoegde waarde' voorkomt in het kader van bijvoor-
beeld een regulier op de somatische problematiek gericht hulpverleningscontact, maar ook
als waarde wordt toegevoegd in de vorm van de inzet van een gespecialiseerde hulpverle-
ner zoals een ziekenhuispsycholoog of een pastor. De psychosociale hulp kan dus op zeer
veel verschillende niveaus van professionaliteit worden aangeboden en de hulpverlening
heeft een heel areaal aan therapeutische mogelijkheden tot haar beschikking: ontspan-
ningstherapie, voorlichting, cognitief-gedragsmatige therapie, groepspsychotherapie,
counseling, imagery, copingtraining, atleiding, gedragstherapie, hypnose, assertiviteits-
training, psychotherapie, rollenspel, zelthulp, cognitieve therapie, lichamelijke oefening
en vaardigheidstraining.
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3 Stress- en coping-paradigma als theoretisch model voor het omgaan met
problemen

Bury (1982, aangehaald door Lankveld e.a., 1995) omschrijft een chronische ziekte als een
biografische ontwrichting. Door de cumulatie van fysieke, psychologische en sociale con-
sequenties wordt een'chronische ziekte als een belangrijke bedreiging ervaren voor het per-
soonlijke welzijn. Leven met een chronische aandoening veroorzaakt bij patienten en ook
hun directe omgeving vaak veel spanningen (stress) en doet een fors appel op het aanpas-
singsvermogen van mensen (coping). Leven met een chronische ziekte is dan ook geen ge-
makkelijke opgave, zeker met als het gaat om langdurige aandoeningen met een onvoor-
spelbaar verloop, veel pijn of zware handicaps (zie o.a. De Ridder & Schreurs, 1995).

De implicatie hiervan is niet dat het hebben van een lichamelijke ziekte ongelukkig
maakt, dat iedere chronisch zieke psychosociale problemen heeft, noch dat aan iedere
chronisch zieke een `psychosociaal' hulpverlener gekoppeld zou moeten worden.2 Adap-
tieve opgaven - een minder negatief beladen alternatief voor `stress' en `spanningen' -
kunnen niet gelijkgesteld worden problemen, al is een psychosociaal
probleem wel to beschouwen als bewijs voor het mislukken van een belangrijke adaptieve
opgave. Het bevredigend oplossen van een op zich bedreigende situatie, een geslaagde
adaptatie dus, kan een zeer positieve invloed hebben op de zelfwaardering van mensen.
Veel mensen vinden de kracht om tot een oplossing to komen in zichzelf of in hun eigen
omgeving. lets wordt pas een psychosociaal probleem, als de persoon met de chronische
ziekte niet in staat blijkt om een bedreigende situatie naar tevredenheid aan to pakken on
van de bedreigende situatie en het ontoereikende probleemoplossend vermogen hinder
blijft ondervinden. Men moot zich goed realiseren dat het soms bijna onmogelijk is om tot
een bevredigende oplossing to komen, bijvoorbeeld wanneer het sociale network niet als
een steun, maar als een hinderpaal wordt beschouwd en zelf een bron van moeilijkheden
en spanningen kan zijn (Schrameijer, 1992).

Niet iedere patient met een chronische ziekte heeft psychosociale hulp nodig. Het auto-
matisch aanbieden ervan aan iedereen zou kunnen uitmonden in - wellicht goedbedoeld -
paternalisme in de vorm van het overnemen van de verantwoordelijkheden en het veraf-
hankelijken van de patient. Dat kan niet het doel zijn. Psychosociale hulp en ondersteuning
dienen de autonomic van de patient niet aan to tasten, maar het individujuist to sterken in
het streven naar een goede balans tussen autonomie en afhankelijkheid. Aanvullende on-
dersteuning hoeft vaak heiemaal niet zwaar to worden aangezet. Het kan een vrijwilliger of
een lotgenoot zijn, maar indien dat nodig is ook een professionele hulpverlener.

Onderzoek laat dan ook zien dat niet iedereen met een chronische ziekte, en niet ieder-
een in dezelfde mate psychosociale problemen heeft. Blijkbaar is de ziekte alleen onvol-
doende voorwaarde om het ontstaan van psychosociale problemen to verklaren. Gegeven
een bepaalde chronische aandoening en hot specifieke verloop van de ziekte en behande-
ling, zijn er verschillen tussen patienten to verwachten in de door hen ervaren problema-
tiek. Kenmerken van chronische aandoeningen, zoals de mate van invaliditeit, levensbe-
dreiging en pijn, zijn weliswaar van invloed op de aard en ernst van psychosociale proble-

