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VOORWOORD

Het voorbereiden en schrijven van een proefschrift is een leerproces 
waarbij velen met raad en daad behulpzaam zijn. Graag wil ik al 
degenen die zich voor dit proefschrift inspanden bedanken. 
Hooggeleerde Bergsma, beste Jurrit. Jij vertegenwoordigt voor mij 
de brug naar de medische psychologie, je leerde mij dit vakgebied 
kennen en maakte mij vertrouwd met het uitvoeren van kwalitatief 
onderzoek. Ik ben je veel dank verschuldigd voor de manier waarop 
je mijn intuïtieve gevoel naar patiënten omzette in een somato- 
psychologisch denken. Je was duidelijk mijn ”hoofd”-promotor. Je 
begeleiding was en is intensief én persoonlijk, daar heb ik grote 
waardering voor.
Hooggeleerde De Jong, beste Bert. Onze samenwerking dateert al 
van 1968, een samenwerking die nu uitmondt in dit proefschrift. 
Jouw zorg voor de in het aangezicht gehandicapte patiënt deel ik. 
Dank voor de aandacht die je besteedde aan de medische kant van 
dit proefschrift.
Zeergeleerde Steen, beste Pim. Hoewel je pas later bij dit onderzoek 
werd betrokken heb je met inzet de teksten met mij doorgenomen. 
Datje daarbij pal stond voor de ”maxillo faciale prothetiek” spreekt 
haast vanzelf. Waar ik ook waardering voor heb is dat je met mij 
het belang van psycho-sociaal onderzoek bij patiënten binnen de af
deling ”bijzondere tandheelkunde” onderschrijft.
Jac Quirijnen, beste Jac. Je bent mij tot grote daadwerkelijke steun 
geweest tijdens het onderzoek. In de laatste fase van je studie psy
chologie interviewde je een deel van ”onze” patiënten. Jouw ver
slaglegging van dit deel van het onderzoek, verricht tijdens je stage 
bij de afdeling MFP, vormde mede een basis voor dit proefschrift. 
Ik heb veel van je geleerd en waardeer je vriendschap.
Marlies Koster, lieve Marlies. Je belangeloze hulp bij het doorwer
ken van de bestaande psychologische literatuur en het uitvoeren 
van een aantal interviews was groots én kundig. Je hielp mij in je 
hoedanigheid als psycholoog de patiënten en de behandelaars beter 
te doorgronden. Aan de vele gesprekken en aan onze samenwerking 
bewaar ik de beste herinneringen. Ik hoop dat de huidige samen
werking nog lang mag duren.
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Eigenlijk zou ik dit voorwoord hebben moeten beginnen met een 
dankbetuiging aan de patiënten van dit onderzoek. Zij hebben in de 
interviews veel van hun lief en leed aan ons toevertrouwd. Dat zij 
allen zo onvoorwaardelijk wilden vertellen over hun persoonlijke 
belevingen en soms intieme gevoelens, stemt mij zeer dankbaar.
De behandelaars, betrokken bij de behandelingen van de patiënten 
van dit onderzoek, werden ook betrokken bij het onderzoek zelf. Zij 
informeerden de interviewers over de patiënten en ook over hen
zelf, hun eigen gevoelens. Ik dank de behandelaars voor deze on
misbare vorm van medewerking.
Geke Meijerink, beste Geke. Dat je bereid was een groot deel van 
de behandelaars te interviewen en dat op een zo kundige wijze, is 
voor mij van grote betekenis geweest. Dank voor je hulp.
De nu niet meer bestaande vakgroep Prothetische Tandheelkunde 
gaf mij het voordeel van de twijfel, toen om toestemming voor dit 
type onderzoek werd gevraagd. Ik hoop hun vertrouwen niet te heb
ben beschaamd.
De vakgroep Mondziekten/Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheel
kunde ben ik dank verschuldigd voor de mogelijkheden die zij mij 
gaven om gedurende enige tijd zo ongestoord mogelijk aan dit 
proefschrift te werken.
Al de leden van de afdeling MFP hebben steeds met belangstelling 
en met een vanzelfsprekend geloof in de onderneming de voortgang 
van het onderzoek gevolgd. Voor jullie aandacht en voor de wijze 
waarop jullie kleinere en grotere taken tijdelijk van mij overnamen 
ben ik dankbaar.
Mijn lieve vrouw, Anneke. Het is niet toevallig dat ik een onder
werp gekozen heb dat zo dicht bij jouw vakgebied, dat van de socio
logie, ligt. Je inspireerde mij de dingen die mij in mijn eigen 
vakgebied bezighielden (en nog steeds bezighouden) op papier te 
zetten. Je hulp bij het nalopen van sommige teksten betekende voor 
mij een geweldige steun. In het voorwoord van je eigen proefschrift 
schreef je ”ik hoop dat ik iets van dit alles terug kan doen”. Een 
hoop die in vervulling ging. Nu lijkt de tijd aangebroken samen 
weer andere goede dingen te gaan doen. Veel dank voor je vertrou
wen in de goede afloop.
Lieve kinderen, Ellen en Liesbeth. Een vader achter een computer 
lijkt me niet het meest inspirerende gezelschap. Gelukkig hebben 
jullie ook zo je eigen bezigheden. Ik hoop weer wat meer tijd te vin
den jullie te volgen in die bezigheden, in het groot worden.
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TEN GELEIDE

Het behandelen van patiënten lijkt vaak op het uitvoeren van een 
aantal routinematige, technische handelingen.
Elke behandelaar weet echter dat behandelen méér moet zijn. Zo 
zal hij of zij zoeken naar de achtergronden van de ziekte van de pa
tiënt en naar de gevoelens van de zieke. Ook kan de behandelaar de 
eigen reacties op het behandelen van een zieke betrekken in het 
omgaan met patiënten.
Om dit ’’meer” gestalte te kunnen geven dient de evaluatie van het 
klinisch handelen een onderdeel van dat handelen te zijn.
Vanuit deze instelling kan de onderhavige studie gezien worden als 
een verdichting van de continue reflectie op klinisch handelen.

Door een aantal veronderstelde problemen die zich voordoen bij een 
groep in het aangezicht gehandicapte patiënten te expliciteren, 
worden die problemen toegankelijk gemaakt voor onderzoek. Naar 
verwacht mag worden kunnen de antwoorden op de gestelde vragen 
de behandelaars inzicht verschaffen in de achtergronden van hun 
klinisch handelen en daarmee de patiëntenzorg ten goede komen. 
We kunnen het ook anders zeggen: door systematische kennis te 
vergaren van een specifieke groep patiënten kan een bijdrage wor
den geleverd aan de theoretische en praktische evaluatie van de pa
tiëntenzorg.

Deze studie speelt zich af op de raakvlakken van drie vakgebieden: 
de medische psychologie, de geneeskunde en de tandheelkunde. De 
integratie van deze vakgebieden komt tot stand rond het behande
len en de bestudering van een specifieke-patiëntengroep. Het zijn 
patiënten die getroffen zijn door een ernstige ziekte, kanker, waar
bij het aangezicht wordt verminkt en met kunstmiddelen gerecon
strueerd.
Door de onderlinge vergelijking en afstemming van de kennis die 
binnen de drie vakgebieden voorhanden is, wordt een bijdrage gele
verd aan een geïntegreerde benadering van het onderwerp van stu
die.
Steeds zullen de algemene principes die binnen de onderscheiden
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vakgebieden gelden aan de orde komen. Vervolgens worden deze 
toegespitst op de specifieke problematiek van de patiënten uit het 
onderzoek. Van hieruit wordt weer gezocht naar meer algemeen te 
hanteren principes. Op deze wijze worden theoretische en praktisch 
toepasbare bevindingen ingebed in de bestaande kennis van de drie 
deel-vakgebieden.

De titel van onze studie ”OP HET EERSTE GEZICHT” kan op ver
schillende manieren worden verstaan. De patiënt krijgt op zijn 
’’oude”, ’’eerste” gezicht, een gezicht dat verminkt is door kanker en 
de daarbij behorende mutilatie, een prothese aangemeten. Zijn 
oude gezicht bestaat niet meer, hij zal het moeten doen met dit 
’’nieuwe”, ”tweede” gezicht. Voorts kan deze studie worden gezien 
als een eerste evaluatie van de kwaliteit van leven van een bijzon
dere groep patiënten. In deze studie zijn tevens de behandelaars 
van deze patiënten betrokken. Op het eerste gezicht lijkt dit een 
vanzelfsprekende zaak, maar het naast elkaar plaatsen van bele
vingsaspecten van patiënten én behandelaars is, zoals zal blijken, 
niet eerder onderwerp van studie geweest, althans niet ten aanzien 
van de onderhavige categorie patiënten.

Bij het schrijven kozen we voor de ”we”-vorm. Hiermee willen we 
tot uitdrukking brengen dat deze studie, uitgevoerd door een clini
cus, nooit tot stand zou zijn gekomen zonder de hulp van anderen. 
Deze anderen, zoals in het voorwoord vermeld, maakten ons het 
uitvoeren van een onderzoek op de raakvlakken van drie vakgebie
den mogelijk.
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Hoofdstuk 1
De afdeling maxillo faciale 
prothetiek

INLEIDING
De Maxillo Faciale Prothetiek vormt een onderdeel van het vakge
bied der Tandheelkunde. Aangezien het een betrekkelijk onbekend 
onderdeel is willen we eerst aangeven wat de plaats is van de MFP 
in het geheel der Tandheelkunde (1.1.).
Een kleine schets van de historie van het vakgebied laat zien op 
welk punt van de lijn der ontwikkelingen we thans zijn aangeland 
(1.2.). Vervolgens geven we een beeld van de totale patiëntenpopu
latie van de afdeling (1.3.), om vervolgens de groep patiënten waar
aan dit onderzoek is gewijd daaruit te lichten en te definieren (1.4.). 
Tevens zal daarbij een beeld worden gegeven van het type protheti
sche voorzieningen dat voor deze patiënten wordt vervaardigd.
MFP patiënten worden niet alleen behandeld door de tandarts- 
Maxillo Faciale Prothetist (MFP’er). Anderen binnen de afdeling, 
maar ook werkers uit de samenwerkende disciplines, zijn betrok
ken bij de zorg rond deze patiënten. Wie die behandelaars zijn en 
hoe ze samenwerken komt vervolgens aan de orde (1.5. en 1.6.). Dit 
hoofdstuk eindigt met een verkenning van de problemen die zich 
voordoen bij het behandelen van MFP patiënten en in het bijzonder 
rond patiënten van het onderzoek. Dit is dan tevens de basis voor 
een voorlopige vraagstelling (1.7.).

1.1. Maxillo Faciale Prothetiek
Binnen de Tandheelkunde zijn een aantal vakgebieden te onder
scheiden. De grootste vakgebieden zijn ongetwijfeld die van de Con
serverende en Prothetische Tandheelkunde, ook wel de 
Restauratieve Tandheelkunde genoemd. De Restauratieve Tand
heelkunde omvat het herstellen van vervallen gebitsstructuren.

Het vakgebied van de Maxillo Faciale Prothetiek gaat uit van een
zelfde principe: vervangen van dat wat verloren is gegaan. De weef
sels die vervangen worden zijn echter niet alleen te vinden in het
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tand/kaakstelsel maar in het gehele hoofd/hals gebied. De definitie 
van de MFP zoals opgesteld in 1958 door de American Academy of 
Maxillofacial Prosthetics luidt:

’’Maxillofacial Prosthetics is the art and science of anatomic func
tional or cosmetic reconstruction by means of nonliving substitutes 
of those regions in the maxilla, mandible and face that are missing 
or defective because of surgical intervention, trauma, pathology, or 
developmental or congenital malformation.” Van deze definitie is de 
volgende Nederlandse omschrijving van het vakgebied afgeleid:

’’Maxillo Faciale Prothetiek (MFP) is de kunst en kunde binnen de 
tandheelkunde die zich bezig houdt met het in esthetische en func
tionele zin reconstrueren, met kunstmiddelen, van intra- en extra- 
orale structuren. Deze structuren kunnen ontbreken als gevolg van 
chirurgisch ingrijpen, traumata of congenitale afwijkingen.”

Een vrij belangrijk verschil met de Amerikaanse definitie bestaat 
hierin dat in de Nederlandse omschrijving het esthetisch herstel 
van MFP patiënten voorop staat.
We gebruikten tot nu toe de woorden restaureren, reconstrueren 
danwel vervangen. Binnen de MFP in engere zin spreken we 
meestal van het maken van prothetische voorzieningen, van pro- 
thetiseren.

1.2. Enkele historische opmerkingen
In deze paragraaf wordt een korte schets gegeven van de ontwikke
lingen die het vakgebied van de Maxillo Faciale Prothetiek in de 
loop der eeuwen doormaakte. De nadruk zal komen te liggen op 
ontwikkelingen in de ’’faciaal prothetiek”.

Vanaf het begin dat de mensheid de wereld bevolkt heeft waren er 
ziekten die overwonnen moesten worden, hebben mensen elkaar 
bevochten en werden in de strijd om het dagelijks bestaan verwon
dingen opgelopen.
Dit bracht met zich mee dat men trachtte mutilaties in het aange
zicht op een een of andere manier te herstellen. Het is dan ook, 
naar we veronderstellen, niet overdreven te stellen dat het recon
strueren van maxillo faciale defecten zo oud is als de mensheid zel
ve.
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Vanuit de archeologie, in het oude Egypte, komen de eerste aanwij
zingen omtrent prothetische vervangingen van neuzen, ogen en 
oren. Grafvondsten, uit waarschijnlijk de vierde Egyptische dynas
tie tussen 2613 en 2494 B.C., tonen aan dat het aangezicht door 
middel van protheses werd gerestaureerd. Egyptologen echter zijn 
van mening dat dergelijke protheses naar alle waarschijnlijkheid 
bij het mummificatieproces, dus post mortem, werden geplaatst. De 
Egyptenaren uit die tijd veronderstelden dat alleen degenen die 
niet fysiek gemutileerd waren het Rijk van Osiris konden binnen
treden (Conroy, 1983).
Andere archeologen en historici hebben beschreven dat ook in het 
oude China ’’aangezichtsprotheses” werden vervaardigd als onder
deel van het begrafenisritueel. In graftomben vond men objecten 
vervaardigd uit hout, was en klei, die na de dood op en in het ge
zicht zijn geplaatst (Popp, 1939).

Beperken we ons nu bij de beschrijving van de historische ontwik
kelingen tot de Westerse Wereld.
De overgang van de ’’donkere” Middeleeuwen naar de Renaissance 
kenmerkt zich, als we kijken naar de wijze waarop men het mense
lijk lichaam benadert, door het openbreken van de natuurlijke 
grenzen van het lichaam. Dat hield onder andere in dat de anato
mie, de ontleedkunde, zich kon ontwikkelen. Het is ook het begin 
van een meer mechanistische benadering van het menselijk li
chaam. Het hart bijvoorbeeld was niet meer op de eertse plaats een 
warm "gevoelsorgaan”, maar een pomp die het bloed door het li
chaam stuwt. Deze ontwikkelingen worden op een fascinerende wij
ze beschreven door Van den Berg in zijn boek ”Het menselijk 
lichaam” (1962). De verkregen kennis van de anatomie had weer 
tot gevolg dat de chirurgie zich kon ontwikkelen. Het eerste hand
boek voor chirurgen verscheen van de hand van Ambrosius 
Paré(1579). In dit boek vinden we een aantal uitvoerige beschrijvin
gen van faciaalprotheses. Het zijn oogbolprotheses, oogkasprothe
ses, neus- en oorprotheses. In figuur 1 geven we een voorbeeld van 
dergelijke protheses. Deze figuren zijn overgenomen uit de Neder
landse vertaling van het werk van Paré (1649): de CHIRURGIE 
ende OPERA van alle de Wercken / van Ambrosivs Paré; raedt 
ende opperste Chirurgijn van vier Köningen in Franckrijck”. Paré 
werd geboren in 1509 en overleed in Parijs in 1590. De vertaling ge
schiedde op last van Prins Maurits, prins der Nederlanden. Vanwe
ge de vele oorlogen die hij voerde had Maurits goed opgeleide
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figuur lb. Neusprotbese volgens Paré
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figuur 1c. Oogprothese volgens Paré
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chirurgen nodig teneinde de oorlogsgewonden beter te kunnen la
ten verzorgen. Bij de beschrijving hoe een oogprothese gemaakt 
moet worden lezen we: ”Dit zijn Oogen die door konste worden ge- 
maeckt, waer van dat u ’t opperste en ’t onderste wordt getoont, de- 
welcke van gout geamailleert ende gemaeckt worden, en van coleur 
de natuerlijcke ooghen ghelijckende zijn”.

Het is niet duidelijk of Paré zijn ontwerpen voor faciaalprotheses 
ook werkelijk heeft uitgevoerd. Hij geeft geen beschrijvingen waar
in hij een faciaalprothese toepast bij een patiënt. Hem kan in ieder 
geval wel worden aangerekend dat goud, zilver, papier maché, ge
lijmd linnen en leer kunnen worden gebruikt als materialen om fa
ciaalprotheses te vervaardigen.

Een interessante beschouwing over een artificiële neus wordt ons 
aangereikt door Wilson e.a. (1932). Het betreft de levensbeschrij
ving van Tycho Brahe, Deens astronoom, gestorven in 1601. Het 
volgende citaat uit deze beschrijving verhaalt hoe Brahe zijn na
tuurlijke neus verloor. Er is sprake van een duel:

"Tycho and his enemy agreed to meet in the dead of night and fight 
it out with swords. There was no light furnished for the duel. It was 
pitch-dark, and the fighters found each other only by ear. The com
bat was waged fiercely for some time with no damage done. Then 
Tycho got his nose in the way of his opponent’s sword. At that in
stant he lost the fight - and his nose. Honor was satisfied and Ty
cho was led away to a doctor.
The Great Dane was not content to go through life without a nose. 
Not at all. He set about making himself one out of silver and gold. 
Some say copper alloy. You must be sure it was not copper. Nothing 
so common would suit the aristocratic Tycho. This manufactured 
nose he cemented in place, and his enemies said it looked better 
than the old one. Of course, occasionally it would drop off, but 
Tycho always stuck it back on again and went about his business 
undisturbed.”
Opvallend in dit verhaal is dat de neusprothese op het gezicht 
wordt geplakt, ’’cemented”. Deze wijze van vastzetten van een pro
these komt niet eerder voor in de literatuur. Dat Brahe zich beke
ken voelde en dat dit niet leidde tot minderwaardigheidsgevoelens 
uioge tevens blijken uit dit verhaal.
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figuur 2. Enige intra-orale defect protheses volgens Fauchard, 
1728
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Ongeveer dertig jaar later schrijft Pierre Fauchard (1678-1761), 
een Franse ’’Chirurgien-dentiste” het eerste handboek voor tand
artsen. Zijn inzichten en werk zijn van onschatbare waarde ge
weest bij de ontwikkeling van de tandheelkunde. Daarvan getuigt 
tevens zijn bijdrage aan de maxillo faciale prothetiek. Hij ontwierp 
ingenieuze protheses ter afsluiting van defecten in het verhemelte 
(figuur 2) en aangezichtsprotheses. Fauchard’s epitheses werden 
vervaardigd uit papier maché en zilver. Voor zover ons bekend is 
Fauchard de eerste tandarts die publiceert over de wijze waarop fa- 
ciaalprotheses vervaardigd dienen te worden.

Er zijn meer interessante aantekeningen over het vervaardigen van 
faciaalprotheses. Zo vinden we, opgetekend door Whymper, in the 
London Medical Gazette uit 1832, het verhaal van een jonge Franse 
soldaat genaamd Alphonse Louis beter bekend als the Gunner with 
the Silver Mask. In een zeer gedetailleerde beschrijving lezen we 
hoe de jonge schutter getroffen werd door een fragment van een 
granaat van 3.2 kg., die een deel van de bovenkaak en onderkaak 
wegsloeg. Het masker, zie figuur 3, werd ontworpen door dr. Forjet 
en in zilver uitgevoerd door Verschuylen, ciseleur te Antwerpen. De 
huidskleur werd verkregen door beschilderingen met olieverf. De 
bevestiging van het appparaat geschiedde door middel van rubber 
elastieken over hoofd en nek. Totaal gewicht ongeveer drie pond, 
kosten 12 pond sterling. Uit de gehele geschiedenis is niet duidelijk 
af te lezen hoe de patiënt zelf zijn prothese ervoer.

De ontwikkelingen in de (faciaal)prothetiek hangen nauw samen 
met de ontwikkeling van nieuwe prothesematerialen. Een meer ge
detailleerde kennis van de anatomie deed in zijn toepassing de pro
thetische ontwerpen beter functioneren. Onder de vroege pioniers 
in het vervaardigen van faciaalprotheses moet zeker worden ge
noemd Delabarre (1820). Het retentieprobleem van aangezichtspro
theses werd door hem opgelost door een bril als ophangpunt te 
gebruiken in combinatie met rubber banden. Hij lijkt de eerste te 
zijn geweest die een bril als afsteunpunt voor een prothese gebruikt 
Leeft. Een voorbeeld van zijn werk zien we in figuur 4.