2 Als er gesproken wordt over psychosociale aspecten is het overigens wel typerend dat de neiging
bestaat om juist dit type beelden op to roepen en daarmee impliciet de vraag to ridiculiseren. Hot
beeld wordt dan gecreeerd als zou psychosociale hulpverlening - als uiting van goedbedoeld pa-
ternalisme - uiteindelijk leiden tot hot overnemen van verantwoordelijkheden en hot `verafhan-
kelijken' van de patient.
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men, maar daarnaast verschillen mensen in hun psychologische weerbaarheid, in de be-
schikbaarheid van goede sociale steun en in eerdere ervaringen met ernstige problemen.
Voorts kunnen ook leeftijd, sekse, sociaal-economische status en culturele achtergrond van
invloed zijn op de beleving van een aandoening. Een enthousiastejonge sportbeoefenaar
kijkt anders tegen een verlies aan mobiliteit aan, zelfs als de handicap maar beperkt is, dan
een ouder iemand die nooit veel sportieve activiteit heeft vertoond. Wie over ruime finan-
ciele middelen beschikt, kan zelf beslissen over de mate waarin hij gebruikmaakt van be-
paalde voorzieningen ter verlichting van handicaps en pijn (Bransen & Baart, 1994;
Schrameijer in VTV, 1993; Van den Bos, 1989; VTV, 1993).

Bij het begrijpen waarom mensen psychisch verschillend reageren op vergelijkbare
spanningsvormen, wordt veel gebruikgemaakt van het zogenoemde stress coping sociale
steun welbe vinden- model (zie hoofdstuk 6). Een bruikbare theoretische conceptualisering
is echter weinig effectief zolang er nog to weinig onderzoek naar gedaan is. En er is in on-
derzoek nog weinig aandacht besteed aan de rol van taxaties en overtuigingen. Welke
adaptieve opgaven bij welke chronische ziekten behoren is nog niet duidelijk. Voeg daar-
bij het feit dat de doelstellingen van therapeutische programma's vaak heterogeen zijn, de
opzet en uitvoering van de interventieprogramma's vaak weinig inzichtelijk beschreven
zijn, de opzet en methodologische uitwerking van veel onderzoek gebrekkig is en de spe-
cificiteit van interventies onduidelijk is (De Ridder & Schreurs, 1994). Het is dan met zo
verwonderlijk dat de voorspellende waarde van copingstrategieen en sociale steun op het
(on)welbevinden tamelijk gering is. Voor zowel copingstrategieen als sociale steun geldt
dat ze ieder niet meer dan vijf procent van de variatie in het welbevinden verklaren - of dat
nu gemeten wordt in de vorm van depressiviteit, invaliditeit of zelfzorg (zie o.a. Ros,1989;
Fitzpatrick e.a., 1991; Brown e.a., 1989; Felton e.a., 1984). De conclusie is dat er nog veel
hiaten in onze kennis zijn, die alleen kunnen worden opgevuld door meer onderzoeksge-
gevens. Dit betekent niet dat er helemaal niets to zeggen is, maar niet altijd zullen uitspra-
ken met onderzoek onderbouwd kunnen worden. Evenmin zullen altijd de gewenste ver-
bindingen gelegd kunnen worden tussen adaptieve opgaven en problemen enerzijds en
zorgbehoefte en gewenste interventies anderzijds.

4 Het voorkomen van psychosociale problemen

4.1 De effecten op de chronische zieke

Kijken we nu naar de onderzoeksgegevens over het voorkomen van psychosociale proble-
men, dan kunnen we constateren dat er over de aard en omvang van psychosociale proble-
men bij chronisch zieken veel is geschreven. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat
psychosociale problemennvoor veel chronisch zieken vrijwel niet to vermijden zijn en veel
vaker voorkomen dan onder niet chronisch zieken. Verkleij (1991) constateert dat chro-
nisch zieken zich minder gelukkig voelen dan andere Nederlanders en zich maatschappe-
lijk in het nauw voelen, een minder bevredigend gezins- en huwelijksleven hebben en
vaker angsten ervaren. In hetsTG-rapport over chronische ziekten wordt geconcludeerd dat
chronisch zieken als gevolg van hun aandoening vaker gevoelens van onzekerheid over de
toekomst, angst, depressiviteit en eenzaamheid ervaren (sTG, 1992). Uit onderzoek onder
(ex-)kankerpatienten blijkt dat verreweg de meeste patienten psychische problemen erva-
ren. Deze problemen zijn vaak terug to voeren op het levensbedreigende en moeilijk be-
heersbare karakter van de ziekte. Van de patienten ervaart 87 procent existentiele proble-
men. Verder heeft ongeveer 60 procent last van lichamelijke problemen zoals vermoeid-
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heid en pijn. Daarnaast ervaart ongeveer de helft van de patienten relationele problemen en
heeft 40 procent problemen die samenhangen met de gezondheidszorg, zoals een tekort-
schietende behandeling en onvoldoende informatie. Tot slot ondervindt een vijfde deel van
de patienten nog problemen van praktische, financiele en seksuele aard (Schrameijer &
Brunenberg, 1992). Kinderen met een somatisch chronische ziekte lopen een verhoogd ri-
sico op het ontwikkelen van psychosociale problemen (Poppelaar & Kaptein, 1994). Zij
vertonen vaker een leerachterstand en komen eerder in een sociaal isolement terecht. De
normale ontwikkeling van kinderen met een chronische aandoening kan emstig verstoord
worden door ziekenhuisopnamen, veelvuldig doktersbezoek en speciale leefregels. Bo-
vendien zijn de ouders sours voortdurend overbezorgd en beschermend (Baldew, 1993).

Zowel in Nederlands als in buitenlands onderzoek worden voor verschillende chroni-
sche aandoeningen zeer uiteenlopende percentages gevonden ten aanzien van patienten die
regelmatig psychosociale problemen als gevolg van hun ziekte ondervinden.

Tabe17-1. Het voorkomen van psychosociale problemen bij een aantal chronische ziekten

ziektebeeld prevalentie psychosociale problemen

CARA 8-54%
neurologische aandoeningen 10-90%
kanker 5 - 60%
myocard infarct 15-88%
diabetes mellitus 4 - 74%
reumatofde artritis 12-56%
hemodialyse 22 - 43%

Bron: Poppetaar & Kaptein, 1994.

Deze grote spreiding in uitkomsten is voor een niet onaanzienlijk deel to wijten aan het
grote aantal zeer uiteenlopende meetinstrumenten, al dan niet gevalideerd en gestandaar-
diseerd, dat in verschillende onderzoeken gebruikt wordt. Het heeft daarnaast ook to
maken met verschillen in sensitiviteit en specificiteit van instrumenten: een psychiatrisch
screeningsinstrument zoals de DIS of SCID levert andere percentages op dan een algemene
kwaliteit-van-leven-lijst of een lijst waarin symptomatologie centraal staat (zoals de GHQ
of de scL-90). Het meten van adaptieve opgaven, stress-situaties en psychopathologie
lopen door elkaar heen. Bovendien is er bij chronische ziekte tot nu toe nauwelijks sprake
geweest van longitudinaal onderzoek. Meestal is er slechts sprake van cross-sectioneel on-
derzoek en de uitkomsten daarvan kunnen per ziektefase en levensfase zeer verschillen.
Hoewel een uitspraak over de precieze omvang, aard en ernst van de psychische proble-
matiek bij lichamelijke ziekten op dit moment dus met mogelijk is, schatten verschillende
auteurs op basis van klinische ervaring en van een weging (best educated guess) van debe-
schikbare literatuur, dat ongeveer dertig procent van de mensen met een chronische aan-
doening psychosociale problemen heeft (Poppelaar & Kaptein, 1994; Schrameijer, 1994;
Van den Bos, 1989). Ongeveereenzelfde percentage wordt gedurende de loop van de ziek-
te ooit geconfronteerd met- vaak reactieve en tijdelijke - psychiatrische problematiek. De
puntprevalentie van ernstige psychische problematiek wordt geschat op drie tot vijf pro-
cent.

4.2 De effecten van de chronische ziekte op de directe omgeving

Degenen die na de patient bet eerst en bet meest geconfronteerd worden met de chronische
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ziekte, zijn de mensen die deel uitmaken van zijn of haar primaire sociale systeem. Een
groot deel van de ondersteuning bij het oplossen van de spanningen die de ziekte met zich
meebrengt, moet komen van de directe omgeving van de zieke. Zonder mantel staat de pa-
tient letterlijk in de kou. Mantelzorg is de zorg die mensen aan elkaar bieden op basis van
een persoonlijke relatie die hen bindt. Het gaat dan om de partner die voor zijn of haar zieke
partner zorgt, om de kinderen - meestal een dochter - die voor de chronisch zieke oudere
zorgt, of om ouders die voor hun chronisch zieke kind zorgen. Ook al is er aan mantelzorg
geen hetaling verbonden (dat zou met de invoering van een persoonsgebonden budget ove-
rigens nog kunnen veranderen), in de strikte zin van het woord is er toch ook Been sprake
van vrijwilligheid, daar er een al dan niet expliciet uitgesproken verwachting en vanzelf-
sprekendheid ten aanzien van deze hulpverlening bestaat, zowel bij degene die de hulp
nodig heeft als bij degene die de hulp geeft. Zo'n zeventig procent van de huisgenoten van
chronisch zieke mensen verleent langer dan vijf jaar mantelzorg; niet-huisgenoten bieden
in de helft van de zorgsituaties ]anger dan vijf jaar zorg. Een kwart van de onderzochte
groep primaire verzorgers biedt zelfs langer dan twaalf jaar mantelzorg (zie o.a. Duijnstee
e.a., 1994; Hommel e.a., 1990).