In de tweede helft van de negentiende eeuw - men is dan in staat 
rubber te vulcaniseren en als prothesemateriaal te gebruiken - wor
den de grondslagen gelegd voor de moderne maxillo faciale prothe
tiek. Een belangrijke naam uit die tijd is Kingsley (1880). Ook hij
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figuur 3. Whymper: The gunner with the silver mask, 1832. A.
Model van het hoofd met de mutilatie. Daarnaast het 
aangezichtsmasker met de bevestigingsbanden. B. Het 
masker op het model. C. Binnenzijde van de prothese. 
D. en E. Na het wegklappen van de lederen bekleding 
kon gegeten worden. De onderkaak was daartoe 
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figuur 4. Oogkasprothese met bevestiging aan brilmontuur en 
banden volgens Delabarre, 1820
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ontwierp naast ingewikkelde intra-orale defectprotheses tevens epi- 
theses.
De tot nu toe beschreven ontwikkelingen in de faciaalprothetiek 
hebben meestal betrekking op het herstellen van aangezichtsdefec- 
ten ontstaan door verwondingen. In de literatuur vinden we vanaf 
1820 (Delabarre) aantekeningen over het toepassen van faciaalpro- 
theses voor oncologiepatiënten die een resectie in het aangezicht 
hebben ondergaan.
Naast het gevulcaniseerde rubber worden aan het begin van de 
twintigste eeuw verschillende nieuwe prothesematerialen ontwik
keld. Zo introduceerde Heening (1910) een materiaal dat bekend 
werd onder de naam Elastine (Zinnser, 1913). Het is een gelatine- 
glycerine mengsel dat met kleurstoffen op kleur wordt gebracht. In 
een koperen mal konden patiënten de prothese zelf vervaardigen. 
Dit was meestal een dagelijks karwei gezien de korte levensduur 
van de protheses veroorzaakt door het vervloeien van de prothese 
onder invloed van warmte (zon) of vocht (regen).
Bij het zoeken naar goede prothesematerialen komt tijdelijk cellu
loid in gebruik. Upham (1901), een Amerikaanse tandarts met een 
ruime ervaring in het vervaardigen van faciaalprotheses, rappo- 
teert echter: "Vulcanized rubber is the best material to use, it is ea
sily worked, has no odour and is not easily broken. Celluloid, on the 
other hand, is more difficult to use and is more easily broken and 
futhermore readily catches fire. Aluminium is too hard and so is sil
ver”.
Bulbulian introduceerde in 1939 het methyl methacrylaat als pro- 
thesemateriaal: de polymeren doen hun intrede. Voor de faciaalpro
thetiek betekende dit een grote vooruitgang. Aan de te stellen eisen 
voor prothesematerialen kon meer en meer worden voldaan. Vooral 
door de tandheelkundige toepassing van zachtblijvende materialen, 
zoals polyvinylchloride (PVC) en siliconen, konden fraaie protheses 
vervaardigd worden. Het einde van de ontwikkeling van nieuwe 
materialen is echter nog niet in zicht. De verbetering van de mate
rialen qua sterkte en qua kleurstabiliteit is nog in volle gang.

Het ontstaan van teamwork bij de behandeling van patiënten met 
aangezichtsdefecten wordt voor het eerst duidelijk beschreven rond 
de eerste wereldoorlog. Deze oorlog had onder andere tot gevolg dat 
het aantal oorlogsinvaliden groot was. Navenant het aantal patiën
ten dat behandeld moest worden aan verwondingen in het hoofd- 
halsgebied (het effect van de loopgraven).
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figuur 5. Lector Schuiringa voor modellenkast, ± 1940. 
Inzet: één van haar neus-lipprotheses.
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De behandelingsmogelijkheden van de chirurg en prothetist wor
den meer en meer op elkaar afgestemd. Zo vervaardigde Kazanjian 
(1932) tijdelijke protheses als ondersteuning van chirurgisch ingrij
pen. Meer in het algemeen kan gezegd worden dat door ervaringen 
opgedaan bij oorlogen, bij het herstel van kaak- en aangezichtsver- 
wondingen meer geperfectioneerde MFP- behandelmethoden wor
den ontwikkeld.

De ontwikkeling van het vakgebied van de Maxillo Faciale Prothe- 
tiek in Nederland begint ongeveer rond de laatste eeuwwisseling. 
Meerdere tandartsen zijn betrokken geweest bij de wetenschappe
lijk uitbouw van de MFP. We volstaan met het noemen van één 
naam, die van de lector "mejuffrouw” J.G.Schuiringa (figuur 5). Zij 
was van 1920 tot 1957 lector in de prothetische tandheelkunde, met 
speciale opdracht de ontwikkéling van de MFP, aan de RUU. Haar 
memoires onder de titel "Naar de erkenning” geven veel wetens
waardigheden over de aanzet tot de chirurgische-prothetische be
handeling (oude benaming voor MFP) van onder andere patiënten 
met aangezichtsmutilaties. Dit geschrift is in 1963 door mej. Schui- 
ringa aangeboden als toelichting bij een verzameling foto’s, model
len en protheses, die door haar werden geschonken aan het 
Tandheelkundig Museum van de RUU. In vele publicaties in bin
nen- en buitenland heeft Schuiringa het vakgebied aanzien gege
ven.
Besluiten we deze historische schets met een citaat uit de memoi
res van Schuiringa. Dit citaat is (mede) de reden geweest enige his
torische gegevens op te nemen in ons onderzoek.
"Niettegenstaande de thans wel algemene erkenning van de be
langrijkheid der tandheelkundig chirurgische prothetiek zou enige 
kennis van haar geschiedenis, ook te Utrecht, haar beoefenaren 
kunnen aanmoedigen om de belangen van een talrijke groep gehan
dicapte medeburgers ook onder moeilijker wordende omstandighe
den te blijven behartigen.”

1.3. Patiëntenpopulatie van de afdeling MFP 
Zoals we gezien hebben in paragraaf 1.1. beperkt de MFP zich niet 
alleen tot het behandelen van patiënten met afwijkingen van het 
tand/kaakstelsel. Ook afwijkingen in het gehele hoofd/halsgebied 
komen voor behandeling in aanmerking.
We kunnen daarin twee hoofdgroepen onderscheiden, te weten pa
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tiënten met aangeboren afwijkingen en patiënten met gedurende 
het leven verkregen afwijkingen.
Bij de groep patiënten met aangeboren afwijkingen wordt het groot
ste deel ingenomen door patiënten met een vorm van schisis, sple
ten in lip, kaak en/of verhemelte. Kinderen die geboren worden met 
een hazelip en/of open verhemelte worden onder andere plastisch 
chirurgisch geopereerd, de MFP draagt zorg voor de aanvulling van 
ontbrekende structuren in het tand/kaakstelsel. Andere aangebo
ren afwijkingen die door de afdeling MFP worden behandeld zijn: 
oligodontie (verminderde aanleg van gebitselementen), amelo- en 
dentinogenesis imperfecta (niet of slecht aangelegd tandbeen of 
tandglazuur), vormen van dysostosis (aangeboren vormafwijkingen 
in het hoofd/halsgebied) en dysgnathieën (standafwijkingen van de 
kaken), etcetera.
Globaal gezien maken patiënten met aangeboren afwijkingen de 
helft van het patiëntenbestand uit van de afdeling MFP.

De tweede hoofdgroep, die van de verkregen afwijkingen, valt uit
een in een aantal subgroepen. Het zijn patiënten met
- cranio mandibulaire dysfuncties, patiënten met klachtenpatro

nen in de kauwspieren en in het kaakgewricht,
- patiënten met uitgebreide traumata in het hoofd/halsgebied,
- osteotomie patiënten, patiënten waarbij (delen) van het tand- 

kaakstelsel door middel van operaties zijn verplaatst,
- patiënten met sterke resorpties van de (tandenloze) onder- en 

bovenkaak, waarbij bijzondere prothetische voorzieningen nood
zakelijk zijn na chirurgisch ingrijpen zoals bijvoorbeeld het in
brengen van implantaten,

- en patiënten met kankerprocessen in het hoofd/halsgebied.

De primaire behandeling van kanker richt zich op het elimineren 
van het kwaadaardig weefsel. Dit kan chirurgisch (resectie van het 
kankerweefsel) en/of radiotherapeutisch en/of chemotherapeutisch 
gebeuren. Door de chirurgische therapie ontstaan defecten die op 
de een of andere manier moeten worden hersteld. Als een recon
structie met eigen weefsel van de patiënt niet mogelijk is moeten er 
protheses worden vervaardigd die de verloren gegane structuren 
vervangen. Binnen de MFP spreken we dan van het vervaardigen 
van maxillo faciale protheses, dat wil zeggen protheses die (delen) 
van het tand/kaakstelsel (maxillo) en/of aangezicht (faciale) recon
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strueren. Of anders gezegd protheses die intra- of extraorale struc
turen reconstrueren.

1.4. De patiënten van dit onderzoek: het begrip 
faciaalpatiënt
Bij de groep kankerpatiënten maken we onderscheid, zoals aange
geven, naar de plaats van het defect in het hoofd/halsgebied. Bij in- 
tra-orale defecten heeft het kankerproces zich afgespeeld in de 
mond of directe omgeving. Mutilerende operaties hebben tot effect 
dat delen van het tand/kaakstelsel verloren gaan, die dan prothe
tisch worden aangevuld. Aan het gelaat van de patiënt zijn dan 
geen veranderingen van betekenis waar te nemen. Bij extra-orale 
defecten is het kankerproces zodanig gesitueerd dat na de mutile
rende operatie een defect waarneembaar is aan de buitenkant van 
het gelaat. De extra-orale prothese, epithese genoemd, dekt het ont
stane defect af en reconstrueert de oorspronkelijke contouren van 
het gelaat. Combinaties van beide typen protheses zijn mogelijk.
Als we binnen het kader van de MFP en in het bijzonder van dit on
derzoek spreken van faciaalpatiënten verstaan we hieronder pa
tiënten met verkregen mutilaties in het aangezicht door 
tumorchirurgie. De localisatie van die defecten is zodanig dat ze in 
de directe confrontatie van de patiënt met diens omgeving zicht
baar zijn. De maxillo faciale prothetist vervaardigt protheses als 
substituut voor de verloren gegane weefsels. Dit kan variëren van 
een relatief simpele oorprothese tot een prothese die de helft van 
het aangezicht tot in de hals toe omvat. De faciaalpatiënt draagt ter 
afsluiting van het defect een epithese. Opgemerkt moet worden dat 
de soort tumor niet bepalend is voor de definiëring van het begrip 
faciaalpatiënt. Bepalend is de localisatie van het defect. Zie de figu
ren 6, 7 en 8.

Nog enkele opmerkingen over de epithese zelf. Protheses zijn ver
vaardigd van kunstmaterialen. Dit kunnen zijn harde materialen, 
de methylmetacrylaten, vergelijkbaar met de materialen waar 
kunstgebitten van worden gemaakt, en zachte materialen, bijvoor
beeld de siliconen. De zachte materialen hebben vaak de voorkeur 
doordat ze door hun eigenschappen door patiënten meer als ’’eigen” 
worden ervaren. Elke epithese moet worden ingekleurd in overeen
stemming met de eigen huidskleur van de patiënt. Een apart pro
bleem vormt de bevestiging van de prothese op het gelaat van 
patiënten. Indien enigszins mogelijk is wordt de epithese op het ge-
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laat van de patiënt vastgeplakt. Dit kan met speciale huidlijmen of 
dubbelplakkende tapes. Ook kan een epithese worden vastgemaakt 
aan een ander hulpstuk, zoals een brilmontuur. Een neusepithese 
kan op die manier worden "opgehangen” aan een bril. Een groot na
deel bij deze wijze van bevestiging is dat bril en neus tegelijk moe
ten worden afgenomen. Een beslagen bril is dan niet meer 
vanzelfsprekend even op te poetsen.
Een epithese wordt door de patiënt overdag gedragen, ’s nachts 
dient de prothese te worden afgenomen teneinde de huid rond het 
defect tot rust te laten komen.

1.5. De behandelaars van de afdeling MFP
De eerst verantwoordelijke voor de behandeling van faciaalpatien- 
ten is de maxillo faciale prothetist (MFP’er). Hij stelt de indicatie 
voor een prothetische voorziening, voert gesprekken met patiënten 
en hun naasten, onderhoudt de nodige contacten met de samenwer
kende disciplines en draagt zorg voor de daadwerkelijke uitvoering 
van de te vervaardigen protheses.
Direct naast hem of haar werkt de maxillo faciale tandtechnicus 
(MFT’er). In samenspraak met de behandelende MFP’er vervaar
digt hij in het laboratorium de uiteidelijke epithese als technisch 
werkstuk. Het bijzondere van het werk van de MFT’er is dat hij, in 
tegenstelling tot ’’gewone” tandtechnici, zelf patiënten "behandelt”. 
Het inkleuren van de epithese bij een patiënt bijvoorbeeld kan door 
de MFT’er worden uitgevoerd zonder dat de tandarts daarbij aan
wezig is. Dit betekent dat ook de tandtechnicus wordt geconfron
teerd met het wel en wee van faciaalpatiënten en dat hij mede 
betrokken is bij het verwerkingsproces waar zij in verwikkeld zijn. 
We komen hierop terug bij de beschrijving van de behandelings- 
gang door de afdeling MFP en de beschrijving van de interviewge
gevens van de behandelaars. Bij de behandeling van patiënten zijn 
tevens betrokken de tandartsassistentes. Naast het uitvoeren van 
de gebruikelijke werkzaamheden hebben zij een taak bij de opvang 
van patiënten. Het MFP team wordt verder gecompleteerd door een 
mondhygiëniste, een secretaris en administratieve medewerkers. 
Met faciaalpatiënten hebben zij slechts een zijdelings contact.

1.6. De samenwerkende disciplines
In deze paragraaf geven we de samenwerkingsverbanden weer bij 
de behandeling van faciaalpatiënten zoals deze zich voordoen in de 
Utrechtse situatie. Directe contacten worden onderhouden met drie
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figuur 6a. Patiënt zonder oorprothese
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figur 6b. Patiënt met oorprothese
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figuur 7a. Patiënt zonder neusprothese
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figuur 7b. Patiënt met neusprothese
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figuur 8a. Patiënt zonder oogkas-wangprothese
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figuur 8b. Patiënt met oogkas-wangprothese
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chirurgische disciplines, te weten de afdelingen keel-, neus- en oor
heelkunde (KNO), plastische en reconstructieve chirurgie en mond- 
ziekten en kaakchirurgie.
Faciaalpatiënten hebben in het aangezicht een mutilerende opera
tie ondergaan waarbij het kankerproces is weggenomen. Dit oncolo
gische deel van de behandeling komt hoofdzakelijk voor rekening 
van de afdeling KNO en in mindere mate van de afdeling kaakchi
rurgie. De reconstructie van de ontstane aangezichtsdefecten wordt 
uitgevoerd door de afdeling plastische chirurgie en de afdeling 
MFP. Althans dit is de situatie heden ten dage. Tot ongeveer tien 
jaar geleden (± 1975) werd de resectie van het kankerweefsel bij het 
overgrote deel van de patiënten uitgevoerd door de afdeling plasti
sche chirurgie, die tevens verantwoordelijk was voor de reconstruc
tie. De gehanteerde principes bij de resectie van het kankerweefsel, 
het zo volledig mogelijk wegnemen van de aangedane weefsels, 
kunnen echter conflicteren met de principes van een reconstructie, 
zoals het behoud van enig steunweefsel om een reconstructie moge
lijk te maken. De wenselijk geachte scheiding tussen het therapeu
tische deel van de behandeling, de resectie, en het reconstructieve 
deel, de rehabilitatie, kwam in het begin van de zeventigerjaren tot 
stand. Bij de patiënten die in het kader van dit onderzoek retro
spectief zijn geïnterviewd hebben we deels te maken met een groep 
die geopereerd is vanuit de vroegere situatie, deels met een groep 
die een oncologische operatie onderging volgens de huidige situatie.

Het samenwerkingsverband van de afdeling MFP en de chirurgi
sche afdelingen ziet er in grove lijnen als volgt uit. (Een nadere uit
werking vindt plaats in hoofdstuk 5: Behandelingsgang 
faciaalpatiënten.)
Meestal wordt preoperatief, op verwijzing van één van de chirurgi
sche disciplines, voor de patiënt het eerste contact gelegd met de af
deling MFP. Patiëntengegevens worden uitgewisseld, de nodige 
documentatie verzameld en afspraken gemaakt voor verdere be
handeling. Na het therapeutische deel van de behandelingen volgt 
de reconstructie van de ontstane defecten. Faciaalpatiënten komen 
dan terecht bij de afdelingen plastische chirurgie en de MFP.
In de praktijk heeft de samenwerking van de afdeling MFP met de 
chirurgische disciplines altijd een ad hoe karakter. Dat wil zeggen 
dat aan de hand van een bepaalde patiënt overleg wordt gevoerd 
over de te volgen behandelprocedure. Alleen met de afdeling plasti
sche chirurgie bestaat een regulier gezamenlijk spreekuur, ten be
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hoeve van patiënten die een gecombineerde behandeling behoeven. 
Bij dit spreekuur kunnen tevens faciaalpatiënten worden ingé
bracht.
Voorts zijn er nog een aantal incidentele contacten van de afdeling 
MFP met andere behandelaars over faciaalpatiënten. Soms wordt 
contact gelegd met de wijkverpleging van een patiënt voor de ver
zorging van het aangezichtsdefect en het dagelijks aanbrengen van 
de epithese. In enkele gevallen is er contact met een camouflagiste, 
een schoonheidsspecialiste met een speciale opleiding in het camou
fleren van aangezichtsafwijkingen met behulp van aparte cosmeti
ca.
Daar waar het gaat om faciaalpatiënten bestaat geen contact tus
sen de eigen tandarts of huisarts van de patiënt en de afdeling 
MFP.

1.7. Naar een voorlopige vraagstelling
Bij de behandeling van faciaalpatiënten op de afdeling MFP wor
den de behandelaars (MFP’ers, MFT’er en tandartsassistentes) 
geconfronteerd met problemen, die deels van technische aard zijn 
en deels op het psycho-sociale vlak liggen. Technisch is het vaak 
moeilijk door het individuele karakter van het werk (geen enkel ge
val is hetzelfde) tot een bevredigend eindresultaat te komen. Voorts 
zijn epitheses hulpmiddelen die nu eenmaal nooit het eigen weefsel 
kunnen vervangen.
Uit de ervaring met het behandelen van faciaalpatiënten kan wor
den afgeleid dat deze groep patiënten, geconfronteerd met kanker 
en de daarop volgende behandelingen, in een crisissituatie terecht 
Z1jn gekomen. Om enigszins duidelijk te maken hoe deze crisissi
tuatie ontstaat geven we, in vogelvlucht, een schets van dat wat er 
met faciaalpatiënten gebeurt.

Nadat de patiënt iets ongewoons heeft geconstateerd aan zijn ge- 
zicht gaat hij naar een huisarts om er eens naar te laten kijken. 
Deze vertrouwt het niet helemaal en stuurt de patiënt door naar 
een (regionale) specialist. Voor de meeste patiënten wordt het dan 
duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand kan zijn. Na verwijzing 
naar het Academisch Ziekenhuiswordt de diagnose "kanker” ge
steld dan wel bevestigd. Het merendeel van de patiënten krijgt te
genwoordig de diagnose te horen. Een diagnose die nog altijd de 
lading heeft van een snel naderende dood. Ter curering van de kan
her wordt de patiënt het voorstel gedaan chirurgisch een deel van
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het gezicht weg te halen al dan niet aangevuld met bestralingen en 
cytostaticakuren. In een voor hem vreemde omgeving ondergaat hij 
deze behandelingen. Eenmaal uit het ziekenhuis gekomen moet de 
patiënt een antwoord proberen te vinden op de reacties van zijn 
omgeving. In elke ontmoeting met een ander wordt hij herinnerd 
aan het feit dat hij kanker heeft. Het gezicht valt nu eenmaal niet 
te bedekken. Op de afdeling MFP krijgt hij vervolgens een hem 
vreemde prothese aangemeten, die tot doel heeft het geschonden 
gelaat weer af te dekken en het defect voor de buitenwereld zo veel 
mogelijk te maskeren.
De afdeling MFP is met de prothetische behandelingen het voorlo
pige sluitstuk van de behandelingsgang van faciaalpatiënten. De 
behandelaars worden daardoor nadrukkelijk geconfronteerd met de 
vraag of de patiënt in staat is (geweest) de ontstane crisissituatie 
het hoofd te bieden. De meeste patiënten zijn daartoe in staat. Er 
zijn er echter waarbij, naar het zo lijkt, geen sprake meer is van 
enige positieve kwaliteit van leven. Uitgangspunt is dat de MFP 
een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van leven van faciaalpa
tiënten.
Vragen die zich dan voordoen zijn: hoe verwerken patiënten de ont
stane crisisituatie of wat nader omschreven: hoe verwerken zij het 
krijgen van kanker in het gezicht, hoe beleven zij de behandelin
gen, leveren de behandelingen een bijdrage aan de kwaliteit van le
ven van faciaalpatiënten, etc. Van de andere kant kan ook 
gevraagd worden: hoe beleven de behandelaars zelf het omgaan 
met deze patiënten en het uitvoeren van de zeer ingrijpende behan
delingen. Men kan zich ook afvragen in hoeverre de door de behan
delaars gecreëerde behandelsituaties en procedures, zeker ook 
afhankelijk van hun eigen ervaring, weer van invloed zijn op de 
verwerkingsprocessen waarin de faciaalpatiënten zijn verwikkeld.