Een chronische aandoening kan met alleen het welbevinden van de zieke zelf aantasten,
maar ook dat van familie en vrienden. Ook hun leven verandert soms ingrijpend door de
aandoening wanneer ze emotioneel belast worden en bovendien een groot deel van de zorg
op zich (moeten) nemen. Aan welke spanningen mantelzorgers bet hoofd moeten bieden,
is mede afhankelijk van het ziekteheeld, van de persoon van de patient en van de situatie
waarin de mantelzorger zich bevindt. Wat betreft het ziektebeeld maakt het natuurlijk
nogal wat uit of het gaat om gestage lichamelijke achteruitgang en afnemende ADL- en
HDL-functies, of om geestelijke achteruitgang bij psychogeriatrische patienten; om per-
soon I ijkheidsveranderi ngen die zich bijvoorbeeld voordoen na een CVA, of om de dreiging
van invaliderende complicaties zoals bij diabetes; om crisissituaties waarin onmiddellijk
adequaat gereageerd moet worden, of om hetjuist geen plannen kunnen maken door het
sterk wisselende karakter van de ziekte; om het mogelijk niet aanslaan van een behande-
ling, of om bet omgaan met de kans op herhaling (bij hartinfarcten of maligne aandoenin-
gen). Maar of het nu gaat om een man die voor zijn dementerende vrouw zorgt, de vrouw
die zorgt voor haar man die een CVA heeft gehad, de ouders die zorgen voor een kind met
cystische fibrose, of de broers en zusjes van een ziek kind met kanker, voor alien geldt dat
de ziekte ook op hun leven van invloed is, hun bewegingsvrijheid beperkt en de aandacht
die zij zelf ontvangen vermindert. Ook zij ondervinden sociaal, psychologisch en in veel
gevallen ook lichamelijk de gevolgen van de ziekte.

De verzorgingstaak brengt vaak een fysieke belasting met zich mee. Primaire verzor-
gers worden moe, hebben moeite met tillen en krijgen rug-, arm- en schouderklachten.
Daarnaast, en voor het welbevinden even belangrijk, bindt de zorg de verzorgers aan huis
en beperkt hun bewegingsvrijheid. Mensen vertellen dat ze minder aan hun hobby's en so-
ciale contacten toekomen en dat vakanties er vaak bij inschieten (zie voor een overzicht:
Duijnstee e.a., 1994). Het zijn illustraties van het fenomeen dat het leven vaak in toene-
mende mate om de zieke en de ziekte gaat draaien. Bij ziekte hebben systemen de neiging
om zich op zichzelf terug to trekken. De ziekte wordt de dominante factor binnen de rela-
tie of bet gezin; het huiselijke en sociale leven wordt rondom de ziekte en de ziekte geor-
ganiseerd; De verbindingen met de buitenwereld worden allengs minder, waardoor alle on-
derscheiden rollen en relaties gecomprimeerd worden in rsen setting (Cense, 1993). De ver-
schraling van het relationele netwerk creeert druk; de spanningen die er bet gevolg van zijn,
kunnen een reden zijn waarom mensen die deel uitmaken van het secundaire netwerk op
een bepaald moment athaken. Uit een onderzoek onder partners van mensen die to kampen
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hebben met de gevolgen van een CVA kwam naar voren dat een jaar na het CVA een derde
van de partners ernstige psychische problemen had. Dit had betrekking op een toename van
het aantal zorgtaken, een minder bevredigende huwelijksrelatie, een grotere belasting en
een verminderd welbevinden van de partner (Schure, 1995).

5 Psychosociale zorg

De literatuur laat zien dat de confrontatie met adaptieve opgaven niet per definitie leidt tot
een zorgvraag aan professionals. Ook psychosociale problemen leiden niet automatisch tot
een hulpvraag. Uit een veel aangehaald onderzoek van Goldberg & Huxley (1980) blijkt
dat tot zeventig procent van de vragen in de huisartsenpraktijk psychosociaal van aard is
(zie ook Bensing & Verhaak, 1994). In een substantiele minderheid wordt de vraag ver-
taald in een zorgbehoefte en zorgaanbod door de huisarts en slechts in drie tot vijf procent
van de gevallen vindt een doorverwijzing plaats naar de gespecialiseerde geestelijke ge-
zondheidszorg. Hoewel de relatie tussen adaptieve opgaven, psychosociale problemen en
psychosociale zorg complex is, gebeurt het toch nog vaak dat de uitkomsten van onderzoek
naar het voorkomen van psychosociale gevolgen of problemen gelijkgesteld worden aan
de benodigde hulpverleningscapaciteit: vindt men bijvoorbeeld dat 25 procent van de on-
derzochte populatie psychosociale problemen heeft, dan gaat men ervan uit dat deze 25
procent professionele hulp nodig heeft en zoekt, en dat deze hulp alleen maar geboden kan
worden indien de hulpverleningscapaciteit met een percentage x wordt uitgebreid.

Juist om de haast automatische gelijkschakeling tussen bet hebben van psychosociale
problemen en het zoeken van psychosociale hulp to doorbreken, zijn in het advies van de
Nationale Commissie Chronisch Zieken de begrippen psychosociale en somatische pro-
blemen en psychosociale en somatische zorg uit elkaar gehaald. Onderscheid wordt ver-
volgens gemaakt tussen de somatische zorg bij chronische ziekten, de psychosociale be-
nadering van chronische ziekten, de farmacotherapeutische behandeling van psychische
problematiek, en de psychologische behandeling van psychosociale problemen. De door
de NCCZ gemaakte indeling naar type zorg loopt - waar het het zorgaanbod betreft - nage-
noeg parallel aan die van Pruyn e.a. (1995), die drie niveaus waarop ondersteunende zorg
kan worden verleend onderscheiden:
- primaire ondersteunende zorg: mantel- en vrijwilligerszorg en lotgenotencontact;
- secundaire ondersteunende zorg: de reguliere hulpverlening. Disciplines die een be-

langrijke rol kunnen vervullen zijn huisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, pa-
ramedici en medisch specialisten. Schrameijer & Brunenberg (1992) spreken in dit ver-
band over hulpverleners met een dubbele deskundigheid;

- gespecialiseerde psychosociale zorg, zoals verleend door maatschappelijk werkenden,
geestelijk verzorgers, psychologen en psychiaters.

5. / Primaire ondersteunende zorg: mantelzorg, vrijwilligerszorg en lotgenotencontact

Het verbindende element tussen mantelzorg, Iotgenotencontact en vrij will igerszorg is dat
in alle drie gevallen sprake is van het bieden van sociale steun. Bij chronisch zieken gaat
het vooral om steun die indirect het welbevinden beinvloedt: advies, een luisterend oor,
praktische hulp en andere vormen van hulpbetoon die het stresserend effect van een chro-
nische aandoening afzwakken (Cohen & Willis, 1985; De Ridder & Schreurs, 1994). So-
ciale steun wordt beschouwd als een belangrijke buffer tussen het ondervinden van stress
en het ontwikkelen van psychosociale problematiek. Informatie geven, bemoedigen of

f
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simpelweg beschikbaar zijn, dragen alle significant bij aan verbetering van de stemming,
de therapietrouw of de subjectief ervaren gezondheid. Daarnaast spelen persoonlijke en so-
ciale hulpbronnen (coping en sociale steun) een belangrijke rol bij het reageren op de in-
grijpende gevolgen die met een chronische aandoening gepaard gaan, waardoor het be-
grijpelijk wordt dat een bepaalde belasting met bij iedereen tot dezelfde problematiek en
hulpvragen leidt.

Steun wordt in eerste instantie gezocht bij het primaire en pas daarna bij het secundaire
sociale netwerk. Relatief weinig mensen met een chronische ziekte doen een beroep op
vrijwilligers of lotgenoten. Dit is deel van een algemener fenomeen: de meeste mensen zijn
zeer terughoudend om anderen bij de zorg in to schakelen, zeker in de thuissituatie. Rede-
nen die vaak genoemd worden om geen mensen van buitenaf in to schakelen, zijn de in-
breuk op de privacy, het niet willen of kunnen erkennen dat men afhankelijk is geworden
van anderen, of het geen `dankjewel' willen zeggen (Duijnstee e.a., 1994; Van den Boom
e.a., 1991). Ten aanzien van het zoeken van psychosociale hulp geldt bovendien nog eens
dat ook de chronisch zieke zelf vaak de neiging heeft om het accent to leggen op de soma-
tische aspecten van diens aandoening. Schnabel (1987) schrijft dit toe aan het fenomeen dat
de ziekte toegeschreven kan worden aan iets dat buiten de greep van de persoon zelf ligt,
terwijl de eventuele psychosociale problemen gezien worden als een teken van persoonlij-
ke zwakte.

In de discussies over de eigenwaarde en de eigen-aardigheid van het vrijwilligerswerk
wordt vaak naar voren gebracht dat die waarde ten eerste Iigt in het vullen van de gaten die
in het sociale netwerk ontstaan door de ziekte, de handicap of de ouderdom.3 Ten tweede
kan vrijwilligerswerk een belangrijke schakel zijn in het bij de samenleving betrokken
houden van mensen en biedt het de gelegenheid om andersoortige relaties aan to gaan en
andere rollen to vervullen dan die van verzorgd dan we] verzorgend gezinslid. Afhankelijk
van de aard en het stadium van de ziekte kunnen de activiteiten zich sterker op de patient
of op de partner richten. Wat de vrijwilliger doet, kan qua intentie, inhoud en breedte
slechts met moeite vertaald worden in de door professionals gebezigde taal van functie- en
taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De taal van de mantelzorger is al
veel meer op het werk van de vrijwilliger van toepassing. Ook het vrijwilligerswerk wordt
gekenmerkt door de mengeling van `dingen doen' en `er zijn', van `zakelijke handelingen'
en `persoonlijke aandacht'. Slechts zelden wordt psychosociale ondersteuning expliciet als
doel geformuleerd; meestal levert het vrijwilligerswerk indirect een bijdrage aan het wel-