Deze voorlopige vragen naar de eigen ervaringen van patiënten én 
behandelaars en de interacties daarvan worden tot een uiteindelij
ke vraagstelling uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 2 
De vraagstelling

INLEIDING
In dit onderzoek houden we ons bezig met patiënten met kanker en 
wel met een bijzondere groep kankerpatiënten namelijk faciaalpa- 
tiënten. We willen inzicht krijgen in de vraag hoe faciaalpatiënten 
hun ziekte verwerken en welke rol de behandelaars daarbij (kun
nen) spelen. Het gaat hierbij om medisch-tandheelkundige aspec
ten zowel als om psycho-sociale aspecten.
We geven eerst een korte algemene beschrijving van de huidige 
stand van zaken betreffende het onderzoek op het gebied van 
kwaadaardige tumoren (2.1. en 2.2.). Deze beschrijving richt zich in 
het bijzonder op het medisch-tandheelkundig-technisch deel van 
het oncologisch onderzoek. We spitsen dit weer toe op de hoofd- 
halstumoren en op die tumoren die aanleiding geven tot aange- 
zichtsverminkingen. Enige epidemiologische gegevens ondersteu
nen dit deel van de beschrijving.
Vervolgens komen de psycho-sociale aspecten aan de orde. De 
vraag is wat de stand van zaken is op het terrein van het psycho
sociale onderzoek in relatie tot de oncologie in het algemeen (2.3.) 
en de hoofd-halsoncologie in het bijzonder (2.3.1.). Dan verkennen 
we dit terrein rond faciaalpatiënten (2.3.1.1. en 2.3.1.2.).
Daar ons onderzoek zich richt op patiënten én behandelaars (zie 
voorlopige vraagstelling) zal bij de bestudering van de literatuur 
aan beiden aandacht worden besteed. In paragraaf 2.3.1.3. bespre
ken we apart de literatuur betreffende behandelaars van faciaalpa
tiënten en psycho-sociale aspecten.
Bij de voorlopige vraagstelling gaven we aan welke vragen vanuit 
de behandelsituatie op psycho-sociaal terrein worden opgeroepen. 
Vanuit de literatuur kunnen deze vragen wellicht beantwoord wor
den en zullen er tegelijkertijd nieuwe vragen opkomen. Dit hoofd
stuk sluit af met een discussie (2.4.) waarna de uiteindelijke 
vraagstellingen van het onderzoek zullen worden geformuleerd 
(2.5.).
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2.1. Oncologie
Groei behoort bij leven. Bij een zich ontwikkelend organisme is de 
aanmaak van nieuwe cellen groter dan het celverlies, waardoor 
groei optreedt. In het volwassen organisme kan geen groei meer 
worden waargenomen: celaanmaak en celverlies zijn in evenwicht. 
Onder bepaalde condities kan echter weer lokale groei optreden. De 
regulatie van celaanmaak versus celverlies is dan verstoord. Bij tu
moren is sprake van een gedisreguleerde groei. Deze ontregeling 
van het groeiproces vinden we zowel bij de goedaardige tumoren, 
hoewel in mindere mate, als bij kwaadaardige tumoren (Zwaveling 
e.a., 1985). Bij kanker hebben we te maken met kwaadaardige tu
moren.
Kanker is een groep van ziekten gekenmerkt door een onbeperkte 
groei, invasie en uitzaaiing van abnormale cellen (metastasering), 
die de dood van de patiënt veroorzaken, indien ze niet doelmatig en 
op tijd behandeld zijn (Kazem, 1983).
De patiënten in ons onderzoek hadden allemaal een kwaadaardige 
tumor (kanker) en zijn of worden daarvoor behandeld (zie 4.4.2.).

2.2. Kankeronderzoek
Na de tweede wereldoorlog heeft het kankeronderzoek over de ge
hele wereld zich sterk ontwikkeld. Deze onderzoeksactiviteiten zijn 
te onderscheiden naar een drietal kennisgebieden, respectievelijk 
de etiologie, de epidemiologie en de behandelmethoden van kanker.

2.2.1. Etiologie van kanker
Door veranderingen die zich voordoen in weefsels bij het ontstaan 
van kanker te bestuderen tracht men de vraag naar de causaliteit 
van kanker te beantwoorden. Ook al kan men door middel van mi
croscopisch onderzoek meestal een onderscheid maken tussen kan
kercellen en normale cellen, toch is de juiste oorzaak van de 
kwaadaardige transformatie van de kankercel nog niet bekend.
Er zijn verschillende factoren die direct en indirect een rol spelen in 
de vele stadia van het ontstaan van kankerprocessen. Deze factoren 
werken op complexe en interactieve wijze in op de celtransformatie 
en op de gastheer-afweer functie. Enigszins geschematiseerd kun
nen deze factoren in drie groepen worden onderverdeeld (Zwaveling 
e.a., 1985).
1. Carcinogene factoren die abnormale groei introduceren; ze zijn 

meestal van exogene aard (fysische, chemische en biologische 
agentia). Enige voorbeelden: de tandarts die in het begin van de
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röntgen diagnostiek in zijn praktijk de foto’tjes zelf vasthield in 
de mond van de patiënt en op latere leeftijd een röntgen carci
noom ontwikkelt aan zijn vingers; excessieve blootstelling aan 
zonlicht (zonnebanken) kan aanleiding geven tot het ontstaan 
van huidcarcinomen en melanomen; longcarcinomen bij mannen 
(thans ook meer bij vrouwen) die lang en excessief roken; bron
chus carcinomen bij arbeiders in de asbestverwerkende indus
trie; etc.

2. Gastheerfactoren die tot abnormale groei predisponeren; ze zijn 
endogeen van aard. Immunologische, immuno-genetische en 
hormonale factoren behoren tot deze groep. Een voorbeeld: in de 
laatste jaren hebben moleculair biologen vastgesteld dat de stu
ring van de celgroei van de kankercel geschiedt door een speci
fiek gen in de celkern, genoemd ’’oncogen”. In een normale cel 
vervult een oncogen een essentiële functie. Door mutaties (opge
wekt door bijvoorbeeld virussen) kunnen deze genen echter ”van 
slag raken” en de cel transformeren tot abnormale groei (Kazem, 
1983).

3. Omgevingsfactoren die een modificerend karakter hebben, maar 
meestal zelf niet carcinogeen zijn (voeding, geneesmiddelen). Zo 
kunnen bepaalde cytostatica andere kankerprocessen op gang 
brengen.

Ten aanzien van de etiologie kan opgemerkt worden dat tumoren in 
het hoofd-halsgebied zich niet wezenlijk anders gedragen dan tu
moren elders in het lichaam. Wel is het zo dat enkele carcinogene 
factoren in het hoofd-hals gebied een meer specifieke rol spelen. Zo 
is het overmatig gebruik van tabak en alcohol een belangrijke etio- 
logische factor bij het ontstaan van kankerprocessen in en en rond 
de mond- en keelholte (Hamner, 1984). Huidtumoren, die aanlei
ding kunnen geven tot chirurgisch ingrijpen in het aangezicht, wor
den onder meer veroorzaakt door fysische (over)belasting van de 
huid door de normale achtergrondstraling en ultraviolet licht 
(Hamner, 1984). Verondersteld mag worden dat met name deze 
etiologische factoren een belangrijke rol spelen bij patiënten uit 
onze onderzoeksgroep.

2.2.2. Epidemiologie van kanker
Kanker komt voor bij beide geslachten en op alle leeftijden. Alle or
ganen in het lichaam kunnen kankergezwellen ontwikkelen.
Toch varieert de incidentie van kanker naar geslacht en leeftijd.
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Over de jaren varieert de mortaliteit van bepaalde soorten kanker 
tengevolge van toename of afname in de incidentie van het soort 
kanker en ook van vroege diagnostiek en betere behandelmethoden 
(Kazem, 1983).
In Nederland staat kanker als tweede op de lijst van doodsoorza
ken. Per jaar sterven ongeveer 170 mensen per 100.000 inwoners 
aan kanker. Kanker als ziekte is zowel een persoonlijk als een 
maatschappelijk probleem. Eén op de vier mensen wordt op den 
duur een kankerpatiënt (Kazem, 1983). Dat betekent dat van elke 
drie gezinnen er twee gezinnen op een of andere manier door kan
ker worden getroffen. Per jaar zijn er 280 nieuwe kankerpatiënten 
op de 100.000 inwoners.
Het succes van de behandeling en daarmee de mogelijkheid kanker 
te genezen hangt af van het stadium waarin de tumor bij de eerste 
behandeling verkeert. Hoe lager het stadium is, dat wil zeggen hoe 
kleiner de tumor is, des te groter is de kans op genezing na behan
deling. Het overlevingspercentage, uitgedrukt in de zogenaamde 5- 
jaarsoverlevingstijd, varieert sterk naar gelang de verschillende 
soorten kanker. Zo is het 5-jaars overlevingspercentage bij longtu
moren in een beperkt stadium 35 % en in een uitgebreid stadium 
5 %; voor tumoren van de mondholte zijn deze percentages respec
tievelijk 65 en 25. Met andere woorden: niet iedere gediagnostiseer- 
de kanker behoeft tot de dood te leiden. Bepalend hierin is de soort 
kanker.
De kans een tumorproces ook na behandeling te overleven is, alge
meen gesproken, de laatste vijftig jaar niet wezenlijk verhoogd. 
Vroege detectie van kanker en een verbetering van behandelmetho
den hebben echter wel geleid tot een verlenging van het leven van 
kankerpatiënten. Ook hier geldt weer dat per soort kanker ver
schillen bestaan.
Epidemiologische gegevens over tumoren in het hoofd-halsgebied 
zijn moeilijk te achterhalen. Slechts globale indicaties zijn te geven. 
Ongeveer 6% van alle tumoren bij mannen en ongeveer 2% bij vrou
wen komt voor in het hoofd-halsgebied (Kazem, 1983 en Hamner, 
1984). In de atlas van de kankersterfte in Nederland (1980) zijn de 
hoofd-halstumoren zelfs niet als aparte groep terug te vinden. Dit
zelfde geldt voor het Nederlandse standaardwerk van Zwaveling 
e.a. (1985) "Oncologie”. Dreschler (1980) stelt dat kwaadaardige tu
moren in het hoofd-halsgebied, althans in de westerse landen, 5 tot 
8% van het totaal uitmaken. Dudgeon (1980), een Amerikaan, 
noemt een percentage van vijf voor hoofd-halstumoren op het to
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taal. Andere Amerikaanse onderzoekers komen alleen met absolute 
getallen, die geen verdere informatie verschaffen.
Over de mortaliteit van kanker in het hoofd-halsgebied is eveneens 
weinig bekend. Als gemiddelde overlevingstijd noemt Golden (1980) 
een periode van 17.2 maanden, terwijl Goldberg (1980) de vijfjaars 
overlevingstijd stelt op 67% voor patiënten die geen metastases en 
op 30% voor hen die wel metastases hebben ontwikkeld. Kazem 
(1983) neemt aan dat 50% van patiënten met hoofd-halstumoren 
zullen sterven aan de aandoening.
Nog moeilijker is het iets te zeggen over faciaalpatiënten met be
trekking tot incidentie en overlevingstijd. In geen enkele van de bo
vengenoemde registraties is deze categorie als specifiek 
gedefinieerde groep terug te vinden. Dit is niet zo verwonderlijk 
daar de localisatie van de tumor het criterium is voor de definiëring 
en niet de soort tumor. Faciaalpatiënten kunnen tumoren hebben 
uitgaande van de huid, bovenste luchtwegen en het oog. Deze drie 
groepen tumoren hebben, voor zover bekend, ieder een eigen inci
dentie en overlevingstijd. De gegevens zoals gevonden voor de 
groep hoofd-halstumoren zijn niet meer dan indicatief voor faciaal
patiënten.

Om enig zicht te krijgen op de aantallen patiënten met gelaatspro- 
theses en intra-orale defect protheses is door een onderzoeksteam 
in Groningen een enquête gehouden onder alle MFP centra in Ne
derland. Samenvattend komen uit deze enquête de volgende gege
vens naar voren. In de jaren 1985 en 1986 zijn door deze centra 
respectievelijk 190 en 191 ’’nieuwe” kankerpatiënten behandeld 
waarbij een intra-orale defectprothese is vervaardigd. Dit zijn pro
theses die (delen van) de onderkaak, bovenkaak en dergelijke ver
vangen. In die jaren zijn respectievelijk 97 en 114 patiënten 
behandeld die een faciaalprothese kregen.
Opgemerkt moet worden dat de combinatie van een intra-orale de
fectprothese met een gelaatsprothese niet als zodanig is aangege
ven. Voorts is het niet geheel duidelijk of alle centra eenduidig zijn 
geweest in de beoordeling van soort protheses in de onderscheiden 
gebieden in het hoofd-halsgebied. De cijfers geven in ieder geval 
een globaal zicht op het aantal behandelde patiënten in Nederland. 
Hieruit valt op te maken dat per jaar het totaal aantal nieuwe pa
tiënten die een gelaatsprothese behoeven in Nederland ± 100 be
draagt. Het gaat derhalve om geringe aantallen. De prevalentie van
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faciaalpatiënten, d.w.z. het totaal aantal van hen die op dit moment 
in leven is, valt moeilijk te berekenen.
Voorts moet nog worden opgemerkt dat bij de definiëring van het 
begrip faciaalpatiënt uitgegaan wordt van het feit dat de patiënt 
een faciaalprothese aangemeten heeft gekregen. Patiënten met een 
plastische reconstructie van een aangezichtsdefect (dus zonder pro
these) vallen buiten die definitie, terwijl we hier toch te maken heb
ben met kanker in het aangezicht en de daarbij behorende 
chirurgische mutilatie. Geen enkele registratie van kankerpatiën
ten houdt rekening met de vorm van reconstructie die is toegepast.

Op de afdeling MFP in Utrecht bleken tussen 1968 en 1988 292 
kankerpatiënten behandeld van wie 87 faciaalpatiënten.

2.2.3. Behandelmethoden van kanker
Een derde terrein van kankeronderzoek betreft de ontwikkeling 
van behandelmethoden. Zo zijn thans betere en grotere resecties 
van gezwellen mogelijk door de ontwikkeling van betere chirurgi
sche technieken, verbetering in de anaesthesie en de prae- en post
operatieve zorg. Resthaarden en mogelijke uitzaaiingen kunnen 
met verfijnde radiotherapeutische technieken worden bestreden. 
Middels de sterk in opkomst zijnde chemotherapie kan met cytosta- 
tica een selectieve remming op groei van kwaadaardig weefsel wor
den bewerkstelligd.

De stand van zaken betreffende behandelmethoden voor kanker in 
het hoofd-halsgebied wordt bondig geformuleerd door Kazem 
(1983). "Gezien het feit dat het plaveiselcel carcinoom, en in minde
re mate het adenocarcinoom, het meest voorkomende histologische 
type is en omdat in 80% van de gevallen de uitbreiding locoregio- 
naal is, zijn bij tumoren in het hoofd-halsgebied chirurgie en radio
therapie afzonderlijk of in combinatie de meest geschikte vormen 
van behandeling. Wat betreft de prognose: voor vroege stadia be
staat 80% kans op succes na locoregionale behandeling; vijf jaars 
overleving afhankelijk van stadium en localisatie; voor tumoren in 
de neusholte en omgeving alle stadia tesamen vijf jaars overleving 
35% ”.

Als we de behandelmogelijkheden van kanker op dit moment over
zien, constateren we dat het bedrijven van causale therapie nog in 
een beginstadium verkeert. De toegepaste therapievormen zijn
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hoofdzakelijk symptomatisch van aard. Kankerweefsel wordt chi
rurgisch verwijderd en/of radio-, chemotherapeutisch gedood. De 
chirurgische therapie heeft het neveneffect van mutilaties. De ra
dio- en chemotherapie hebben tot neveneffect dat de algemene ge
zondheid van de patiënt (tijdelijk) sterk achteruit gaat. De 
kankerpreventie, zowel primaire als secundaire preventie, maakt 
het mogelijk respectievelijk de incidentie van kanker te verminde
ren danwel tot een vroegtijdige behandeling over te gaan door 
vroegtijdige diagnose. Het profijt van al deze onderzoeksinspannin
gen komt voornamelijk tot uiting in het feit dat kankerpatiënten 
langer in leven kunnen worden gehouden. Met andere woorden, de 
gemiddelde tijd die verstrijkt tussen het moment van de diagnose 
tot aan het moment van overlijden, is aanmerkelijk verlengd (Trim
bos, 1978; Zwaveling, e.a. 1985). Per kankersoort bestaan echter 
grote verschillen.

2.3. Kanker en psycho-sociale factoren
De in 2.2. geschetste ontwikkelingen in het kankeronderzoek en be
handelmethoden in het algemeen en voor faciaalpatiënten in het 
bijzonder betreffen de technische ontwikkelingen in de diverse vak
gebieden.

De laatste 10 tot 15 jaar zien we echter, naast de technische ont
wikkelingen, andere ontwikkelingen op gang komen. Deze zijn het 
beste te typeren als een proces van humanisering. Trimbos (1978) 
verwoordt dit als volgt: ”De door kanker getroffen patiënt behoeft 
niet alleen onze technische aandacht, maar behoeft eveneens aan
dacht voor zijn psycho-sociaal welzijn. Dit besef komt des te preg
nanter naar voren daar waar patiënten door onze verbeterde 
behandelmethoden een gerede kans maken een bestaan mét of een 
verder bestaan na kanker op te moeten bouwen.” Humanisering be
tekent voor ons in dit verband aandacht hebben voor de mens ach
ter het ziektebeeld, begrip hebben voor de psycho-sociale 
problematiek opgeroepen door de ziekte zelf en de behandelingen, 
zich uitend in een goede begeleiding van de zieke.

In de literatuur zijn vele publicaties te vinden die ingaan op de psy
cho-sociale problematiek van kankerpatiënten. 
Zeldenrust-Noordanus (1983) heeft een zeer uitgebreid litera
tuuronderzoek verricht naar psycho-sociale factoren en kanker, ge
titeld: ’’Confrontatie en toekomstperspectief’. Zij heeft voor haar
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Studie een selectie gemaakt uit duizenden titels. De geselecteerde 
artikelen zijn specifiek gericht op psycho-sociale factoren bij kan
ker, in ontstaan, beleving en verloop van de ziekte. Tot en met 1967 
vond Zeldenrust-Noordanus 12 relevante artikelen, van 1968 - 
1972: 7, van 1973 - 1977: 33, van 1978 - 1982: 140. Zij spreekt der
halve van een sterk groeiende belangstelling voor dit onderwerp. 
Wat ook opvalt is dat de gevonden literatuur zich niet alleen richt 
op de patiënt en zijn omgeving, maar ook op de behandelaars.

In kort bestek willen we enige lijnen schetsen van het psycho- onco
logisch onderzoek van de laatste twee tot drie decennia mede aan 
de hand van de bevindingen van Zeldenrust-Noordanus.
In een periode waarin de genezingskansen uiterst gering waren 
richtte het onderzoek zich vooral op de vraag of de diagnose al dan 
niet aan de patiënt moest worden meegedeeld - of aan wie wel en 
aan wie niet. De discussie lijkt achter de rug te zijn: bleek volgens 
Amerikaans onderzoek in 1961 ongeveer 90% van de artsen de 
diagnose te verhullen, in 1977 vertelde ongeveer 97% van de artsen 
de diagnose wel (Allen, 1981). Voor Europa zijn cijfers bekend van 
een onderzoek onder Engelse artsen uit 1977 door McIntosh. Hij 
ontdekte dat 88% van de patiënten wel wist of vermoedde dat zij 
aan een maligne tumor leden, maar dat bijna 70% hierbij geen be
vestiging van dit vermoeden wenste. De situatie in Nederland lijkt 
het midden te houden tussen die in de Verenigde Staten en Enge
land. In de zeventigerjaren tenderen artsen ernaar een fatale diag
nose met minder angst aan de patiënt mee te delen 
(Spreeuwenberg, 1981). Ongenuanceerde openheid naar de patiënt, 
zonder rekening te houden met de behoefte van de patiënt, wordt 
door Spreeuwenberg afgewezen: "Tussen het pertinente liegen en 
het de volle waarheid spreken bestaat een zekere speelruimte 
waarbinnen de situatie bepaalt in hoeverre de arts de plicht heeft 
om zijn patiënt te informeren”. Deze bevindingen worden gedeeld 
door Meyerink (1987) in haar rapport over psycho-sociale hulpver
lening binnen de regio Midden Nederland van het IKMN.
In de literatuur wordt weinig gezegd over de vraag hoe de diagnose 
wordt meegedeeld en welk perspectief daarbij wordt geboden. Er 
wordt gewag gemaakt van depressieve gevoelens van de patiënt, 
van gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid (Allen, 1981), 
maar de arts-patiënt-relatie, en zeker de arts zelf blijft tot voor kort 
vrijwel geheel buiten beschouwing. Hoe de arts zich voelt, hoe hij 
zich opstelt, hoe de confrontatie met de kanker van zijn patiënt
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hemzelf beïnvloedt, komt pas vrij recent aan de orde (b.v.Duister- 
maat, 1981; Meyerink, 1987).
Vanaf de tijd dat medisch gezien vaststaat dat vroegtijdig ingrijpen 
effectief kan zijn, wordt de aandacht in het onderzoek gericht op de 
vraag welke factoren ertoe leiden dat gewacht wordt met het inroe
pen van adequate geneeskundige hulp, het zogenaamde patiënten
danwel artsendelay. Het vermoeden van een patiënt een ernstige 
ziekte onder de leden te hebben kan zoveel angst met zich mee 
brengen dat de patiënt de symptomen verloochent en (te) lang 
wacht met het consulteren van een arts. De arts zelf kan uit eigen 
onvermogen een open relatie aan te gaan met de patiënt, ingegeven 
door bijvoorbeeld eigen angst voor ziekte en dood, de symptomen 
van de patiënt zo bagatelliseren c.q. ontkennen dat hij daardoor 
niet in staat is de adequate diagnose te stellen. Nog afgezien van 
die gevallen waarin een arts de symptomen technisch gezien niet 
goed weet te interpreteren. Bekendheid met factoren die het uit- 
stelgedrag bevorderen geeft mogelijkheden tot een verbeterde voor
lichting aan patiënten en artsen (Omgaan met borstkanker, 1982).