3 Ongeveer 250 000 vrijwilligers geven op de een of andere manier hulp en ondersteuning aan
(chronisch) zieken, bejaarden en lichamelijk en geestelijk gehandicapten in instellingen als zie-
kenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, of ambulant (bijvoorbeeld sociale en recreatieve
activiteiten). In de thuissituatie bestaat vrijwilligerswerk vooral nit `vrijwillig bezoek' en het bie-
den van ontspanning, maar daarnaast gaat het om praktische, huishoudelijke en verzorgende
werkzaamheden, het onder begeleiding aanbieden van activiteiten, oppassen en ondersteuning bij
vakantieweken. Meestal gaat het om een hulpaanbod dat bestaat nit een mengeling van `dingen
doen' en 'er zijn', van `zakelijke handelingen' en 'persoonlijke aandacht' (Van Daal, 1990; Van
den Boom, 1993).
In haar advies Vrijwilligerszorg voor chronisch zieken heeft de NCCZ (1993) aangegeven dat vrij-
willigerszorg een belangrijke rol kan vervullen bij het ontlasten van de mantel en bij het bij de we-
reld houden van de patient. Vrijwilligerszorg maakt het mogelijk dat de rek in het systeem blijft
bestaan en dat het aantal paten die in het sociale netwerk ontstaan beperkt blijft. Voor de rol van
vrijwilligers bij de psychosociale zorg verwijst de NCCZ naar het eerder uitgebrachte advies.
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bevinden en de kwaliteit van leven van de mensen (patient en omgeving) dat het onder-
steunt. Psychosociale ondersteuning maakt eerder impliciet dan expliciet deel uit van het
vrijwilligerswerk. Het ontstaat als gevoel en als effect bijna als vanzelfsprekend binnen het
opgebouwde contact. Daarbij kan het vrijwilligerswerk bogen op een aantal assets die de
professionele zorg in toenemende mate moet ontberen: tijd, intrinsieke interesse, en wel-
gemeende aandacht. Professionele zorg wordt steeds meer gekenmerkt door het zo effi-
cient mogelijk uitvoeren van handelingen die in toenemende mate geprotocolleerd zijn.

Wat voor het vrijwilligerswerk geldt, geldt tot op zekere hoogte ook voor het lotgenoten-
contact.' Volgens de begeleiders en de chronisch zieken zelf levert lotgenotencontact een
grote diversiteit aan effecten op: nieuwe vrienden krijgen, zich gesteund voelen, meer ken-
nis en praktische tips krijgen om effectiever met de ziekte en daaruit voortvloeiende as-
pecten om to gaan, meer greep op de situatie ervaren en meer zelfvertrouwen krijgen
(Mainzer e.a., 1994; Van Lankveld e.a., 1995). Het felt dat het wetenschappelijke bewijs
voor de effectiviteit van lotgenotencontact nog niet is gegeven, neemt niet weg dat het-deel-
nemen aan dergelijke contacten in de eigen beleving als positief en effectief ervaren wordt.
De opmerking van De Ridder & Schreurs (1994) ten aanzien van de geringe positieve ef-
fecten van coping, zou ook wel eens van toepassing kunnen zijn op het lotgenotencontact:
`[...] actief-probleemgeorienteerde coping [heeft] weliswaar slechts een klein positief ef-
fect op het welbevinden, maar [het] Been pogingen ondernemen om stress to hanteren of
zich beperken tot passief vermijdende strategieen [heeft] een relatief groot negatief effect.'
De waarde van coping toont zich, anders gezegd, niet zozeer in het verhogen van welbe-
vinden als in het voorkomen van `erger'. Gremmen & Van den Boom (1992) komen tot de-
zelfde conclusie na evaluatie van een vorm van begeleid lotgenotencontact bij mensen met
aids. Men zou kunnen stellen dat men het iets doen niet zou moeten afmeten aan een extern
resultaat, omdat het lets doen zelf al het resultaat is.

5.2 Secundaire ondersteunende zorg: de psychosociale benade ring van chronische
ziekten

Als het gaat om psychosociale aspecten zou in de behandeling van chronisch zieken meer
dan tot nu toe aandacht moeten zijn voor de psychosociale benadering van de zieke. De