Gedurende de laatste 50 jaar is veel onderzoek verricht naar de 
vraag wie kanker krijgt. Anders gezegd: welke psycho-sociale facto
ren spelen een rol (voorzover ze dat doen) bij het ontstaan en het 
verloop van kanker. Dit type onderzoek is interressant voor het be
schouwen van de mens als totaliteit en past in de ’’heel de mens”- 
benadering van de laatste 20 jaar (b.v. De Swaen, 1982).
Hoe leven mensen, patiënten en hun naasten, met de diagnose kan
ker, is een vraag die een eigen onderzoeksstroom oplevert. De door 
de ziekte opgeroepen psychische stress waarin de kankerpatiënt 
komt te verkeren is door velen beschreven. ”Vele patiënten, aldus 
Vetesse in het boek ’’Cancer, the behavioral dimensions” (Cullen 
e.a., 1976), reageren met ontzetting en ongeloof, anderen met boos
heid of ontkenning en sommigen met rationalisaties. Angst is het 
meest voorkomende verschijnsel: angst voor de dood, voor pijn, voor 
onzekerheid, voor eenzaamheid, voor een recidief, voor dreigende 
mutilaties, voor gezichtsverlies, etc. Deze angst beperkt zich niet 
alleen tot de patiënt zelf, maar betreft ook zijn directe naasten en 
verdere omgeving.”
He angst voor kanker komt ook tot uiting in het maatschappelijk 
verkeer. Zo constateert Dijkstra (1979) dat een kankerpatiënt moei
lijk weer aan de slag komt.
Ten aanzien van het belang van deze onderzoekslijn en de daaruit
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voortvloeiende publicaties geeft Meyerowitz (1980) drie hoofdpun
ten: als er meer inzicht bestaat in de wijze waarop patiënten op 
kanker reageren zullen artsen met die reacties beter overweg kun
nen en hun eigen contact met de patiënt daarop afstemmen; zullen 
patiënten weten dat hun eigen verwarrende en moeizame reacties 
door anderen gedeeld worden en in dat opzicht "gewoon” zijn; en 
zullen betere manieren van psychische hulpverlening bedacht wor
den. De doelstelling van ons onderzoek sluit nauw aan bij deze uit
spraak.

Langzamerhand is er aandacht ontstaan voor de vraag of psycho
sociale factoren ook van invloed kunnen zijn op het verloop van 
kanker, op de levensduur. Het zijn vaak studies over de relatie tus
sen "persoonlijkheidskenmerken” en kanker. Zo constateren bij
voorbeeld Weisman e.a. (1975), dat patiënten die langer in leven 
bleven dan verwacht werd, over het algemeen goede relaties onder
hielden, terwijl patiënten met doodswensen, depressies, apathie en 
moeizame relaties eerder stierven dan verwacht werd. In dit ver
band moet ook de naam genoemd worden van Simonton (1981). Hij 
beschrijft de exceptionele, d.w.z. onverwacht lang in leven blijvende 
kankerpatiënt als meer flexibel, niet conformistisch, beschikkend 
over meer psychologisch inzicht en een duidelijke weigering om het 
op te geven. In deze onderzoekslijn zien we tevens studies verschij
nen die zich bezig houden met "kwaliteit van leven” van kankerpa
tiënten. Een probleemstelling die pas aan de orde kon komen toen 
er überhaupt van overleven sprake kon zijn en toen de kwaliteit 
een belangrijk aspect van leven werd door een minder eenzijdige 
nadruk op een beperkt gedefmiëerde gezondheid.

Tenslotte willen we nog wijzen op onderzoek dat zich bezig houdt 
met de therapeutische toepassingen van de vergaarde kennis over 
psycho-sociale factoren en kanker. Mogelijke verlenging van levens
duur is niet het enige dat daarbij aan de orde is, het gaat ook om de 
kwaliteit van leven en de waardigheid van sterven. Al zegt Van 
Dam (1980) dat deze begrippen nog weinig duidelijk en voor onder
zoek slecht meetbaar zijn, voor patiënten lijken zij een duidelijker 
zaak. We kunnen immers constateren dan vele patiënten baat vin
den bij een "therapeutische” aanpak als die van Simonton (1978), 
Grossarth-Maticeck (1980) of Le Shan (1977). Haar goed overzicht 
van de werkmethoden van deze drie therapeuten sluit Zeldenrust- 
Noordanus (1983) af met: "Er is voldoende werk te doen, voor we
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tenschappers, voor hulpverleners én voor patiënten. Want uiteinde
lijk zal het hun controle over eigen leven, hun gebruik van psychi
sche krachten, hun eigen levenswil zijn die maakt dat zij weten 
meer te zijn dan hun kanker, en dat zij weten geen slachtoffer te 
zijn.”

2.3.1. Hoofd-halsoncologie en psychosociale factoren 
De groep tumoren in het hoofd-halsgebied wordt anatomisch onder
verdeeld naar de volgende locaties: lip en mondholte, de bovenste, 
middelste en onderste keelholte, de neus en neusbijholten en het 
strottenhoofd (Kazem, 1983). Hierbij worden derhalve niet meege
rekend tumoren in en rond het oog en het gebied van de hersenen, 
evenmin meestal als de tumoren uitgaande van de huid in het 
hoofd-halsgebied, dus ook het aangezicht.

Bij het bestuderen van de literatuur over psycho-sociale factoren in 
het kader van de hoofd-halsoncologie moeten we ons bewust zijn 
van de bovengenoemde beperkingen. We komen hierop terug in het 
tweede deel van deze paragraaf.

Onder de noemer hoofd-halsoncologie en psycho-sociale factoren 
zijn een groot aantal titels in de loop der jaren verschenen. Pruyn 
e-a. (1984) voerde een omvangrijke literatuurstudie uit. Zij verza
melden een 290-tal artikelen en hoofdstukken uit boeken. Honderd 
en zestien van deze publicaties doen verslag van studies naar psy
cho-sociale factoren, de andere honderd en vierenzeventig zijn meer 
beschrijvingen van (nieuwe) behandelmethoden, commentaren, opi
nies van de auteur, of case reports, waarbij psycho-sociale aspecten 
een min of meer belangrijke (bij)rol vervullen. Uit de verslaggeving 
over eerstgenoemde 116 publicaties blijkt dat deze zich hoofdzake- 
hjk bezig houden met de psycho-sociale aspecten van patiënten met 
tumoren in het strottenhoofd (laryngectomie patiënten). Slechts 
acht artikelen hebben betrekking op niet laryngectomie patiënten. 
De auteurs concluderen a.: ”Het feit dat relatief weinig studies zijn 
uitgevoerd over het rehabilitatieproces van hoofd- halskankerpa- 
tiënten die geen laryngectomie hebben ondergaan lijkt niet overeen 
te komen met het aantal en de intensiviteit van de problemen die 
deze mensen ervaren”, b.: ’’naast het feit dat slechts een gering aan
tal studies zijn uitgevoerd, is er een andere reden waarom slechts 
oen beperkt zicht gekregen kan worden op het rehabilitatieproces 
van hoofd-halskankerpatiënten die geen laryngectomie hebben on

47



dergaan. De resultaten van de studies spreken elkaar tegen: som
mige auteurs vinden een goede (sociale) aanpassing bij patiënten, 
anderen vinden niets of blijft het onduidelijk, terwijl weer anderen 
tot tegenovergestelde resultaten komen.” en c.: ”dat in de onder
zoeksliteratuur een grote variabiliteit is terug te vinden betreffende 
de uitkomsten van het rebabilitatieproces van patiënten met hoofd- 
halstumoren

Onze eigen literatuurstudie over de periode 1957-1987 gaat uit van 
de volgende items: hoofd-halsoncologie, gezichtsverminking, aange- 
zichtsprotheses en psycho-sociale factoren. Buiten beschouwing zijn 
gelaten de laryngectomie patiënten. In totaal zijn 86 titels gevon
den.

Bij de door ons gevonden titels gaat het om zeer verschillende bron
nen van informatie: zowel verslagen van kwantitatief als kwalita
tief onderzoek; tevens case reports, meningen en ervaringen van 
patiënten zelf of van de verpleging, danwel beschrijvingen van be
paalde behandelmethoden (in technische zin) waarbij tevens aan
dacht wordt besteed aan de psycho-sociale implicaties en tenslotte 
verslagen van lezingen op congressen.
De onderverdeling ziet er als volgt uit: veertig titels gaan over 
hoofd-halsoncologie en psycho-sociale factoren in het algemeen, ze
ven titels behelzen hetzelfde onderwerp waarbij echter de psycho
sociale aspecten maar zijdelings aan de orde komen, negen titels 
hebben te maken met hoofd-halsoncologie en aangezichtsmisvor- 
ming (facial disfigurement) in het algemeen en dertig titels gaan 
over al de genoemde items: hoofd- halsoncologie, aangezichtspro- 
theses, aangezichtsmisvorming en psycho-sociale factoren.
Voor de eerste twee genoemde serie titels (totaal 47) gelden in grote 
lijnen de conclusies zoals deze door Pruyn zijn geformuleerd. 
Beperken we ons derhalve tot de bespreking van de laatst genoem
de twee serie titels: de serie aangezichtsmisvormingen in het alge
meen en de serie die direct betrekking heeft op dit onderzoek.

2.3.1.1. Aangezichtsmisvormingen
De auteurs van de artikelen over aangezichtsmisvormingen en psy
cho-sociale factoren zijn het eens over het feit dat misvormingen in 
het gelaat vele psycho-sociale problemen opleveren. Er bestaan ver
schillende redenen waarom deze problemen zich voordoen.
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1. Fysieke schoonheid (ongeschondenheid), wordt in vele gemeen
schappen als zeer waardevol en wenselijk gezien.

2. Fysieke schoonheid wordt vaak uitgedrukt in termen van karak
teristieken van het hoofd en het gelaat.

3. Aangezichtsmisvormingen kunnen niet worden verborgen door 
kleding of iets dergelijks. Men toont zich met zijn gezicht.

4. Van al de zichtbare misvormingen lijken die van het gelaat het 
minst getolereerd te worden en het meest vrees en aversie op te 
roepen.

5. Het menselijk gezicht is zeer belangrijk in de communicatie tus
sen mensen.

6. Het gelaat wordt vaak gezien als de sleutel tot iemands persoon
lijkheid en sociaal gedrag (West, 1977).

Het was Frances Macgregor die het denken over aangezichtsmis
vormingen op gang bracht (Macgregor, 1970 en 1974), waarbij zij er 
o a. op wijst dat mensen met kleine aangezichtsdefecten meer last 
hebben "verworpen” te worden door anderen dan mensen met grote 
defecten. Dit brengt voor de patiënt onzekerheid met zich mee. 
Kaplan (1979) bevestigt dit: het is vooral de onzekerheid die patiën
ten ervaren in het contact met anderen die hen het meest kwelt.

Een zevental auteurs doet een poging de aangezichtsmisvorming en 
vooral de gevolgen daarvan kwantitatief uit te drukken. Zo meet 
Cantor (1977) de sociale aanpassing van personen met een verkre
gen aangezichtsdefect door middel van de zogenaamde Psychic 
Boundary Permeability test. Over de inhoud van de problemen van 
deze patiënten wordt nauwelijks gerept. Buil (1981) en Rumsey 
(1982 en 1983) meten de reactie van anderen op faciaalgehandicap- 
te patiënten. Uit hun onderzoek blijkt dat deze patiënten minder 
geld ophalen bij een collecte dan anderen. Tevens is de fysieke af
stand die willekeurige anderen aannemen bij een voetgangersover- 
steekplaats groter voor aangezichtsmisvormden dan voor mensen 
niet een normaal uiterlijk. Owens (1969) onderzocht persoonlijk- 
heidsveranderingen na chirurgische aangezichtsmisvormingen en 
vond voor 16 van de 20 onderzochte factoren significante verschil
len. De betekenis van dit gegeven in relatie tot de beleving van pa
tiënten wordt vrijwel niet bediscussieerd. Dropkin (1979) doet een 
onderzoek naar het gedrag van faciaalgehandicapten in het zieken
huis in relatie tot het al dan niet meewerken van de patiënt met de 
verpleging. Uit dit onderzoek van 10 proefpatiënten trekt ze de vol
gende conclusies: a.: hoe erger de patiënt gemutileerd is hoe minder
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hij deelneemt aan sociale contacten met anderen; b.: patiënten met 
een lage behoefte aan sociale waardering zijn meer meegaand dan 
patiënten met een hoge behoefte aan sociale waardering. Terecht 
merkt Dropkin op dat een groter aantal proefpersonen nodig is om 
dergelijke conclusies te kunnen generaliseren.

We zien dat de onderzoekers het erover eens zijn dat een verworven 
aangezichtsmisvorming diepgaande psycho-sociale implicaties 
heeft. Enkele aspecten zijn kwantitatief onderzocht zonder echter 
een inzicht te bieden in de wijze waarop patiënten de aangezichts- 
misvormingen echt beleven. Voorts zijn de aantallen proefpersonen 
in de onderzoeken vaak te gering om algemene uitspraken te kun
nen doen.

2.3.1.2. Faciaalpatiënten en psycho-sociale factoren 
In de artikelen betreffende faciaalpatiënten en psycho-sociale facto
ren speelt de MFP een directe, danwel indirecte rol. Direct in de zin 
dat bekeken wordt wat bijvoorbeeld de effecten zijn van het dragen 
van een faciaalprothese op het welbevinden van patiënten en indi
rect in de zin dat MFP-behandelingen meegenomen worden in de 
beoordeling van de totale behandeling van faciaalpatiënten.
Binnen de MFP zien we een toenemende aandacht voor de psycho
sociale zorg voor faciaalpatiënten. Dit valt onder meer af te leiden 
uit het toenemend aantal publicaties die toegespitst zijn op de MFP 
behandelsituatie. Tussen 1957 en 1976 hebben we acht relevante 
artikelen gevonden. Vanaf 1977 de overige 22. De piek ligt tussen 
1977 en 1981 met 14 titels. Tevens moet vermeld worden dat in 
twee recente handboeken voor maxillofaciale rehabilitatie een 
apart hoofdstuk is opgenomen over psycho- sociale problematiek bij 
MFP-patiënten (Chalian, 1971 en Beumer, 1979). In de desbetref
fende handboeken van voor 1971 zijn geen verwijzingen te vinden 
aangaande psycho-sociale problematiek.
De door ons tot augustus 1987 gevonden 30 titels betreffende faci
aalpatiënten en psycho-sociale factoren laten zich als volgt indelen: 
11 artikelen zijn klinische beschouwingen over de behandeling van 
faciaalpatiënten (waaronder case reports) waarbij aandacht ge
schonken wordt aan de problemen in psycho-sociale zin die zich bij 
deze patiënten en de verpleging voordoen. Eén hoofdstuk uit een 
boek zal worden aangehaald. Tien artikelen zijn duidelijk kwanti
tatief van aard en meten de psycho-sociale effecten van (MFP)be- 
handelingen. Tenslotte vonden we nog acht beschouwende
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artikelen, waarvan vier artikelen die stoelen op kwalitatief patiën- 
tenonderzoek en die enige theoretische achtergronden geven over 
ons onderwerp van studie.

De eerste 11 klinische beschouwingen geven weinig relevante infor
matie over de aard van de problemen van faciaalpatiënten. In deze 
artikelen wordt wel benadrukt dat psycho-sociale problemen "mee
genomen” moeten worden bij de behandeling van patiënten (David
son, 1975). Desjardins (1977), Dudgeon (1980) en Harrison (1977) 
wijzen tevens op het belang van een goede interdisciplinaire bena
dering: ’’skilled care is a team affair”. Maruninick (1985) ziet als 
een goede methode om de psycho-sociale problemen van patiënten 
te reduceren het opbouwen van een zo reëel mogelijk verwachtings
patroon. In de Archives of the Foundation of Thanatology berichten 
zowel Valauri (1975) als Shipman (1977) dat de MFP-er aandacht 
moet hebben voor de psycho-sociale implicaties bij de behandeling 
van faciaalpatiënten. Hij kan en moet een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van leven van deze patiënten. Eén artikel komt uit de 
hoek van de verpleging. Dropkin (1985) merkt op dat patiënten die 
zichzelf snel kunnen helpen met het verzorgen van de defecten ook 
snel zijn in het verwerken van hun psycho-sociale problemen. Zij 
geeft een aantal goede raadgevingen voor de verpleging van faciaal
patiënten. Addison (1975) onderstreept het belang van het opne
men van een maatschappelijk werk(st)er in het behandelteam, 
speciaal voor de sociale kant van de problemen. Holman (1975) ten
slotte wijst op de soms aanwezige noodzaak psycho-therapie in de 
begeleiding van patiënten op te nemen.
In hun overzicht van de psycho-sociale en economische aspecten 
van maxillo-faciale patiënten signaleren Bamett en Chalian (1971) 
het gegeven dat een faciaalprothese een misleidend masker kan 
zijn waar het werkelijke ’’zelf’ van de patiënt achter verborgen kan 
worden. Ook zeggen zij dat een patiënt tendeert zichzelf te zien zo
als hij denkt dat anderen hem zien. Het sociale isolement van pa
tiënten is aldus deze schrijvers bijna spreekwoordelijk. Deze 
opmerkingen verschaffen enig eerste inzicht in de problematiek 
van faciaalpatiënten. Jammer genoeg zijn de gemaakte opmerkin
gen weer niet door onderzoek onderbouwd.

Beschouwen we nu de tien artikelen die een kwantitatieve benade- 
ring kozen voor het achterhalen van de psycho-sociale aspecten bij 
faciaalpatiënten. Zowel Rozen e.a. (1972) als Sykes e.a. (1972) kij
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ken naar veranderingen in het al dan niet werken van faciaalpa- 
tiënten, inkomensniveau, niveau van sociaal functioneren en drink
en rookgewoonten. Patiënten krijgen in deze onderzoeken 
vragenlijsten voorgelegd waarop zij voorgestructureerde items aan 
kunnen kruisen. Voorts kijken zij naar de mate van depressie van 
faciaalpatiënten. Zij maken daarbij gebruik van bijvoorbeeld de 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Zij conclu
deren dat depressies het hoofdprobleem zijn voor deze patiënten. 
Patiënten kregen voorts ja/nee vragenlijsten, in de trant van "heeft 
u problemen met uw uiterlijk”. Naar de aard van de problemen 
werd geen onderzoek gedaan. De schrijvers komen dan ook tot de 
conclusie dat meer onderzoek gedaan moet worden naar de patiënt 
zelf, zijn ’’geschiedenis” en zijn verwachtingen. Sela (1980) doet on
derzoek naar MFP-patiënten in het algemeen. Van de 39 onder
zochte patiënten hebben er 16 kanker waarvan enkelen een 
faciaalprothese. Kankerpatiënten zouden laag scoren in het rehabi
litatie proces. De kleine getallen geven echter te weinig houvast 
voor een dergelijke uitspraak. Roefs (1984), een Nederlands onder
zoeker, kampt met hetzelfde probleem van de kleine getallen. In 
haar onderzoek lijkt het erop dat faciaalprotheses voor patiënten 
niet altijd acceptabel zijn. Zij kan slechts gissen naar de oorzaken 
van dit niet-accepteren.
Olson (1978) doet onderzoek naar hoofd-halskankerpatiënten in het 
algemeen. Van haar 51 patiënten zijn 23 niet-laryngectomiepatien- 
ten. Van deze 23 patiënten draagt één een faciaalprothese. Reden 
om in dit deel van de bespreking niet verder aan dit artikel te refe
reren. Jani (1978) en Jebreil (1980) evalueren het wel of niet dra
gen van faciaalprotheses. Jebreil vraagt naar de redenen 
(voorgecodeerd) waarom een prothese al dan niet gedragen wordt. 
Die redenen zijn technisch van aard. Hij concludeert dat de meeste 
bezwaren van patiënten betreffende de prothese zowel voorkwamen 
bij hen die de prothese wel, als bij hen die de prothese niet droegen. 
Jebreil geeft dan ook aan dat kennis van de psychlogische proble
men van faciaalpatiënten en ’’sympathie” uitgaande van de MFP’er 
noodzakelijk zijn om de slaagkans van de prothese te verbeteren. 
Jani concludeert iets dergelijks: de studie laat zien dat de prothese
materialen verbeterd moeten worden en dat kennis vergaard moet 
worden van de, wat hij noemt, psychologische oriëntatie van de pa
tiënt. Een vrijwel gelijke uitspraak is te vinden in het artikel van 
Chen (1981). Tenslotte kan nog vermeld worden een artikel van 
Gillis (1979). Hij onderwerpt 25 patiënten (3 met een faciaalprothe-

52



se) aan de MMPI- test. Hij vindt geen significante verschillen in 
psychologische karakteristiek tussen de patiëntengroep en een con
trole groep. De auteur vraagt zich terecht af of er andere factoren 
zijn die het revalidatieproces beinvloeden. Hij spreekt zich niet uit 
over het feit dat het aantal onderzochte patiënten te gering is om 
enigermate generaliseerbare conclusies te trekken.
Deze kwantitatieve publicaties geven nog weinig houvast bij het 
zoeken naar factoren die inzicht kunnen geven in de psycho- sociale 
problematiek van faciaalpatiënten. Onderzoekstechnisch zijn aan
merkingen te maken, vooral op de geringe aantallen patiënten in 
de onderzoeksgroepen gerelateerd aan de kwantitatieve methode 
van onderzoek die gevolgd wordt. Voorts worden veelal op die wijze 
slechts één of enkele aspecten onderzocht, zodat telkens weer de 
vraag wordt opgeroepen naar onderzoek om andere factoren op te 
sporen.

De laatste serie artikelen vatten we samen onder de noemer (theo
retische) beschouwingen. Het zijn meningen, ervaringen en ideeën, 
al dan niet ondersteund door literatuurstudies, over psycho-sociale 
problematiek van faciaalpatiënten. Meestal worden de implicaties 
besproken van de weergegeven beschouwingen voor het behandelen 
van patiënten teneinde de kwaliteit van leven van deze patiënten 
te kunnen bevorderen.
Een steeds terugkomend begrip in de artikelen is de betekenis van 
het lichaamsbeeld (body image) van patiënten. Gesteld wordt dat 
het veranderde lichaamsbeeld van patiënten en daarmee van het 
zelfconcept door de mutilatie en de prothese sterk beinvloed worden 
(David, 1982; Shapiro, 1987; Dropkin, 1981). Als de patiënt zijn 
veranderde lichaamsbeeld heeft geaccepteerd, en daarmee zijn de
fect, pas dan kan een faciaalprothese werkelijk heilzaam zijn voor 
de patiënt (Dropkin, 1981).
Een ander centraal begrip dat steeds weer naar voren komt in de 
diverse artikelen is de notie kwaliteit van leven (quality of life) ver
bonden met vragen zoals hoever mag een behandeling worden door
gezet; waar liggen de grenzen van de mutilatie voor de patiënt en 
voor de behandelaars. Hier raken we een probleem dat met de e- 
thiek van het medisch handelen te maken heeft. Daar kan alleen 
over gesproken worden als behandelaars van de patiënten leren 
wat het betekent grote ingrepen als tumorchirurgie in het gelaat te 
moeten ondergaan. Een vraag die bij deze ethische problematiek 
aansluit is: wanneer moet cure overgaan in care? De medisch/tand
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heelkundige specialisten zijn vooral opgeleid tot behandelen in de 
zin van cureren. Alleen cureren, ongeacht de persoonlijke belangen 
van de patiënt, staat aan de ene kant, zorg verlenen, alleen reke
ning houdend met de wens van de patiënt, aan de andere kant. 
Gure en care behoeven echter niet strijdig met elkaar te zijn. Als 
we de behoefte van de patiënt intensief exploreren en kennis verga
ren over de psycho-sociale processen waarin deze is verwikkeld zal 
het mogelijk zijn beter te bepalen waar cure over dient te gaan in 
care (Van Peperzeel, 1982).
De meeste auteurs (b.v. David, 1982) geven aan dat het gezin en de 
familie van patiënten eveneens in een geweldige stresssituatie be
landen door een faciaalpatiënt in hun midden te hebben. Ook zij 
moeten een verwerkingsproces doormaken. David is de enige au
teur die er op wijst dat ook behandelaars de confrontatie met een 
faciaalpatiënt hebben te verwerken.
Goldberg (1977) bekijkt de revalidatie van kankerpatiënten vanuit 
het al dan niet terugkeren in het beroep. Ten aanzien van de psy
chologische heraanpassing attendeert hij op een zevental probleem
gebieden die om een oplossing danwel aanpassing vragen:
1. de symbolische betekenis van misvormingen in het gelaat,
2. het verlies van een deel van het lichaam,
3. angsten voor kanker,
4. speciale problemen met een specifiek verlies, zoals de stem, 

smaak, verlies van een oog,
5. psychologische aspecten van chirurgisch ingrijpen,
6. psychologische problemen door het verlies van werk en
7. speciale aanpassingsproblemen voor vrouwen.
Het is opvallend dat Goldberg het specifieke probleem van het "in
corporeren” van een faciaalprothese niet toevoegt aan de genoemde 
punten.
Naast bovengenoemde factoren vraagt Turns (1978) aandacht voor 
het zogenaamde patiënten-delay dat zij voornamelijk bepaald ziet 
door psychologische factoren.

2.3.1.3. Behandelaars van faciaalpatiënten en psycho-sociale facto
ren
Tijdens hun ziekte komen faciaalpatiënten voor de noodzakelijke 
behandelingen in aanraking met artsen uit verschillende discipli
nes, tandartsen, verpleegkundigen, mondhygiënistes en tandart
sassistentes. Deze contacten zijn primair gericht op lichamelijk 
onderzoek, behandeling en verpleging. Zij kunnen voor faciaalpa-
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tiënten ook meer betekenis hebben: het krijgen van aandacht, het 
kunnen spreken over hun problemen, het krijgen van informatie, 
etcetera.
Dat een contact tussen behandelaar en faciaalpatiënt meer moet in- 
houden dan alleen een medisch- of tandheelkundig-technisch han
delen wordt door een betrekkelijk groot aantal auteurs 
onderschreven (o.a. Golden, 1980; Turns e.a., 1978; Hoogenhout, 
1982; Bard, 1959; Sykes, 1972). Over de specifieke relatie tussen de 
faciaalpatiënt en de behandelende MFPer schrijven Bailey e.a., 
1975; Van Doorne, 1983; Davidson e.a., 1975 en Frank, 1975. Van 
essentieel belang in de (tand)arts-patiëntrelatie worden aspecten 
genoemd als: warmte, openheid, het bespreken van positieve en ne
gatieve consequenties van de behandeling en het betrekken van de 
familie bij de behandeling. Uit beschrijvingen van Ordway (1977), 
Roefs e.a. (1983) en Quirijnen (1984) blijkt dat klachten van faciaal- 
patiënten over hun behandelaars de tekortkomingen betreffen in de 
emotionele kant van de (tand)arts- patiëntrelatie. De artsen tonen 
te weinig begrip, treden tactloos op of besteden nauwelijks aan
dacht aan de psycho-sociale aspecten van het hebben van kanker in 
het aangezicht en de consequenties van de behandelingen/ingrepen. 
Dropkin (1979) benadrukt de speciale rol die verpleegkundigen 
hebben bij de begeleiding van patiënten. In de contacten die zij heb
ben met faciaalpatiënten moeten deze patiënten zich, ondanks de 
mutilatie, veilig en geaccepteerd voelen. Dit kan bijvoorbeeld ge
beuren door fysiek contact met de patiënt of door samen met hem 
te gaan wandelen en hem zodoende te steunen in zijn eerste contac
ten met de buitenwereld.

Hoewel uit de literatuur duidelijk naar voren komt dat aan een 
goede (tand)arts-patienrelatie grote waarde wordt gehecht bij de 
behandeling en begeleiding van faciaalpatiënten, wordt niet aange
geven of de competentie hiertoe aanwezig is of hoe deze verworven 
kan worden.
Molleman en Vonk (1982) en Van Doorne (1983) geven aan dat, 
maar niet hoe, tijdens de opleiding van de leden van het medisch 
team en in het byzonder van MFFers en MFP-tandtechnici aan
dacht geschonken moet worden aan de psycho-sociale problematiek 
van faciaalpatiënten en de wijze waarop de behandelaars daarmee 
moeten omgaan.
Enkele auteurs willen de psycho-sociale begeleiding van faciaalpa
tiënten overlaten aan professionele hulpverleners. Dudgeon e.a.
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(1980) willen een arbeidstherapeut inschakelen om patiënten te 
motiveren zelf weer activiteiten op te nemen. Roefs e.a. (1983), 
Chen e.a. (1981), van Oort (1982) en David e.a. (1982) achten bege
leiding door maatschappelijke werkers in nauwe samenwerking 
met het medisch team, raadzaam.
Over de soort hulp die gegeven zou moeten worden zijn weinig spe
cifieke aanwijzingen te vinden. In de regel spreekt men van een 
arts-patiëntrelatie waarin emotionele ondersteuning moet plaats
vinden.

Zeer weinig aandacht is er in de literatuur voor het feit dat de be
handelaars zelf ook emotioneel betrokken kunnen zijn bij de pa
tiënt en bij de behandelingen die zij uitvoeren. Slechts Ross (1979), 
Dropkin (1979), Herzon e.a. (1979) en David (1982) schrijven hier
over. Herzon en Ross geven aan dat artsen soms informatie aan de 
patiënt onthouden uit eigen onvermogen met emotioneel beladen 
feiten om te gaan. Eigen emoties kunnen het verplegend personeel 
remmen in zijn reacties jegens faciaalpatiënten (Dropkin). Over de 
wijze waarop behandelaars de eigen emoties (leren) hanteren wordt 
nergens gesproken.

2.4. Discussie
Als we de artikelen overzien, valt het volgende te constateren. On
derkend wordt dat kanker in het hoofd-halsgebied niet alleen een 
somatische aangelegenheid is, maar het totale functioneren van de 
persoonlijkheid aantast. Dit geldt zowel voor de ziekte als zodanig 
als voor de gevolgen daarvan in het gelaat; dit laatste komt vooral 
omdat het gelaat in het persoonlijk functioneren zo’n centrale en 
kwetsbare plaats inneemt. Door verschillende auteurs wordt ge
zocht naar een verband tussen persoonlijkheidskenmerken en de 
mate van aanpassing aan de handicap en de acceptatie van de pro
these. Het vervaardigen van een fraaie faciaalprothese behoeft niet 
te betekenen dat de patiënt opnieuw een zinvol leven tegemoet 
gaat. Auteurs dringen aan op een patiëntenzorg waarbij terdege re
kening wordt gehouden met de psycho-sociale problematiek van 
deze specifieke patiëntengroep.
Vrijwel alle publicaties in deze zijn van Amerikaanse oorsprong. De 
vele aandacht daarin aan items als werkkring, veranderingen in 
het inkomensviveau en sociale status van de patiënten is begrijpe
lijk gezien het feit dat in Amerika, met z’n relatief geringe sociale 
voorzieningen, de prioriteiten anders liggen dan in Nederland.
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Een ander punt dat opvalt is dat op basis van kwantitatieve onder
zoekingen weinig of geen uitspraken worden gedaan over de bele
vingsaspecten van faciaalpatiënten, laat staan van behandelaars. 
Sociale aanpassing wordt gemeten in termen van deelname aan het 
sociale leven, kerkbezoek, omgaan met vrienden, van uitgaan of te
levisie kijken. Persoonlijkheidskenmerken worden op een kwantita
tieve wijze in relatie gebracht tot de ziekte zelf of de mate van 
aanpassing aan de nieuw ontstane leefsituatie. Het geringe aantal 
patiënten maakt vaak dat de uitkomsten van dit type onderzoek 
niet generaliseerbaar zijn en hooguit kunnen uitlopen op formule
ring van nieuwe vooronderstellingen.
De artikelen met een meer beschrijvend karakter stoelen meestal 
niet op gedegen onderzoek op basis van bijvoorbeeld diepteinter- 
views met een voldoende aantal faciaalpatiënten. Wel attenderen 
de betreffende auteurs steeds op het belang van wat het voor pa
tiënten betekent een lichaamsdeel te moeten verliezen. De patiënt 
verliest daarmee een deel van zichzelf of van zijn bestaan. In de re
latie tot zijn omgeving ontstaat een nieuwe situatie door de opgelo
pen mutilatie en/of het dragen van een prothese. Enerzijds zal de 
Patiënt bevreesd zijn door zijn omgeving anders te worden beoor
deeld, anderzijds is de patiënt geneigd zijn omgeving te percipiëren 
door de bril van zijn nieuwe uiterlijk, zijn handicap. Concepten die 
daar een rol spelen zijn: lichaamsbeeld, zelfbeeld, zelfbewustzijn en 
zelfwaardering.
Onderzoek dat zich bezig houdt met de behandelaars van faciaalpa
tiënten heeft een erg eenzijdig karakter. Behandelaars worden vrij
wel alleen bekeken vanuit hun functioneren naar de patiënt, de 
(tand)arts-patiëntrelatie. Studies die de behandelaar als subject tot 
onderwerp van onderzoek namen, waarbij de belevingsaspecten 
van die behandelaars worden geanalyseerd,- zijn niet voorhanden.

2-4.1. Conclusies.
Er is veel waardevolle kennis voorhanden over het technische deel 
van de behandeling van kankerpatiënten. Op de onderzoeksterrei
nen van de etiologie, epidemiologie en verbetering van behandelme
thoden is grote vooruitgang geboekt. De gevolgen voor de patiënt 
komen vooral tot uiting in een duidelijk verlengd levensperspectief. 
Over de door kanker in het gelaat getroffen patiënten zijn, ook voor 
de Nederlandse situatie, weinig epidemiologische gegevens bekend.

Naast technische ontwikkelingen in de samenwerkende disciplines
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zien we een toenemende aandacht voor de psycho-sociale problema
tiek van kankerpatiënten, ook van faciaalpatiënten. Dit laatste 
houdt onmiskenbaar een proces van humanisering in. Deze toene
mende aandacht voor de patiënt als subject komt onder meer tot ui
ting in de discussies rond het begrip kwaliteit van leven en de 
discussies rond de afweging cure versus care.

De bestudeerde literatuur geeft nog geen duidelijk beeld van de 
psychosociale factoren die een rol spelen bij de beleving van ziekte 
en behandelingen van faciaalpatiënten. In de literatuur zijn metho
dologische beperkingen en tekortkomingen geconstateerd in het on
derzoek naar deze categorie van patiënten.

Over de wijze waarop behandelaars het omgaan met faciaalpatiën
ten beleven is zeer weinig bekend, zeker bestaat er in deze geen 
systematisch kennis.

Verondersteld wordt dat de psycho-sociale problematiek van faci
aalpatiënten groot is en dat door de behandelaars voldoende en ge
richte steun aan deze patiënten gegeven dient te worden. Hoe deze 
steun het beste kan worden gegeven is niet duidelijk.

De voor de MFP beschreven bevindingen zijn nog maar sporadisch 
getoetst aan de Nederlandse situatie.

Gezien het voorgaande achten wij het noodzakelijk allereerst door 
middel van explorerend onderzoek de psycho-sociale factoren die 
een rol spelen bij de beleving van ziekte en behandelingen van zo
wel faciaalpatiënten en als hun behandelaars in kaart te brengen. 
Het onderzoek dat hier aan de orde is zal zich tot die exploratie be
perken. Daarna kunnen in vervolgstudies van een meer kwantita
tief karakter uitwerkingen plaatsvinden en gespecificeerde 
veronderstellingen en hypotheses worden getoetst. Het moge duide
lijk zijn dat gezien de incidentie van hoofd- halstumoren die aanlei
ding geven tot uitwendig waarneembare mutilaties een dergelijk 
onderzoek lange tijd van materiaalverzameling en evaluatie vraagt. 
Een tijdsduur van minstens tien jaar zal daarvoor nodig zijn, als
mede een brede landelijke inventarisatie.
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2.5. Vraagstelling
De voorlopige probleembeschrijving zoals geformuleerd aan het ein
de van hoofdstuk 1. kan op grond van de literatuurstudie meer wor
den gespecificeerd naar vijf deel vraagstellingen.

1. Hoe verloopt de behandelingsgang van faciaalpatiënten?
2. Hoe beleven faciaalpatiënten hun ziekte en de daarbij behoren

de behandelingen?
3. Hoe beleven behandelaars het omgaan met faciaalpatiënten?
4. Zijn de belevingsaspecten van faciaalpatiënten in te passen in 

bestaande theoretische modellen betreffende het omgaan van 
patiënten met ziekte en behandelingen?

5. Welke praktische implicaties ten aanzien van de wijze van be
handelen vloeien voort uit de onder 2 en 3 verzamelde gegevens 
van patiënten enerzijds en behandelaars anderzijds?

Het vervolg van dit boek is opgebouwd op basis van deze vijf deel- 
vraagstellingen. Nadat eerst in hoofdstuk 3 de methode van onder
zoek uiteengezet is, volgt in hoofdstuk 4 een nadere definiëring van 
het begrip faciaalpatiënt. Dan volgen drie hoofdstukken met de re
sultaten van het onderzoek. Hoofdstuk 5 beschrijft de behande
lingsgang van faciaalpatiënten, hoofdstuk 6 de belevingsaspecten 
van faciaalpatiënten en hoofdstuk 7 de belevingsaspecten van de 
behandelaars. In hoofdstuk 8 komt de vraag aan de orde in hoever
re bestaande theoretische modellen toepasbaar zijn op onze patiën
tengegevens. In het bijzonder bespreken we het copingmodel van 
Cohen en Lazarus. Hoofdstuk 9 tenslotte beziet, uitgaande van de 
onderzoeksbevindingen over patiënten en behandelaars, de prakti
sche implicaties ten aanzien van de wijze van behandelen van faci
aalpatiënten. Vanuit de gegenereerde hypotheses wordt aangege
ven welke de mogelijkheden zijn voor vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 3 
Methode van onderzoek

INLEIDING
In dit hoofdstuk gaan we in op de redenen die geleid hebben tot de 
keuze van de gevolgde methode van onderzoek: exploratie via een 
descriptieve kwalitatieve benadering (3.1.). Over het onderzoeks
ontwerp (3.2.) en de opzet van het onderzoek en daarmee de be
grenzingen van het onderzoek gaat het volgende deel van dit 
hoofdstuk. Tenslotte wordt de feitelijke gang van zaken bij de uit
voering van het onderzoek beschreven (3.3.).

3.1. Keuze voor een kwalitatieve methode van onderzoek
Het beoefenen van (een empirische) wetenschap heeft ten doel ken
nis te verwerven omtrent de werkelijkheid c.q. fragmenten of secto
ren daarvan. In ons onderzoek betreft dit de complexe 
werkelijkheid van en voor faciaalpatiënten, d.w.z. de belevings
aspecten van kankerpatiënten die in het aangezicht geopereerd zijn 
en een faciaalprothese moeten dragen. Door middel van explore
rend onderzoek worden deze belevingsaspecten gerelateerd aan de 
belevingsaspecten van de behandelaars en de directe omgeving van 
de patiënt. Tevens zal gekeken worden naar de mogelijke interac
ties tussen de verschillende bevindingen betreffende patiënten dan
wel behandelaars onderling en die tussen patiënten enerzijds en 
behandelaars anderzijds. Door middel van een kwalitatieve benade
ring wordt vermeerdering en ordening van kennis en inzicht beoogd 
omtrent datgene wat de patiënt en de behandelaar meemaken, hoe 
zij een en ander ervaren en wat hun gevoelens, motieven en ge
dachten zijn ’’achter” hun handelen.
Door vervolgens de verkregen resultaten te rangschikken en samen 
niet de literatuurbevindingen over faciaalpatiënten te ordenen en 
te vergelijken met bestaande (medisch)psychologische theorieën 
kan een aanvang worden gemaakt deze kennis overdraagbaar en 
daarmee bruikbaar te maken voor de praktijk. Terwijl tegelijkertijd 
voldoende materiaal is verzameld voor de formulering van veron
derstellingen c.q. hypotheses die zich wellicht lenen voor toetsing in
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een vervolgonderzoek.
De keuze voor exploratie via een kwalitatieve methode van onder
zoek stoelt op de volgende argumenten.
1. In de literatuur komen we weinig of geen specifieke theorie- of 

hypothesevorming tegen die reeds nu een kwantitatieve benade
ring in deze zou rechtvaardigen (zie hoofdstuk 2). Voor kwanti
tatief toetsend onderzoek dient een aanzet tot een theorie 
aanwezig te zijn die aanleiding kan geven tot voorlopige formu
lering van hypotheses. We constateerden in hoofdstuk 2 dat de 
literatuur rond ons onderzoeksthema nog beperkt van omvang 
is, weinig bruikbare theoretische impact heeft en beperkt blijft 
tot uitspraken die gebonden zijn aan de locale situaties van de 
onderzoekers. Een diepgaande exploratie van het onderzoeksge
bied lijkt dan ook voorlopig nog aangewezen om inzichten te ont
wikkelen die tot een aanzet tot theorievorming kan leiden in dit 
specifieke gebied.

2. Bij het relatief geringe aantal patiënten (zie hoofdstuk 4.1.) dat 
binnen de onderzoeksdefiniering valt van het begrip "faciaalpa- 
tiënt” kan, mede gezien het te verwachten grote aantal variabe
len, binnen een termijn korter dan tien jaar niet worden voldaan 
aan de praktische en technische eis van voldoende grote getallen 
voor hypothesetoetsend (kwantitatief) onderzoek.

Ook in dat opzicht is het alleszins verantwoord ons te richten op 
een exploratief descriptieve onderzoeksprocedure. De Groot (1968) 
zegt hierover het volgende:

"Exploratief onderzoek is vooral geïndiceerd wanneer men op een 
relatief breed gebied, waarover weinig bruikbare theorie bestaat, 
met een veelheid van observatie-gegevens of variabelen te maken 
heeft over wier relatieve relevantie weinig bekend is. Men heeft ech
ter wel - óf op grond van theoretische gezichtspunten, óf van duide
lijke praktische vraagstellingen - een betrekkelijk gerichte 
belangstelling voor bepaalde type samenhangen, met bijbehorende 
ideeën en relatief vage verwachtingen”.

Ons onderzoek wil de veronderstelde problematiek van faciaalpa- 
tiënten trachten te exploreren en te ordenen en tentatief samen
hangen zichtbaar maken. Het onderzoek zal dan in die zin ook een 
descriptief karakter hebben.

We willen de patiënt centraal stellen binnen een specifieke klini
sche setting. We kunnen dan ook spreken van een patiëntgericht 
klinisch onderzoek. Het gaat erom te doorgronden wat de patiënt
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beleeft, hoe hij zijn of haar werkelijkheid ervaart, hoe hij of zij om
gaat met de ziekte, het ziekteproces, de onderzoeken en de behan
delingen. Het zicht krijgen op dit type problemen vanuit het 
patiëntenperspectief leent zich voor een fenomenologische benade
ring. De fenomenologie immers tracht menselijk gedrag te begrij
pen vanuit het eigen referentiekader van de persoon in studie. 
Douglas (1970) benadrukt dat mensen meer zijn dan alleen een li
chaam. Wil de totale mens worden begrepen dan zal gezocht moe
ten worden naar ’’internal ideas, feelings and motives”.
De middelen die de fenomenologie gebruikt om de werkelijkheid 
van, in ons geval, de patiënt en de behandelaar te "vangen” zijn het 
verzamelen van descriptieve data.

"The fenomenologist”, aldus Bogdan en Tayler (1975), ”...seeks un
derstanding through such qualitative methods as participant obser
vation, open-ended interviewing, and documents. These methods 
yield descriptive data which enable the phenomenologist to see the 
world as subjects see it.”

Twee begrippen uit dit citaat willen we nader bezien.