4 Lotgenotencontact is bet uitwisselen van ervaringen, gevoelens en steunbetuigingen tussen men-
sen met dezelfde chronische aandoening. Lotgenotencontact vindt in Nederland meestal plaits in
groepen, al dan niet onder leiding van een professionele hulpverlener. Veel van deze hulp vindt
plaits binnen patientenverenigingen. De mate waarin door patienten aan deze vorm van zelfhulp
wordt deelgenomen verschilt zeer. De percentages varieren van 2 tot 75. Gemiddeld neemt onge-
veer 33% van de leden van patientenverenigingen deel aan lotgenotencontact (Mainzer e.a.,
1994). Aangezien bet merendeel van de chronisch zieken met bij een patientenvereniging is aan-
gesloten, betekent dit dat nog slechts een kleine minderheid van chronisch zieken gebruikmaakt
van georganiseerde vormen van lotgenotencontact.
Het wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit van lotgenotencontact, en de werkzame facto-
ten en processen erachter, is tot op heden met gegeven. Ten dele komt dit vanwege bet betrekke-
lijk geringe aantal kwalitatief goede studies, ten dele omdat ook bij bet onderzoek naar de effecti-
viteit van lotgenotencontact bet stress coping sociale steun-model gehanteerd wordt. Dat neemt
met weg dat bet deelnemen aan dergelijke contacten op de een of andere wijze een positieve func-
tie heeft voor mensen. Het is op basis van dergelijke vaak meet subjectieve beoordelingen dat ons
inziens gesteld kan worden dat lotgenotencontact een belangrijke rol speelt in bet streven om
chronisch zieken beter om to laten gaan met hun ziekte.
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kern van deze benadering voor de professionele hulpverlening is dat ook de professional
de persoon met de ziekte blijft zien achter de ziekte in plaats van deze to reduceren tot de
ziekte. Waar bet om gaat, is dat er aandacht is voor de consequenties die de chronische
ziekte heeft op bet levensplan en bet levensverhaal van de persoon met de ziekte, voor de
adaptieve opgaven waarvoor patient en omgeving zich zien gesteld en voor de draaglast en
de draagkracht van bet systeem. Hulpverleners zouden patient en omgeving moeten on-
dersteunen bij bet omgaan met hun ziekte en de gevolgen daarvan. Het accent ligt hier op
voorlichting en educatie, aandacht en bejegening, begeleiding en ondersteuning. Centraal
in de psychosociale benadering van chronische ziekten staat bet samen met de chronisch
zieke in kaart brengen van de adaptieve opgaven, de psychologische en sociale hulpbron-
nen, en de eventuele ondersteuningsbehoefte. Wil dit type van zorg effectief zijn, dan moet
bet een continu proces zijn. Tenslotte duren chronische ziekten lang en veranderen de op-
gaven waarvoor men zich gesteld Act met de tijd. Een probleem is wel wie in de hulpver-
lening nog tijd heeft voor dergelijke hulp. Zoals gesteld bestaat de neiging hulp in toene-
mende mate to protocolleren en to vertechnocratiseren. Een dergelijk beleid zou evenwel
geplaatst moeten worden in bet licht van de kans dat bet nalaten van een psychosociale be-
nadering van chronische ziekten op zichzelf aanleiding is tot een heel specifieke vorm van
psychosociale problematiek. Het gait dan om problemen die hun grond hebben in bet ont-
brekende of onbevredigende contact tussen patient en hulpverlener (slechte bejegening,
onvoldoende of onjuiste informatie, niet nagekomen afspraken). Indien de professionele
hulpverlening oog en oor heeft voor de belasting en de belastbaarheid, dan zal aanvullen-
de ondersteuning eerder kunnen worden ingezet dan nu vaak bet geval is. Met andere
woorden: de preventiekosten vallen uiteindelijk lager nit dan de herstelkosten.

53 Gespecialiseerde psychosociale zorg

Leven met een chronische aandoening betekent voor veel patienten een force aanslag op
bet aanpassingsvermogen. Het kan voorkomen dat chronisch zieken zodanig complexe
situaties bet hoofd moeten bieden, of niet beschikken over de psychologische en sociale
hulpbronnen om de problemen nog bet hoofd to kunnen bieden, dat zij een beroep moeten
doen op meer gespecialiseerde vormen van psychosociale zorg. Soms zijn de problemen to
groot of zijn er to veel tegelijkertijd om ze alleen op to lossen: op bet werk gaat bet minder
goed, de functionele beperkingen nemen in aantal en ernst toe, de uitgaven in verband met
ziekte eveneens, en de partnerrelatie staat in toenemende mate onder druk. De cumulatie
van adaptieve opgaven kan dan leiden tot een niet meer to hanteren belasting. Professione-
le ondersteuning kan daarbij een uitkomst bieden. Nu geldt ook hier dat de relatie tussen
bet gebaat zijn bij professionele hulp en bet zoeken ervan een ingewikkelde is. Zelfs indien
sprake is van ernstige problemen, zoeken veel mensen vaak geen hulp, omdat het zoeken
van hulp door hen ervaren wordt als een teken van zwakte in plaats van sterkte. Uit de lite-
ratuur (Christ e.a., 199 1; Van den Boom e.a., 1991; Caplan, 1990) komt naar voren dat bet
vaak de meest veerkrachtige groep is die bet gemakkelijkst om psychologische ondersteu-
ning vraagt, en daarom bet best aanspreekbaar is op de psychische aspecten van de ziekte:
`Their security in regard to their own autonomous strength frees them to ask for help and
to profit from help without feeling that this is a sign of weakness. If external support is not
available, they are very willing to struggle on their own, but if it is available they use it.'
(Caplan, 1990).

Het ideaal is dat gespecialiseerde psychosociale hulp gebaseerd is op omschreven en be-
wezen psychologische en psychotherapeutische interventies, waartoe besloten wordt op
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grond van een psychologische anamnese met een daarbij behorend behandelplan. In de
praktijk gaat bet echter om een grote varieteit aan min of meer omschreven en bewezen in-
terventies en geformuleerde doelstellingen, verzorgd door een groot aantal disciplines (zie
voor een overzicht Schrameijer, 1994), waarvan de effectiviteit voor de individuele patient
vaak onduidelijk is. Voorzover in sommige studies (kleine tot matige) effecten van be-
paalde interventies zijn aangetoond, worden die in andere studies niet alti jd bevestigd. Bo-
vendien blijkt er geen uitsluitsel to bestaan over de duur van de effecten, omdat er vaak
geen vervolgonderzoek is gedaan. Verder is in de regel niet na to gaan in hoeverre effecten
op verschillende aspecten van het welbevinden zijn toe to schrijven aan het interventiepro-
gramma, en meer specifiek aan welke onderdelen (effectbepalende factoren) daarvan. Dit
betekent ons inziens niet dat wat er gedaan wordt, gestopt moet worden. Maar bet vraagt
wel om nader onderzoek naar de werkzame ingredienten van interventieprogramma's.

6 Slot

Chronisch zieken zijn mensen die langdurig of regelmatig terugkerende gezondheids-
klachten hebben. Die klachten kunnen in ernst en aard varieren. Een deel van de chronisch
zieken is zeer beperkt, terwijl een ander deel volledig kan functioneren in alle aspecten van
bet alledaagse leven zonder noemenswaardige beperkingen. Bij veel chronische ziekten
nemen de klachten in de loop van de jaren toe, maar komen tevens perioden van tijdelijke
of langdurige verbetering voor.

Hoewel bet hebben van een chronische ziekte niet per definitie betekent dat mensen
zich ziek voelen - de ziekte maakt hen niet altijd tot een zieke - kan men over de groep als
geheel toch stellen dat bet hebben van een chronische ziekte een negatieve invloed heeft op
de ervaren kwaliteit van het leven. Mensen met een chronische ziekte zoeken primair hulp
en behandeling voor die ziekte. Als echter blijkt dat de ziekte niet of slechts beperkt be-
handelbaar is, Mien zij ook op andere terreinen dan bet lichamelijke geconfronteerd wor-
den met de gevolgen van de aanhoudende ziekte. Psychologische en psychiatrische pro-
blemen komen frequent voor; de groep mensen met een chronische ziekte staat er op veel
punten slechter voor dan de gezonde Nederlander. Voor de gezondheidszorg betekent dit
dat een antwoord gegeven zal moet worden op de lichamelijke beperkingen en op de adap-
tieve opgaven en psychosociale problemen die gepaard kunnen gaan met bet hebben van
en moeten leren (even met een chronische ziekte.

Een veelvoorkomende klacht van chronisch zieken gericht aan bet adres van de ge-
zondheidszorg is de to eenzijdige gerichtheid op de lichamelijke en technische aspecten
van het ziektebeeld (Bensing, 1994)., De zieke wordt vaak exclusief in termen van deze
ziekte gedefinieerd. Aan de consequenties van de ziekte voor het persoonlijke ]even van de
patient, diens partner, fami lie en vrienden wordt vaak nauwelijks aandacht geschonken.
Willen de psychosociale aspecten van chronische ziekten daadwerkelijk de aandacht krij-
gen die ze verdienen, dan zouden hulpverleners uit de `somatische' gezondheidszorg zich
meer bezig moeten gaan houden met de zieke, en niet alleen met de ziekte. Gespecialiseer-
de psychosociale hulpverleners van hun kant hebben door de bank genomen evenmin veel
aandacht gehad voor de psychosociale problematiek van mensen met een chronische ziek-
te. Dit heeft to maken met capaciteit: de gespecialiseerde zorg heeft aan zorgvragen geen
gebrek; op veel poliklinieken is geen gespecialiseerde psychosociale zorg voor patienten
met een chronische ziekte. Daarnaast speelt een rol dat er nog weinig generieke ervaring en
expertise is opgebouwd over chronische ziekten in bet algemeen. Voorzover er program-
ma's zijn, hebben die betrekking op specifieke aandoeningen als kanker, cystische fibrose,

i
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ziekte van Huntington, hemofilie, aids enz. Misschien dat dit ook to maken heeft met de
wens bij hulpverleners en onderzoekers om zich bezig to houden met problematiek die spe-
cifieke kennis vereist. Om het beeld compleet to makes: er is ook weinig prospectief on-
derzoek gedaan naar het `psychosociale' verloop van chronische ziekten. Dergelijk onder-
zoek is wel nodig om to kunnen vaststellen welk type hulp in welke fase van de ziekte, in
welke Ievensfase en bij welke problemen het beste past. Onderzoek is ook nodig om meer
inzicht to krijgen in de ingewikkelde relatie tussen adaptieve opgaven, het ontstaan van
psychosociale problemen, het nodig hebben van (professionele) zorg en het inschakelen
ervan. Dergelijk onderzoek is essentieel om ook aan de psychosociale hulp aan chronisch
zieken een betere evidence-base to geven.

Het streven naar evidence-base moet echter vooralsnog afgewogen worden tegen de in
veel situaties nadrukkelijke wens van patienten en familieleden in de omgang met psycho-
sociale problemen ondersteund en geholpen to worden. De problemen zelf zullen in veel
gevallen met kunnen worden opgelost, maar de wetenschap er met alleen voor to staan en
de ervaring dat er hier leerprocessen mogelijk zijn die leiden tot een versterkt gevoel van
mastery (Fawzy e.a., 1994), leiden op zichzelf al tot een gevoel meer greep to hebben op de
eigen situatie. De combinatie van aandacht, erkenning, betrokkenheid, tijd en deskundig-
heid is een belangrijke factor in de satisfactiebeleving van chronische patienten. Ook hier
geldt: de geneeskunde mag zich beperken tot effectiviteit, van de geneeskunst verwacht de
patient ook affectiviteit.
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