Als eerste het begrip participerende observatie. Binnen de sociale 
wetenschappen wordt dit begrip niet altijd eenduidig geformuleerd. 
We gebruiken hier de definitie van McCall en Simmens (1969): een 
onderzoeksmethode die gekarakteriseerd wordt door een periode 
van intense sociale interactie tussen de onderzoeker en zijn subject, 
in de omgeving van de laatste. Gedurende deze periode worden met 
zo min mogelijke belemmeringen systematisch data verzameld.
Bij de aanvang van ons onderzoek hebben wij ons de vraag gesteld 
of het onderzoekstechnisch verantwoord zou zijn dat de behande
laar van faciaalpatiënten tevens de onderzoeker zou zijn. Of anders 
gezegd: kan de behandelaar, geïnvolveerd in de belevingswereld 
van de patiënt, voldoende "objectiviteit” realiseren bij de bestude- 
ring van zijn subject. Een zekere mate van betrokkenheid is daar
entegen voorwaarde om de patiënt te ’’verstehen”, om patiënten 
vanuit hun eigen referentiekader te begrijpen.

”To try to catch the interpretive process by remaining aloof as a so- 
called "objective” observer and refusing to take the role of the acting 
unit is to risk the worst kind of subjectivism - the objective observer 
is likely to fill in the process of interpretation with his own surmises 
in place of catching the process as it occurs in the experience of the 
acting unit which uses it.”

63



Gezien deze uitspraak van Blumer (1967) lijkt de dubbelrol behan- 
delaar-onderzoeker eerder voordeel dan nadeel te kunnen brengen. 
Een risico blijft echter dat de patiënt als subject in het onderzoek 
zich belemmerd zou kunnen voelen zich naar de behandelaar vrij te 
uiten. Hij staat immers in een afhankelijke relatie tot de behande
laar. Ter controle op dit risico zijn de retrospectieve patiënteninter
views afgenomen door twee interviewers: een externe interviewer 
(psycholoog) en de behandelaar-onderzoeker zelf. Achteraf bleek de 
conclusie gerechtvaardigd dat geen wezelijke verschillen in de bei
de soorten interviews zijn te onderscheiden. We komen hier later op 
terug. De relatie tussen de behandelaar/onderzoeker MFP’er en de 
medebehandelaars van faciaalpatiënten is dermate verweven, dat 
het interviewen van de behandelaars geheel door externe intervie
wers (een agoog en een psycholoog) is uitgevoerd. Ook hier komen 
we later op terug.

Het tweede begrip uit het vermelde citaat van Bogdan en Tayler 
dat we nader willen bezien is de term ”open-ended interviews”. Om 
de belevingsaspecten van patiënten te exploreren hebben we ge
bruik gemaakt van het z.g. vrije attitude interview. Deze wijze van 
interviewen past in de vraagstelling van ons onderzoek: het opspo
ren van zoveel mogelijk factoren die ten grondslag liggen aan de 
(verandering van) de leefwereld en gevoelens van patiënten. Het 
vrije attitude interview beoogt zoveel mogelijk recht te doen aan de 
eigen belevingswereld van de geintervieuwde, in casu de patiënt.

. De patiënt vertelt met eigen woorden wat hij heeft meegemaakt en 
wat de gevoelens daarbij zijn. Maar: de ene persoon beschrijft een 
ervaring op de ene en een ander op een andere manier. Beide ver
tellen de ’’waarheid” vanuit eigen perspectief: hun eigen interpreta
tie, rationalisaties, constructies, (voor)oordelen, attributies e.d.. 
Ook al levert het materiaal uit het vrije attitude interview geen 
’’harde” gegevens op, het geeft wel zicht op en inzicht in wat patiën
ten meemaken en voelen, hoe zij hun ’’kwaliteit van leven” inter
preteren gezien hun ziekte en behandelingen en welke factoren 
mogelijk een rol spelen bij dit proces. Uiteraard dient bij de inter
pretaties van en de conclusies uit deze onderzoeksgegevens met de 
beperkende voorwaarden ervan rekening te worden gehouden.

3.2. Onderzoeksontwerp
Voor de opzet van dit onderzoek is uitgegaan van de achtergronden 
en perspectieven zoals in 3.1. zijn weergegeven. Dit betekent, zoals
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we gezien hebben, dat het onderzoek kwalitatief, exploratief van 
aard is.
Het gaat erom specifieke problemen die zich voordoen bij kankerpa
tiënten met een aangezicbtsmutilatie zichtbaar te maken. Door de 
ziekte zelf en door de medisch-tandheelkundig-technische behande
lingen ontstaat die mutilatie en wordt deze weer afgedekt. Daar 
zijn zowel de patiënt als de behandelaars direct bij betrokken, ieder 
op geheel eigen wijze.

Het doel van het onderzoek (zie hoofdstuk 2.) laat zich dan ook als 
volgt formuleren: nagaan of bedreigingen vanuit concrete omstan
digheden, door kanker in het gezicht en de daarbij behorende medi
sche en tandheelkundige behandelingen, tot een verandering van 
’’kwaliteit van leven” bij faciaalpatiënten heeft geleid. Het gaat er 
hierbij om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop faciaalpatiënten 
die bedreigingen danwel veranderingen in hun leven evalueren, 
d.w.z. hoe zij die bedreigingen en veranderingen waarnemen, bele
ven, hoe zij daarop reageren en welke houding zij ten aanzien daar
van innemen. Zodoende ontstaat een beeld van de specifieke 
Psycho-sociale problematiek van faciaalpatiënten. Deze beschrij
ving is gekoppeld aan de behandelingen die de patiënt ondergaat. 
De behandelaars nemen ook een bepaalde houding aan ten opzichte 
van faciaalpatiënten. Door na te gaan wat de belevingsaspecten 
van de behandelaars inhouden en deze te confronteren met de bele
vingsaspecten van patiënten kan gezocht worden naar knelpunten 
ln de behandel situatie van patiënten.
Voorts zal bezien worden of het mogelijk is de verkregen descripties 
ln een theoretisch model onder te brengen. Het hanteren van een 
roodel geeft ons de mogelijkheid de resultaten van het onderzoek, 
systematisch te ordenen en samenhangen aan te brengen.

Uitgaande van bovenstaand ontwerp zijn in het onderzoek de vol
gende fasen onderscheiden:

fese 1.: nadere definiëring van de patiëntenpopulatie en de behan- 
delsituatie

fase 2.: beschrijving van de belevingsaspecten van faciaalpatien 
ten in relatie tot de behandelingsgang 

fase 3.: beschrijving van de belevingsaspecten van de behande
laars
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fase 4.: vergelijking van interviewgegevens met de literatuurge 
gevens, inpassing in een psychologisch kader, 

fase 5.: het genereren van hypotheses uit de resultaten van het 
onderzoek en het aangeven van praktische consequenties 
voor de wijze van behandelen van faciaalpatiënten.

Uitwerking van de fasen van onderzoek

fase 1. Nadere definiëring van de patiëntenpopulatie en de behan- 
delsituatie.

In deze eerste fase van het onderzoek worden de gegevens vastge
legd die, mede gezien de literatuurgegevens, invloed kunnen uitoe
fenen op de beleving van de patiënt van zijn verkregen defect en 
reconstructie. Het gaat er hierbij om de bedreigingen die uit kun
nen gaan van de feitelijke situatie te inventariseren en te rubrice
ren. Ter illustratie moge de volgende casus dienen.
A. Een vrouw van rond de veertig jaar krijgt een snelgroeiende tu

mor bij haar neus. De resectie omvat haar neus, een deel van 
haar kaak en wang. Radio- en chemotherapie wordt consequent 
toegepast. Na enkele tijdelijke protheses kan een jaar na de ope
ratie een definitieve epithese worden vervaardigd.

B. Een man van 75 jaar krijgt een huidtumor van geringe maligni- 
teit aan de oorschelp. Na een partiële resectie van de oorschelp 
brengt de MFP’er binnen twee maanden de definitieve oorepi- 
these aan.

Voor deze beide patiënten zijn de omstandigheden die invloed ui
toefenen op de belevingsaspecten verschillend.
Om inzicht te krijgen in die verschillende omstandigheden in alge
mene zin inventariseren we in deze eerste fase van het onderzoek 
het patiëntenbestand van oncologiepatiënten van de afdeling MFP 
over de periode van maart 1979 tot en met maart 1984. Daaruit 
wordt de groep faciaalpatiënten geselecteerd die deelneemt aan het 
onderzoek. De te onderzoeken groep patiënten wordt gedefinieerd 
naar persoonsgegevens (leeftijd, geslacht en beroep), medische ge
gevens (soort kanker, localisatie afwijking, omvang van de mutila
tie), behandelgegevens algemeen (datum diagnose en mutilerende 
operatie) en behandelgegevens specifiek MFP (datum eerste be
moeienis, datum eerste prothese, datum laatste prothese, retentie 
techniek, soort prothese).
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De beschrijving van de belevingsaspecten van de patiënten is ge- 
kopppeld aan de behandelingen die worden ondergaan. Het totale 
gebeuren van de behandelingen, de behandelingsgang, vormt het 
referentiekader waarbinnen de belevingsaspecten worden geprojec
teerd. In de eerste fase van het onderzoek (nadere definiëring van 
de patiëntenpopulatie en behandelsituatie) past dan ook een zo con
creet mogelijke weergave van de totale behandelingsgang van faci- 
aalpatiënten. De bronnen van waaruit de behandelingsgang wordt 
beschreven zijn de volgende twee. Ten eerste de kennis die de on
derzoeker (= behandelaar) zelf bezit van de gang van zaken. Ten 
tweede de kennis die patiënten zelf aandragen in de interviews van 
fase twee. In de opzet van de interviews uit fase twee vormt de 
chronologie van de behandelingen de leidraad van de interviews zo
dat ook langs die weg de behandelingsgang van patiënten kan wor
den beschreven. Uitspraken van patiënten vormen het 
ondersteunende en illustratieve element van deze beschrijving.

Fase 2. Beschrijving van belevingsaspecten faciaalpatiënten in re
latie tot de behandelingsgang.

In fase 1. hebben we het kader geschapen waarbinnen de belevin
gen van patiënten een plaats kunnen krijgen. In fase twee staat 
centraal de evaluatie door patiënten van de bedreigingen die uit 
kunnen gaan van de concrete omstandigheden, kanker in het aan
gezicht en de daarbij behorende behandelingen, door middel van 
het zogenaamde vrije attitude interview. Het gaat om patiënten die 
de gehele reeks van behandelingen hebben doorgemaakt. Het zijn 
dus retrospectieve interviews, waarbij de patiënt gevraagd wordt 
terug te kijken naar de doorgemaakte ervaringen. Het gaat er om 
informatie te verkrijgen over de gevoelens en de denkbeelden, hoe 
de patiënt daarmee omgaat en hoe hij daardoor mogelijk is veran
derd.
Bij deze kwalitatieve benadering vanuit een fenomenologisch per
spectief past het om de patiënt zo veel mogelijk vanuit en in eigen 
situatie te benaderen. Dit is dan ook de reden dat de interviews bij 
de patiënt thuis worden afgenomen. Door de patiënt op zijn "thuis
basis” te laten vertellen wordt zo veel mogelijk recht gedaan aan de 
eigenheid van de patiënt.

De afname van de interviews is verdeeld over twee interviewers: de 
onderzoeker zelf en een externe intervieuwer. Voor de verantwoor
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ding zie onder 3.3.2.
Voorts wordt bij alle patiënten tenminste één voor de patiënt be
langrijke persoon uit zijn directe omgeving, meestal de echtge- 
noot/echtgenote, bij het interview betrokken. Bij het interview 
wordt hen gevraagd aanvullende informatie te verschaffen. Ook 
wordt aan de naaste gevraagd zijn of haar belevingen te verwoor
den. Er zijn twee redenen aan te voeren voor deze opzet. Ten eerste 
kan door de aanwezigheid van een vertrouwd persoon bereikt wor
den dat de patiënt zich meer op zijn gemak voelt bij het interview. 
Een open en vertrouwd klimaat is immers essentieel voor een inter
view als het onderhavige. Ten tweede geeft de naaste vanuit zijn of 
haar invalshoek nadere en aanvullende informatie die kan bijdra
gen tot een zo reëel mogelijk beeld van de situatie. Wij hebben het 
risico geaccepteerd dat in bepaalde gevallen de naaste het inter
view dermate zou overheersen dat de patiënt in het gedrang zou 
kunnen komen en/of dat de patiënt zich ten aanzien van bepaalde 
aspecten (b.v. onderlinge relatie) minder vrij voelt.

Fase 3. Beschrijving van belevingsaspecten van de behandelaars.

Faciaalpatiënten krijgen met vele behandelaars te maken. Het be
gint meestal met de huisarts of tandarts die geconsulteerd wordt 
vanwege de eerste symptomen van een aandoening. Door verwij
zing komt de patiënt in contact met de regionale specialisten. Op 
hun beurt verwijzen deze de patiënten naar een academisch me
disch centrum voor verdere diagnose en behandeling. Binnen het 
ziekenhuis krijgen de patiënten te maken met weer andere behan
delaars: chirurgen, internisten, radiotherapeuten, verpleegkundi
gen en soms maatschappelijk werkers. Na de ziekenhuisperiode 
komt de patiënt terecht op de afdeling MFP voor het vervaardigen 
van een faciaalprothese. Dat betekent contact met de tandarts 
MFFer, de Maxillo Faciale Tandtechnicus, mondhygiëniste en de 
tandartsassistentes.
De opzet van fase 3. is de behandelaars die binnen de Utrechtse 
universitaire situatie het meest betrokken zijn bij de behandeling 
van faciaalpatiënten in het onderzoek op te nemen. Onze keuze is 
daardoor gevallen op de chirurgische disciplines, de verpleging en 
de medewerkers van de afdeling MFP. Anderen vielen af omdat zij 
of maar zeer zijdelings bij de behandelingen betrokken zijn of om 
de praktische reden dat het bereiken van de diverse specialisten in
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de regio’s een grote tijdsinvestering vergt die relatief weinig aan de 
beantwoording van onze vraagstelling bijdraagt.
Bij het interviewen van de behandelaars stellen we ons ten doel in
formatie te verkrijgen over de wijze waarop behandelaars zelf erva
ren met faciaalpatiënten om te gaan, evenals over de houding die 
zij aannemen ten opzichte van de patiënt.

De methode van interviewen kan het beste aangeduid worden als 
een semi-gestruktureerd interview. Uit de literatuur blijkt (zie 
hoofdstuk 2.) dat maar vier auteurs aandacht hebben voor het feit 
dat behandelaars zelf ook emotioneel betrokken zouden kunnen 
zijn bij faciaalpatiënten. Over de wijze waarop behandelaars de ei
gen emoties (leren) hanteren wordt nergens gesproken. Wel zien we 
dat de (tand)arts-faciaalpatiënt relatie in meerdere publicaties als 
zeer belangrijk wordt bestempeld zonder dit verder uit te werken. 
Op basis van de literatuur gegevens en op basis van de resultaten 
van de interviews uit fase 2. werd een lijst van onderwerpen opge
steld voor de interviews met de behandelaars. Deze checklist dient 
als leidraad voor het interview, in dier voege dat gevraagd wordt 
naar denkbeelden, meningen, ervaringen, gevoelens, suggesties, 
houdingen, emoties, e.d. rond bepaalde onderdelen van de behande
ling. Op deze wijze kunnen de door de patiënten aangegeven erva
ringen aan de orde komen en geeft het interview ruimte voor 
verdere invulling van de zijde van de behandelaars.
Het interviewen van de behandelaars diende te geschieden door 
een externe interviewer. De onderzoeker zelf staat door zijn betrok
kenheid bij het behandelgebeuren te dicht bij zijn medebehande
laars, zowel in persoonlijke als werkrelaties en is daardoor te zeer 
gebiased om als interviewer te kunnen functioneren.

Fase 4. Vergelijking van interviewgegevens met de literatuurgege
vens, inpassing in een psychologisch kader met name het coping- 
model van Cohen en Lazarus.

In hoofdstuk 2. is de assumptie gehanteerd dat het krijgen van 
kanker in het aangezicht en de daarbij behorende behandelingen 
specifieke psycho-sociale problemen met zich meebrengt boven de 
al min of meer bekende psycho-sociale problemen van kankerpa
tiënten. We gaan er immers van uit dat een mutilatie in het aange
zicht, hetgeen heel zichtbaar en nauwelijks te verhullen is, een 
’’meer” betekenis voor patiënten heeft in vergelijking met een kan-

69



kerproces elders in het lichaam. De vraag is dan welk focus we han
teren om die speciale problemen in beeld te krijgen. En: zijn onze 
bevindingen onder te brengen in bestaande algemene sociaal-psy- 
chologische theorieën?

Aan de hand van het copingmodel van Cohen en Lazarus gaan we 
de mogelijkheden na van een gedifferentieerde ordening waarin zo
wel het aspect kanker als het extra gegeven van de gelaatsversto- 
ring en hun interactie zijn onder te brengen. Tevens besteden we in 
deze fase aandacht aan de wijze waarop faciaalpatiënten omgaan 
met de veranderingen als gevolg van kanker in het gezicht, zoals de 
mutilatie van het gezicht, het aanbrengen van de prothetische voor
ziening, en/of een veranderde houding van mensen uit de omgeving 
van de patiënt. In hun coping-model gaan Cohen en Lazarus er van 
uit dat er diverse bedreigingen verbonden zijn aan het lijden aan 
een ernstige ziekte. Deze bedreigingen strekken zich uit tot een 
zestal levensgebieden, waarbij de patiënt op elk gebied voor specia
le problemen kan worden gesteld.
Voor dit model is gekozen omdat het het meest complete beeld geeft 
van de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het hebben van een 
ernstige ziekte en tegelijkertijd aangeeft voor welke problemen een 
patiënt kan komen te staan.
In deze vierde fase wordt per bedreigd levensgebied beschreven hoe 
patiënten omgaan met hun situaties. Vervolgens worden deze gege
vens nader belicht aan de hand van literatuurgegevens betreffende 
psycho-sociaal onderzoek bij faciaalpatiënten en meer algemeen 
psychologische opvattingen en theorieën.
De verworven informatie geeft een beeld van de specifieke proble
men van faciaalpatiënten, hun reakties en de verwerking ervan.

Fase 5. Het ontwikkelen van hypotheses uit de resultaten van het 
onderzoek en het aangeven van consequenties voor de wijze van be
handelen van faciaalpatiënten.

Onder 3.1. gaven we reeds aan waarom gekozen is voor een kwali
tatief en explorerend onderzoek. Als resultaat van het onderzoek 
zullen op tentatieve wijze een aantal conclusies worden geformu
leerd. Hieruit wordt een aantal hypotheses afgeleid die als uit
gangspunt kunnen dienen voor toetsend vervolgonderzoek. Tevens 
dienen de conclusies het praktische doel verbeteringen aan te bren
gen in de kwaliteit van de patiëntenzorg. Daartoe hanteerden we
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het centrale begrip "kwaliteit van leven”. Kwaliteit van zorg heeft 
veel, zo niet alles te maken met kwaliteit van leven. In deze vijfde 
fase willen we dan ook de behandelingsgang van de faciaalpatiënt 
nogmaals doorlopen aan de hand van de verkregen resultaten, om 
te bezien of en zo ja hoe verbeteringen in de zorg mogelijk en wen
selijk zijn. Dit zullen we doen aan de hand van de volgende twee 
vragen:
a. wat is de taakopvatting en houding van behandelaars naar pa

tiënten;
b. wat zijn de wensen en verwachtingen van patiënten naar de be

handelaars.
Daaruit kunnen suggesties worden gedestilleerd voor een mogelijke 
verbetering van de patiëntenzorg. En dit niet alleen ten aanzien 
van de begeleiding van de faciaalpatiënt, maar ook ten aanzien van 
het functioneren van het team.

3.3, Feitelijke gang van zaken
In deze paragraaf geven we een beschrijving van de feitelijke gang 
van zaken bij het onderzoek, met name wat betreft de gevoerde in
terviews.

3.3.1. Selectie van patiënten
Voor de definiëring van het begrip faciaalpatiënt verwijzen we naar 
hoofdstuk 1. (1.3.). Volgens de gehanteerde criteria werden de pa
tiëntendossiers van de afdeling MFP nagelopen en bekeken welke 
patiënten daaraan voldeden. Peildatum was 1 maart 1984. Gezocht 
is naar patiënten die maximaal vijfjaar daarvoor nog onder behan
deling of voor controle waren geweest. Zo werden in totaal 49 pa
tiënten geselecteerd. Vervolgens moest worden nagegaan welke 
patiënten nog in leven waren. Lang niet altijd krijgen we immers 
bericht van een eventueel overlijden van de patiënt. Als de patiënt 
nog kortgeleden onder controle was geweest werd rechtstreeks tele
fonisch contact opgenomen. Tijdens dit gesprek werd de opzet van 
het onderzoek uitgelegd en werd een afspraak met de patiënt ge
maakt voor het interview. Ter bevestiging van deze afspraak zon
den we de patiënt een brief met inlichtingen en de formele vraag 
om toestemming voor het interview. Daar waar we niet zeker wa
ren van het nog in leven zijn van de patiënt werd contact gezocht 
met het bevolkingsregister van de plaatselijke gemeente, waarna, 
indien dat nog mogelijk was, contact met de patiënt werd gezocht. 
Op deze wijze bereikten we in totaal 24 patiënten, die ook allen zijn
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geïnterviewd. Geen van de aangezochte patiënten weigerde mee te 
werken aan het onderzoek. Van de patiënten die afvielen (25 van de 
49) waren er 15 overleden, 2 niet meer aanspreekbaar door psy
chisch dysfunctioneren, 2 te ernstig ziek en 6 patiënten waren niet 
meer te bereiken vanwege niet te achterhalen adressen.

Van de 24 patiënten zijn in bijlage I persoonsgegevens, medische 
gegevens, behandelgegevens algemeen en specifiek MFP toege
voegd, voorzover deze relevant zijn voor dit onderzoek.

3.3.2. De patiënteninterviews
In 3.2. gaven we aan dat bij het interviewen van patiënten gekozen 
is voor het zogenaamde vrije attitude interview. Dat neemt niet 
weg dat bij de interviews toch enige structuur is aangebracht. Zo 
namen we als leidraad de chronologie van de gebeurtenissen en be
handelingen die de patiënt onderging en vroegen de patiënt steeds 
zijn gevoelens betreffende een bepaald onderdeel terug te roepen en 
daar mededeling over te doen. Door gevoelsreflecties en samenvat
tingen werd de nodige diepte aan de interviews gegeven. Tevens 
werd door de interviewer een checklist gebruikt om er zorg voor te 
dragen dat alle nodige aspecten die van belang leken, gezien de li
teratuurgegevens, ten aanzien van de belevingsaspecten aan de 
orde zouden komen. Deze checklist functioneerde zowel als geheu
gensteun als ten behoeve van de gelijkaardigheid der items.

De interviews zijn volgens at random nummering verdeeld afgeno
men door twee onderzoekers, te weten de onderzoeker/behandelaar 
en een voor dit doel speciaal getrainde candidaat psychologie in het 
laatste stadium van zijn studie. Redenen voor deze verdeling waren 
deels praktisch van aard (o.a. tijdswinst), deels inhoudelijk van 
aard. Het ligt voor de hand aan te nemen dat de geinterviewde an
ders zal reageren op zijn behandelaar, met wie hij weer te maken 
kan krijgen, dan op een hem onbekende persoon als interviewer. 
Enerzijds voelt de geinterviewde zich ten aanzien van zijn behande
laar wellicht meer ’’verplicht” en durft met minder kritiek te ko
men, terwijl anderzijds de behandelaar als interviewer ook te 
suggestief zou kunnen zijn. Diens materiaal zou dan een oneigenlij
ke kleuring krijgen. Daar staat tegenover dat de student ook een 
bepaalde invloed heeft op de interviews. Hoe groot is bijvoorbeeld 
het vertrouwen dat een jong en onbekend persoon krijgt van de ge
interviewde voor de expressie van wel zeer persoonlijke emoties
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rond een mutilerende operatie en een mogelijk voortijdig sterven? 
Het is moeilijk deze ’’bias” te onderkennen en uit te sluiten in de in
terviews van de beide interviewers. Bij inhoudelijke en meer forme
le vergelijking van de interviews blijken echter nauwelijks 
verschillen die aan de interviewers zijn toe te schrijven.

De interviews werden afgenomen bij de patiënt thuis. Deze keuze 
werd bepaald door de veronderstelling dat de patiënt in zijn eigen 
vertrouwde omgeving gemakkelijker kan praten over zijn belevin
gen dan in bijvoorbeeld een tandheelkundig-poliklinische setting. 
Uit de reacties van de patiënten viel op te maken dat ze het op prijs 
stelden de interviewer thuis te spreken. Bij het terugroepen van de 
doorgemaakte ervaringen kwam het vaak tot emotionele momen
ten. Dit heeft geen afbreuk gedaan aan de interviews: integendeel 
het pleitte eerder voor het vertrouwensklimaat dat nodig was om 
tot de kern van de beleving door te dringen.
Bij de interviews was een directe naaste van de patiënt uitgeno
digd. Dat betekende in de praktijk dat een echtgeno(o)t(e), een kind 
of een gezinsverzorgster aanwezig was. Enerzijds bereikten we 
hiermee dat het veiligheidsklimaat tijdens de interviews verhoogd 
was, de patiënt zich ondersteund voelde en anderzijds dat we de 
mening van de naaste konden betrekken in de onderzoeksgegevens.

Ter voorbereiding van de interviews met faciaalpatiënten zijn door 
de beide onderzoekers een drietal proefinterviews afgenomen. Deze 
interviews zijn, gezien het beperkte aantal ’’echte” faciaalpatiënten, 
gehouden onder patiënten met een intra-orale vorm van kanker. 
Deze patiënten waren intra-oraal gemutileerd, droegen een inwen
dige prothese, waarbij ook het aangezicht getekend was, alhoewel 
niet gemutileerd, door de mutilatie en de prothese. Qua karakteri
sering lijken deze patiënten het meest op faciaalpatiënten. Ook 
deze interviews zijn afgenomen bij de patiënt thuis. De onderzoe
kers werden getraind in het afnemen van interviews op basis van 
de geprogrameerde instructie van Vrolijk e.a. (1980).

Globaal verliepen de interviews als volgt. Het eerste kwartier bij de 
patiënt thuis werd gebruikt om het klimaat voor het interview ont
spannen te maken. Intussen werd toestemming gevraagd het ge
sprek op te mogen nemen op de band. Geen van de patiënten 
weigerde dit. Na nogmaals het doel van het interview te hebben 
weergegeven, waarbij gevraagd werd aan de patiënt vooral zijn ge
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voelens te uiten omtrent wat hij meegemaakt had, stelden we een 
openingsvraag in de trant van "kunt u me vertellen hoe het alle
maal begonnen is?”. Opvallend was dat vrijwel alle patiënten de 
volgende tien tot vijftien minuten achter elkaar door vertelden wat 
ze zo al meegemaakt hadden. Aan de hand van intussen gemaakte 
aantekeningen pakten we de draad bij het begin weer op om vervol
gens meer gedetailleerd en systematisch de gehele behandelings- 
gang door te lopen.
De rol van de aanwezige naaste van de patiënt was deels onder
steunend, deels vervangend. Ondersteunend in de zin dat deze aan
vullend vertelde wat de patiënt had meegemaakt, vervangend in de 
zin dat deze diens mening stelde tegenover die van de patiënt. 
Soms zelfs werd zeer dominerend het interview doorkruist. Van
zelfsprekend werd er zorg voor gedragen dat vooral de patiënt zelf 
zo goed mogelijk aan het woord kwam. Voor de analyses zijn uit
sluitend de teksten van de patiënt als uitgangspunt genomen.
De duur van de interviews was gemiddeld anderhalf tot twee uur. 
De reacties van patiënten op de interviews waren vaak positief: ze 
stelden het op prijs hun hele verhaal ”eens kwijt te kunnen”.

Van de banden werden de interviews uitgetypt en daarmee gereed 
gemaakt voor verdere analyse.

3.3.3. De interviews met de behandelaars
Onder behandelaars verstaan we al degenen die direct betrokken 
zijn bij de daadwerkelijke behandelingen van patiënten. Het zijn in 
het ziekenhuis de behandelende chirurgen en verpleegkundigen en 
voor de afdeling MFP de tandartsen maxillo faciale prothetisten, de 
maxillo faciale tandtechninicus en de tandartsassistentes (zie ver
der hoofdstuk 7.)
Bij het interviewen van de medische en tandheelkundige behande
laars is gekozen voor open interviews aan de hand van een lijst met 
punten die aan de orde moesten komen. Deze lijst is opgemaakt 
aan de hand van de retrospectieve interviews met de patiënten 
(hoofdstuk 6.) en de literatuurgegevens (hoofdstuk 2.) en bevat vra
gen met betrekking tot de behandelingsgang, het behandelen zelf, 
het omgaan met patiënten en de wijze waarop de behandelaars zelf 
een en ander beleven. Voor elk type behandelaar werd een aange
paste checklist ontworpen rekening houdend met zijn of haar rol in 
de behandelingsgang.
De interviews met de behandelaars zijn afgenomen in de eerste
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helft van 1987 door twee ervaren (externe) interviewsters, een ago- 
loog en een psycholoog. Bij het voorgesprek met de behandelaars is 
door de onderzoeker het doel van het interview toegelicht onder de 
afspraak dat bij de verslaggeving een optimale anonimiteit in acht 
zou worden genomen.
De externe interviewers werden voorbereid door middel van ge
sprekken over de opzet van het onderzoek. Tevens maakten zij 
vooraf kennis met het type patiënt in dit onderzoek.
De behandelaars die wij vroegen een interview toe te staan waren 
zonder uitzondering bereid mee te werken.

Ook de interviews met de behandelaars werden op de band opgeno
men, uitgetypt en geschikt gemaakt voor analyse.
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Hoofdstuk 4
Faciaalpatiënten: nadere definiëring

INLEIDING
In vervolg op de aanduiding in hoofdstuk 2, onder paragraaf 2.2.2. 
(kanker epidemiologie) zal in dit hoofdstuk de plaats van de groep 
faciaalpatiënten binnen de afdeling MFP worden toegelicht (4.2.). 
Daaraan voorafgaande maken we enige opmerkingen over de ons 
ter beschikking staande landelijke gegevens betreffende het voorko
men van faciaalpatiënten (4.1.). Na een algemeen epidemiologisch 
kader te hebben gegeven richten we ons op de patiënten in ons on
derzoek (4.3.). We ordenen deze patiënten naar persoonsgegevens, 
algemeen medische gegevens en behandelgegevens MFP. Voorts be
spreken we de betekenis van deze gegevens voor het onderzoek 
(4.4.). Het hoofdstuk eindigt met een korte portrettering van de pa
tiënten uitbet onderzoek (4.5.).

4.1. Enige landelijke gegevens
In hoofdstuk 1 definieerden we het begrip faciaalpatiënt als patiën
ten met verkregen mutilaties in het aangezicht als gevolg van tu- 
morchirurgie. De localisatie van de defecten is zodanig dat in de 
directe confrontatie van de patiënt met diens omgeving de mutila
ties zichtbaar zijn. De soort tumor die aanleiding gaf tot de mutile
rende ingreep is dus niet bepalend voor de definiëring van het 
begrip faciaalpatiënt, wél bepalend is de localisatie van het defect. 
Ter afsluiting en als camouflage van het defect dragen faciaalpa
tiënten een gelaatsprothese, ook wel extra-orale defectprothese of 
epithese genoemd.

Uit de gegevens zoals verkregen van de onderzoeksgroep Gronin
gen (zie 2.2.2.) valt op te maken dat naar de landelijke MFP-centra 
over de jaren 1985 en 1986 per jaar gemiddeld 300 ’’nieuwe” oncolo- 
giepatiënten werden verwezen. Bij deze patiënten werden intra- 
orale defectprotheses vervaardigd ter vervanging van bijvoorbeeld 
de bovenkaak en onderkaak en/of epitheses. Van deze 300 patiën
ten zijn in genoemde jaren respectievelijk 97 en 114 patiënten be
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handeld die in ieder geval een epithese kregen. Het totaal aantal 
’’nieuwe” faciaalpatiënten bedraagt per jaar derhalve rond de 100. 
Aangetekend moet worden dat bij die 100 patiënten tevens zijn 
meegerekend patiënten die alleen een oogbolprothese kregen. Op 
het totaal aantal inwoners in Nederland betekent dat 0.66 nieuwe 
gevalllen per 100.000 inwoners. We constateerden in paragraaf
2.2.2. dat er in Nederland per 100.000 inwoneners 280 nieuwe kan
kerpatiënten per jaar bijkomen. Dat betekent dat van de 280 nieu
we kankerpatiënten per 100.000 inwoners per jaar 0.66 (= 0.24 %) 
een faciaalpatiënt is.

Zoals we reeds aangaven is bij de definiëring van het begrip faciaal
patiënt de localisatie van de mutilatie het doorslaggevend criteri
um. Van welk weefsel de tumoren uitgaan is voor deze definitie niet 
relevant. Toch bepaalt in grote lijnen de combinatie van deze twee 
factoren welke chirurgische discipline de verwijzende instantie is 
van patiënten naar de afdeling MFP. Een aantal voorbeelden 
maakt dit duidelijk. Een tumor uitgaande van de huid van de in
wendige neus geeft meestal aanleiding tot verwijzing door een re
gionale KNO specialist naar de afdeling KNO van het AZU. Als de 
tumor uitgaat van de uitwendige huid van de neus kan de patiënt 
ook binnenkomen via de afdeling plastische chirurgie. Een tumor 
van de oorschelp die aanleiding geeft tot een resectie van de oor
schelp kan binnenkomen via de afdeling KNO, plastische chirurgie, 
maar ook via de afdeling dermatologie. Een sarcoom van de kaak, 
een agressieve tumor die meestal aanleiding geeft tot een omvang
rijke resectie waarbij ook de oogkas betrokken is, wordt vaak be
handeld op de afdeling KNO, maar ook op de afdeling 
kaakchirurgie. Bij tumoren in en rond het oog zijn meestal de afde
lingen oogheelkunde en plastische chirurgie betrokken. Voor de 
meeste afdelingen MFP in den lande geldt dat zij van bovenge
noemde disciplines patiënten verwezen krijgen. Ons zijn geen gege
vens bekend hoe de verwijzingen zich onderling verhouden.

Uit de genoemde landelijke gegevens uit Groningen valt wel iets te 
zeggen over de soort faciaalprotheses die vervaardigd zijn op de af
delingen MFP. Deze gegevens zijn samengevoegd in tabel 1.
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Tabel 1
Aantal "nieuwe” faciaalpatiënten in de jaren 1985 en 1986 
verdeeld naar typen faciaalprothese

faciaalprothese

1985 1986

orbita 21 35
neus 33 27
oor 16 19
combinatie o.a. 
neus/orbita

7 4

anders, n.1. oogbol, 
voorhoofd, gelaat

20 29

Totaal 97 114

Deze tabel is indicatief voor de typen protheses die bij patiënten 
zijn vervaardigd. Globaal kan gezegd worden dat de mutilaties over 
het gehele gezicht van patiënten verdeeld zijn.

4.2. Oncologiepatiënten van de afdeling MFP
Voor de afdeling MFP in Utrecht is nagegaan hoeveel oncologiepa
tiënten de laatste 20 jaar werden behandeld. Afsluitdatum van de 
telling was 4/1788.
Bij de screening van de patiëntendossiers gingen we uit van patiën
ten die in deze periode minstens één maal onder behandeling wa
ren geweest.
In totaal zijn 2056 ’’nieuwe” patiënten ingeschreven op de afdeling, 
waarvan 292 oncologiepatiënten (= 14.2 %).
Onder deze 292 patiënten waren 179 mannen (= 61 %) en 113 vrou
wen (= 39 %). De globale ratio mannen/vrouwenis dan 2 : 1.

De leeftijdsopbouw van de patiënten vinden we terug in de dia
grammen 1 en 2.
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Diagram 1

Aantal oncologiepatiënten van de afdeling MFP Utrecht naar leef
tijd. Periode van 1968 tot 1988
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Diagram 2

Aantal oncologiepatiënten van de afdeling MFP Utrecht naar leef
tijd en geslacht. Periode van 1986 tot 1988
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Uit deze diagrammen blijkt dat de meeste patiënten voorkomen in 
de leeftijdsgroep 50 tot 85 jarigen, met een duidelijke piek in de 
leeftijdsgroep 60 tot. 65 jarigen. Vergelijking van deze cijfers met 
cijfers voor hoofd-halstumoren, danwel met tumoren van de boven
ste luchtwegen is weinig zinvol. Bij deze groepen zijn bijvoorbeeld 
orbitatumoren niet meegerekend, terwijl wel zijn meegerekend tu
moren van de larynx. Bovendien behoeven niet alle tumorpatiënten 
van genoemde groepen een prothetische voorziening en zijn derhal
ve niet naar de afdeling MFP verwezen. De cijfers geven wél een 
goed beeld van de leeftijdsopbouw van de oncologiepatiënten van de 
afdeling MFP.

Van de 292 oncologiepatiënten zijn er 93 (32 %) uitwendig gemuti
leerd, waarbij 28 (9.6 %) patiënten tevens een intra-oraal defect 
hebben. Bij 227 (78 %) patiënten bestaat een intra-orale mutilatie, 
voor dezelfde 28 (9.6 %) patiënten gecombineerd met een uitwendi
ge mutilatie. Het aantal patiënten met alleen een uitwendige muti
latie bedraagt derhalve 65 (22.3 %).

Van de groep patiënten met alleen een intra-oraal operatiedefect 
(199) kan het volgende worden gezegd.
- Bij 3 patiënten bleek de tumor inoperabel en is slechts palliatie- 

ve chirurgische zorg verleend.
- Bij 2 patiënten werd het defect volledig plastisch chirurgisch ge

sloten zodat een prothese niet nodig was.
- Bij 3 patiënten kon door vroegtijdig overlijden de prothese niet 

geplaatst worden.

Bij patiënten die alleen een uitwendige mutilatie opliepen (65) ma
ken we de volgende kanttekeningen.
- Uit de anamnestische gegevens blijkt dat bij 6 patiënten sprake 

is van een defect veroorzaakt door overmatige bestraling. Bij 4 
van de 6 vond die bestraling plaats in een periode 10 tot 20 jaar 
vóór de mutilatie. Bij 2 patiënten was sprake van een zodanige 
overdosering dat acute weefselnecrose optrad. De aanvankelijk 
als therapie ingestelde behandelingen waren in deze gevallen de 
(uiteidelijke) aanleiding tot de resectie.

- Voor zover uit de patiëntendossiers viel te achterhalen prefe
reerden 5 van de 93 faciaalpatiënten het dragen van een ver
band of een ooglapje boven het dragen van een epithese. Bij 2 
patiënten is om die reden geen prothese vervaardigd. Hierbij
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moet worden vermeld dat het niet zeker is dat alle patiënten die 
geen prothese wensen te dragen zijn achterhaald. De reden(en) 
waarom patiënten geen epithese dragen blijkt niet vermeld in de 
patiëntenhistorie.

- Geen van de patiënten met alleen een uitwendige mutilatie 
overleed vóór het plaatsen van de prothese.

Bij patiënten met een gecombineerde mutilatie (28), zowel in- als 
uitwendig, zien we het volgende.
- Bij 10 patiënten kon de uitwendige mutilatie plastisch chirur

gisch worden gesloten, een deel van de wang bijvoorbeeld, zodat 
geen epithese werd vervaardigd.

- Bij 7 patiënten werden geen (definitieve) protheses geplaatst 
door het overlijden van de patiënt binnen enkele maanden na de 
operatie. Verhoudingsgewijs is dit een groot aantal patiënten 
binnen deze groep. De zeer uitgebreide ingreep heeft bij deze pa
tiënten dus niet of nauwelijks levensverlengend gewerkt.

Opgemerkt is dat de soort tumor niet bepalend is voor het begrip 
faciaalpatiënt, noch voor de verwijzing naar de afdeling MFP voor 
het vervaardigen van een prothese. In tabel 2 is een overzicht gege
ven van de soorten tumoren zoals gediagnostiseerd bij patiënten 
van de afdeling MFP over de laatste 20 jaar. De tumoren zijn per 
type gerangschikt; de classificaties zijn die van de verwijzende dis
ciplines.
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Tabel 2

Soorten tumoren bij patiënten van de afdeling MFP van 1968 tot 
1988

carcinoom 128
plaveiselcel carcinoom 44
basocellulair carcinoom 9
spinocellulair carcinoom 1
muco epidermoid carcinoom 2 
adenocysteus carcinoom 5
ameloblastoom 16
adenoom 1
pleomorf adenoom 4
epithelioom 1
leucoplakie 1
melanoom 9
retinoblastoom 3

sarcoom 13
rhabdomyosarcoom 1
fibrosarcoom 2
osteosarcoom 4
cbondrosarcoom 1
embryonaal sarcoom 1
myxoom 3
haemangioom 5
osteofibroom 2
cholesteratoom 1
neurofibromatosis 1

(non Hodgkin)lymphoom 4
hersentumoren 3

onbekend 26

Totaal 292

Zoals we aangaven bij de selectie van faciaalpatiënten voor ons on
derzoek (paragraaf 3.3.1.) krijgt de afdeling MFP niet altijd bericht 
van bet overlijden van patiënten. Dit geldt ook voor andere oncolo-
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giepatiënten van de afdeling. Het is derhalve niet verantwoord uit
spraken te doen over de vijfjaars-overlevingstijd van MFP-oncolo- 
giepatiënten.

4.3. Nadere gegevens van de patiënten uit de 
onderzoeksgroep
In deze paragraaf preciseren we de gegevens van patiënten in ons 
onderzoek volgens een aantal gegevens zoals vermeld in de patiën
tendossiers van de afdeling MFP en de medische statussen. Aan de 
orde komen persoonsgegevens, algemeen medische gegevens, be- 
handelgegevens algemeen en behandelgegevens MFP. Voor een uit- 
gebreider overzicht per patiënt verwijzen we naar bijlage I.

4.3.1. Persoongegevens
Leeftijd van de patiënten op het moment van de interviews in 1984. 

De leeftijden van de patiënten waren:
34, 36, 46, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 62, 65, 65, 65, 70, 70, 72, 74, 77, 
77, 78, 78, 81, 81, 84.

De gemiddelde leeftijd bedraagt derhalve 65 jaar met als standaard 
deviatie: 13.5. Deze verdeling komt globaal overeen met de leef
tijdsverdeling van de oncologiepatiënten van de afdeling MFP.

Aan het onderzoek namen 19 mannen en 5 vrouwen deel. De man
nen in het onderzoek zijn oververtegenwoordigd ten opzichte van 
de nieuw ingeschreven oncologiepatiënten bij de afdeling MFP ge
zien de daarvoor gevonden ratio mannen/vrouwen van 2 : 1 (zie on
der 4.2.).

Ten tijde van de interviews zijn 8 patiënten gepensioneerd, 4 heb
ben geen beroep, 1 patiënt zit in de WAO en de overigen oefenen al 
dan niet ten dele nog een beroep uit. Deze beroepen zijn: werkmees
ter, ambtenaar, chef wasmiddelenfabriek, chemicus, kok, 2 land
bouwers, automatiseringsmedewerker, dakbedekker, dierenarts en 
kantoorbediende.

In de burgerlijke staat van patiënten is een afspiegeling te zien van 
de leeftijdsopbouw van de patiëntenpopulatie. Van de 24 patiënten 
zijn er 6 weduwe of weduwnaar, 16 patiënten zijn gehuwd en twee 
patiënten zijn ongehuwd.
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De afdeling MFP krijgt patiënten niet alleen verwezen uit de regio 
Utrecht (provincie), maar ook van (ver) daar buiten (boven regiona
le functie). Van de patiënten uit het onderzoek komen er 10 van 
buiten en 14 uit de regio Utrecht.

4.3.2. Algemeen medische gegevens
De volgende soorten tumoren gaven bij onze patiënten aanleiding 
tot een aangezicbtsmutilerende operatie.

carcinoom 5
plaveiselcel carcinoom 5
anaplastiscb carcinoom 4
basocellulair carcinoom 3
adenocysteus carcinoom 2
melanoom 2
cbondrosarcoom 1
onbekend 2

De plaats en de omvang van de mutilatie zijn de volgende.

oor amputatie 3
exenteratio orbitae 4
exenteratio orbitae in combinatie met 
neusbijholte(n) 6
neusamputatie 8
neus met deel wang en kaakholte 1
neus met (deel) bovenlip 2

Gesteld kan worden dat de verschillende mutilaties over de ver
schillende delen van het aangezicht zijn verdeeld.

4.3.3. Behandelgegevens algemeen
Onder de algemene behandelgegevens noteerden we de datum 
waarop in het ziekenhuis de diagnose is vastgesteld, danwel beves
tigd. Enkele patiënten werden verwezen naar het ziekenhuis met 
een voorlopige diagnose, deze diagnose werd al dan niet bevestigd 
(zie verder 5.3.4.). Voorts noteerden we de datum van de mutileren
de operatie.
Bij 14 patiënten wordt de mutilerende operatie ongeveer veertien 
dagen na het bekend worden van de diagnose uitgevoerd. Voor de 
overige patiënten is de termijn tussen diagnose en operatie langer.
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Voor 1 patiënt is dat 3 maanden, voor 2 patiënten 6 maanden, voor 
2 patiënten 2 jaar, voor 1 patiënt 10 jaar en voor 1 patiënt zelfs 16 
jaar. Uit de geregistreerde patiëntengegevens is niet altijd goed op 
te maken of de datum van de diagnose de datum is van de diagnose 
in het ziekenhuis of de datum van de diagnosestelling door de ver
wijzende specialist. Voorts is aan een mutilerende operatie zoals 
gezegd onder 4.2. in enkele gevallen een andere behandeling vooraf 
gegaan zoals radiotherapie.
Opgemerkt moet worden dat het bekend zijn van de diagnose zoals 
vermeld in het dossier, niet ook altijd inhield dat de patiënt deze 
diagnose kende (zie 6.1.1.).

Op het moment dat de patiënt een mutilerende operatie in het aan
gezicht ondergaat wordt hij ”faciaalpatiënt”. Als we de datum van 
de operatie vergelijken met de datum van het interview (1984) dan 
weten we voor de patiënten van het onderzoek hoe lang zij binnen 
de definitie faciaalpatiënt vallen. Daarmee is tevens aangegeven 
over welk tijdsbestek patiënten in hun herinnering terug moesten 
gaan om de belevingen van de chirurgische behandelingen terug te 
roepen.

De tijd in jaren tussen operatie en interview van 24 faciaalpatiënten 

jaren 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 18 

aantal
patiënten 1622311 - 311111

Voor 15 van de 24 patiënten ligt de operatie 5 of minder jaren ach
ter hen, voor de anderen is deze periode 6 tot 18 jaar.

4.3.4. Behandelgegevens MFP
Faciaalpatiënten worden door de artsen van het ziekenhuis verwe
zen naar de afdeling MFP. Op welk moment tijdens de behandeling 
de verwijzing naar de afdeling MFP plaatsvindt, blijkt door de da
tum van het eerste bezoek aan de afdeling MFP te noteren en deze 
te vergelijken met de datum van de operatie.
Bij 10 patiënten vond verwijzing plaats vóór de operatie, bij 12 pa
tiënten nä de operatie en bij 2 patiënten is het niet duidelijk.
Het belang van een verwijzing vóór de operatie wordt uiteengezet 
in paragraaf 5.4.2..
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Patiënten ondergaan op de afdeling MFP verschillende behandelin
gen die resulteren in het vervaardigen van één of meerdere prothe
ses. Dit kunnen zijn epitheses, intra-orale defectprotheses (i.o.d.p.) 
of combinaties. De onderverdeling van de protheses ziet er voor de 
onderzoeksgroep als volgt uit.

neus epithese 8
neus epithese + i.o.d.p. 2
neus epithese + deel wang 1
oogkas prothese 6
oogkas prothese + i.o.d.p. 4
oor epithese 3

De tijd die verstrijkt tussen de operatiedatum en het moment waar
op de eerste definitieve epithese geplaatst wordt kan per patiënt 
aanmerkelijk verschillen. Factoren die hier invloed op uitoefenen 
zijn: het wondgenezingsproces, het type mutilatie, eventuele nabe- 
stralingen en het door het ziekenhuis niet tijdig verwijzen van de 
patiënt naar de afdeling MFP. Om een indruk te krijgen van de va
riatie in de ’’wachttijden” vóór het plaatsen van de eerste epithese 
geven we een overzicht van deze wachttijden (in maanden) van de 
patiënten uit ons onderzoek.

aantal maanden 123456 7 8 9 10 15 ? 
wachttijd

aantal 14124321211 2
patiënten

Faciaalprotheses dienen gemiddeld om de twee jaar vernieuwd te 
worden (zie 5.5.). Bij de patiënten uit het onderzoek zijn vervaar
digd:

aantal protheses 1 2 3 4 5 
aantal patiënten 4 8 5 5 2

Het bevestigen van een epithese op het gelaat van de patiënt vormt 
een apart probleem bij de behandelingen (zie 5.5.). De toegepaste 
’’retentietechniek” varieert afhankelijk van het jaar waarin een epi
these is geplaatst. Zo vinden we protheses die gemonteerd werden 
aan een brilmontuur (een oude techniek), protheses die met plak- 
strips bevestigd werden (een verouderde techniek) en protheses die
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met een huidlijm op het gelaat bevestigd worden (nieuwe techniek).
Bij één patiënt kunnen dé drie genoemde technieken in de loop der
jaren zijn toegepast.

4.4. Betekenis van deze gegevens voor het onderzoek
Puntsgewijs geven we enige opmerkingen over de genoteerde gege
vens.

- Van de nieuw aangemelde patiënten bij de afdeling MFP over de 
laatste twintig jaar bestaat veertien procent uit oncologiepa- 
tienten. Van deze veertien procent is dan weer tweeendertig pro
cent faciaalpatiënt. Deze percentages duiden slechts op de 
aantallen patiënten, ze zeggen weinig over de tijdsinvestering 
nodig voor het behandelen van oncologiepatiënten. Het behande
len van oncologiepatiënten neemt in vergelijking met andere ca
tegorieën patiënten namelijk veel tijd in beslag.

- De patiënten uit het onderzoek hebben een gemiddelde leeftijd 
van 65 jaar (S.D.: 13.5). Veertien patiënten zijn ouder dan 64 
jaar. Op de betekenis van de leeftijd van de patiënt op het ver
werkingsproces van de ziekte en de behandelingen komen we te
rug in hoofdstuk 8.

- Het feit dat de niet gepensioneerde patiënten een beroep opge
ven, houdt niet automatisch in dat zij dat beroep nog (volledig) 
uitoefenen.

- Qua leeftijdsopbouw, verdeling van de mutilaties over het ge
zicht van de patiënten en soorten epitheses (al dan niet gecombi
neerd met intra-orale defectprotheses), komt de verdeling van 
de patiënten uit de onderzoeksgroep globaal overeen met de faci- 
aalpatiënten van de afdeling MFP zoals deze in de periode 1968 
- 1988 zijn behandeld.

- Op het moment van de interviews (1984) was voor 15 van de 24 
patiënten de mutilerende operatie vijf of minder jaren geleden. 
Voor de overige 9 patiënten was het tijdsinterval 6 tot 18 jaren. 
Vooral voor de laatste groep patiënten lijkt het tijdsinterval tus
sen operatie en interview erg lang om de gebeurtenissen en de 
wijze waarop ze deze ervaren hebben nog goed te kunnen herin
neren. Vooruitlopende op de resultaten kan echter gezegd wor
den dat de diagnose kanker en de daaraan verbonden operatie 
een dermate grote impact op patiënten heeft dat het voor de pa
tiënten zonder meer mogelijk was de destijds doorgemaakte ge
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beurtenissen en ervaringen terug te roepen onafhankelijk van 
genoemd tijdsinterval.

- Patiënten krijgen in de loop der jaren meerdere protheses aan
gemeten. Op het moment van het interview dragen zij een pro
these. Ervaringen van patiënten met het dragen van een 
prothese zijn een continu proces.

4.5. Patiëntenportretten
Belevingen van patiënten worden altijd beinvloed door een reeks 
van persoonlijke omstandigheden en achtergronden. Dit zijn bij
voorbeeld de leeftijd en het geslacht van de patiënt, het al dan niet 
alleen wonen, het milieu waarin de patiënt verkeert, eerder doorge
maakte ziekenhuiservaringen, etcetera.
Ten einde een beeld te geven van de patiënten van het onderzoek 
geven we per patiënt, in een kort portret, die persoonlijke omstan
digheden en achtergronden weer. Tevens geven we enige indrukken 
over de persoon van de patiënt.
De namen van de patiënten zijn gefingeerd en de woonplaats is ge
wijzigd in een vergelijkbare plaats elders in Nederland. We geven 
de leeftijd van de patiënt op het moment van het interview. De an
dere gegevens komen overeen met de werkelijke situatie.

De heer Aerts
De heer Aerts, hij is 77 jaar en gepensioneerd, woont in Rotterdam. 
Hij werkte voor zijn pensionering in een smederij. Het is een kleine 
man, niet oud voor zijn leeftijd. Enkele jaren geleden stierf zijn 
vrouw en hij woont nu alleen in een klein bovenhuis. Hij geeft de 
indruk het wel te kunnen redden. Met zijn dochter heeft hij een 
goed contact, zij komt hem regelmatig opzoeken. Hij heeft al veel 
ziekenhuiservaring door allerlei andere ziekten die hij doormaakte. 
Ten tijde van het interview heeft hij veel last van zijn been zodat 
hij in zijn bewegingsvrijheid is beperkt. De tumor aan zijn oor leid
de tot een partiële oorresectie. Hij draagt een partiële oorschelppro- 
these. Bij het interview was geen naaste aanwezig.

Mevrouw Beskers
Mevrouw Beskers woont met haar ongetrouwde dochter in een 
klein huis in Houten. Zij is 81 jaar oud, weduwe en heeft drie kin
deren. Het is een forse vrouw die de indruk maakt in een kleine ei
gen wereld te leven zonder veel contacten naar buiten. Bij de 
operatie, elf jaar geleden, werd een groot deel van haar kaak, de
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oogkas en een deel van het voorhoofd weggenomen. Naast de pro
these van de bovenkaak draagt zij een uitgebreide oogkasprothese. 
De dochter van mevrouw Beskers, die met haar samenwoont, is bij 
het interview aanwezig.

Mevrouw Cats
Mevrouw Cats, een weduwe van 81 jaar, is van ’’eenvoudige ko
maf’. Zij ’’diende” vroeger bij een mevrouw en kan haar verhalen en 
belevingen met de nodige humor vertellen. Zij woont alleen en is 
duidelijk gesteld op haar zelfstandigheid. Zij realiseert zich dat zij, 
door de toenemende vergeetachtigheid, haar zeer kleine woning, in 
Zwolle, in de nabije toekomst zal moeten verlaten. Met haar familie 
onderhoudt zij een goed contact. Kinderen en kleinkinderen komen 
regelmatig over de vloer. Met de dóchter die bij het interview aan
wezig is lijkt ze een wat afstandelijk contact te hebben. De dochter 
zelf wenst niet met de mutilatie van haar moeder geconfronteerd te 
worden. Mevrouw Cats draagt sinds negen jaar een oogkasprothe
se.

De heer Drijfhout
Voor de heer Drijfhout was zijn ziekte de reden om met zijn beroep 
als kolenhandelaar te stoppen. Hij is 70 jaar, woont in Woerden en 
geeft de in druk, in alle rust, met zijn vrouw nog van het leven te ge
nieten. Het echtpaar heeft geen kinderen. Bij het interview formu
leren hij en zijn vrouw bedachtzaam de dingen die hen bezig 
houden. Contacten met familie en vrienden worden met zorg onder
houden. De heer Drijfhout draagt een neusprothese waarbij tevens 
een deel van de bovenlip is betrokken. De prothese blijft voor hem 
een constante bron van zorg.

De heer van Eersel
De heer van Eersel, op het moment van het interview is hij 65 jaar, 
woont met zijn vrouw in een kleine woning in Waalwijk. Het is een 
blozende man en hij maakt een wat teruggetrokken indruk. Zijn be
roep als werkmeester heeft hij moeten opgeven. Zijn vrouw draagt 
er zorg voor dat haar man zo veel mogelijk zelfstandigheid behoudt 
en met anderen contact blijft houden. De heer van Eersel draagt zo
wel een kaakprothese als een oogkasprothese. De holte van de oog
kas is met een plastisch-chirurgische operatie afgesloten met eigen 
weefsel. Vóór deze afsluiting wordt de oogkasprothèse gedragen.
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De heer Fens
De heer Fens draagt sinds twee jaar een partiële neusprothese. Hij 
woont in Apeldoorn in een kleine flat op de begane grond. De heer 
Fens (78 jaar, weduwnaar) stelt er prijs op nog alleen te wonen. 
Over zijn oude beroep als meubelmaker vertelt bij graag. Hij houdt 
van gezelligheid. Zijn dochter, zij kon niet aanwezig zijn bij het in
terview, bezoekt hem regelmatig en helpt hem met de huishouding.

De heer Gerritsen
Geheel alleen, op een kleine boerderij in Aalten, woont de heer Ger
ritsen. Hij is 77 jaar oud en altijd ongehuwd gebleven. Het is een 
kleine magere man en geeft de indruk niet lang meer te zullen le
ven. Voor zover hem dat mogelijk is werkt hij nog wat in het boe
renbedrijf. De bejaardenverzorgster, die bij het interview aanwezig 
is, zegt dat hij een "binnenvetter” is. Praten over wat hij meemaak
te tijdens zijn ziekte gaat hem moeilijk af, het interview loopt 
stroef. Contacten met de buitenwereld heeft hij nauwelijks. Binnen
kort gaat hij naar een bejaardenhuis. De heer Gerritsen onderging 
een uitgebreide resectie van de bovenkaak en de oogkas. De oogkas
prothese wordt dagelijks door een wijkverpleegkundige bij de heer 
Gerritsen aangebracht.

De heer Heymans
De heer Heymans, hij is 62 jaar oud, werkte als ambtenaar in Nij
megen. Zijn vrouw heeft haar baan behouden. Zij wonen in een ge
rieflijke flat. De heer Heymans komt nog maar weinig de deur uit. 
Ondanks het feit dat de heer Heymans er verder gezond uit ziet 
heeft hij zich teruggetrokken in zijn flat en is hij angstig voor zijn 
behandelaars. Het interview emotioneert hem sterk. De neus- 
wangprothese van de heer Heymans baart hem veel zorgen. Liefst 
zou hij een plastische reconstructie ondergaan van zijn defect. Hij 
ziet echter erg tegen verdere operaties op. Zijn jongste dochter is bij 
het interview aanwezig.

De heer van leperen
De heer van leperen woont met zijn gezin in een buitenwijk van 
Rotterdam in een ééngezinswoning. Hij is 54 jaar oud en werkte als 
voorman in een fabriek. Door zijn ziekte verloor hij zijn baan: zijn 
werkgever accepteerde geen personeel met een mutilatie. Hij 
maakt een energieke indruk en pakt alles aan om er bij te blijven
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horen. Zijn vrouw, bij het interview aanwezig, maakt zo mogelijk 
een nog energiekere indruk. Zij wil het defect van haar man niet 
zien. Met zijn kinderen, er wonen er nog drie thuis, onderhoudt hij 
een goede band. De heer van leperen draagt een oogkasprothese.

Mevrouw Jongenelen
Mevrouw Jongenelen (46 jaar) is een rijzige vrouw met een goed 
verzorgd uiterlijk. Zij woont met haar man en twee kinderen in een 
tot woning omgebouwde boerderij in Etten-Leur. Zelfheeft zij geen 
werkkring, maar zij vind het belangrijk haar man te vergezellen bij 
zijn representatieve taken. Het houden van paarden is een grote 
liefhebberij van de familie. Mevrouw Jongenelen onderging meer
dere operaties aan haar oog wat tenslotte leidde tot het wegnemen 
van de gehele oogkas. Een oogkasprothese heeft zij niet willlen dra
gen, zij prefereert een ooglapje.

De heer Kluve
De heer Kluve is een magere man van 55 jaar oud. Met zijn vrouw 
woont hij in een klein huis in IJsselstein. De kinderen zijn de deur 
uit. Hij werkte in de chemische industrie, nu is hij meestal thuis. 
Hij maakt de indruk eerst de kat uit de boom te willen kijken alvo
rens over zijn ervaringen te willen vertellen. Eenmaal op gang ge
komen lijken sterke emoties zoals agressie en neerslachtigheid zijn 
leven te vullen. Het dragen van een bovenkaaksprothese in combi
natie met een neus/bovenlipprothese valt hem moeilijk.

De heer Lamie
Ten tijde van het interview is de heer Lamie al 84 jaar oud. Hij ziet 
er bedaagd uit, is een kleine man die er relatief oud uitziet. Zijn 
vrouw is bij het interview aanwezig. Ze wonen in een beter gesitu
eerde wijk in Wageningen. Bij het interview wordt niet meer ge
praat dan nodig is, hij lijkt hard voor zichzelf. Hij heeft pas recent 
vernomen dat zijn neusamputatie, twee jaar geleden, het gevolg 
was van een kankerproces.

De heer Michels
De heer Michels, 36 jaar oud, van beroep kok, woont met zijn vrouw 
en drie kinderen in Culemborg. Hij is niet zo groot, beweegt zich 
rustig en kan en wil goed praten over zijn ziekte. Zijn vrouw is bij 
het interview aanwezig. De drie kleine kinderen vragen soms ook 
aandacht. De ziektegeschiedenis van de heer Michels duurt nu 6
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jaar, hij weet dat hij aan het einde van zijn leven staat. De laatste 
maanden wil hij de oogkasprothese niet meer dragen.

De heer Nagtegaal
De heer Nagtegaal (62 jaar) en zijn vrouw zijn "gewone”, onopval
lende gezellige mensen. Zij maken een gastvrije indruk. Hun huis 
in Uithoorn bewonen zij nu samen, de drie kinderen zijn al jaren 
uit huis. Voordat betrokkene de w.a.o. inging had hij een eigen 
zaak. Hij heeft het moeilijk met zijn ziekte. Zijn vrouw, die domi
nant aanwezig is, betrekt hem overal bij, neemt het voor hem op en 
organiseert van alles om hem naar buiten te krijgen. Met zijn neus- 
prothese heeft hij duidelijk problemen.

De heer Oost
Het gezin van de heer Oost (65 jaar) woont in een boerderij in Tien- 
hoven. Hij is landbouwer en ziet er uit als een stevige boer. Tijdens 
het interview is het hele gezin (2 kinderen) aanwezig. De heer Oost 
en zijn vrouw voeren het gesprek, de kinderen luisteren. De sfeer is 
vriendelijk, er wordt veel en omstandig gepraat. Het geloof en de 
bijbel staan centraal in hun levensopvattingen. De heer Oost 
draagt een neusepithese.

De heer van de Ploeg
De heer van de Ploeg (65 jaar en landbouwer) lijdt zijn gehele leven 
al aan een bloedziekte. Hij heeft daardoor altijd pijn. Het kanker- 
proces aan zijn oor lijkt hem verder in de put te hebben gewerkt. 
Met zijn vrouw bewoont hij een kleine bungalow in Havelte. Hij is 
niet meer actief werkzaam in het boerenbedrijf. Zijn oorprothese 
geeft hem bij het dragen veel hinder.

De heer Roelofs
De heer Roelofs ziet er ondanks zijn 78 jaar jong uit. Voor zijn pen
sionering was betrokkene electrisch lasser. Hij bewoont een klein 
mooi gelegen huis in Werkhoven. Zijn vrouw is een paar jaar gele
den overleden, zijn twee dochters wonen in de buurt. Deze dochters 
zijn bij het interview dominant aanwezig. Het kost de heer Roelofs 
veel moeite zijn ziekteproces te verwerken; het hoeft allemaal niet 
meer voor hem. Zijn dochters proberen hem te activeren. Met zijn 
uitgebreide neusprothese weet hij redelijk om te gaan. Als hij al
leen thuis is, draagt betrokkene meestal geen prothese.
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Mevrouw Stadt
Mevrouw Stadt, 34 jaar en ongehuwd, is de jongste van de geïnter
viewden. Zij woont met haar ouders in Amsterdam. Haar werk, een 
kantoorbaan, heeft zij zo snel als dat kon weer opgevat. Zij kan 
over haar ziekte en belevingen goed vertellen. De prothese die zij 
draagt is zeer uitgebreid, het is zowel een bovenkaaksprothese als 
een oogkas/wangprothese. Het lijkt haar niet te interressen hoe ze 
er uit ziet.

Mevrouw Teunissen
Mevrouw Teunissen (74 jaar) woont met haar geestelijk gehandi
capte zoon (54 jaar) in een mooi gelegen bungalow in Havelte. Haar 
man is al jaren geleden overleden aan een chronische ziekte. Ze 
heeft een flink postuur en kan goed vertellen. Ze praat erg nuchter 
over zichzelf, ze lijkt een actrice die alles van aan afstand beziet. 
Haar mutilatie (een groot oogkas defect) heeft ze nog nooit goed be
keken. Met de prothese wordt met zorg omgegaan. Haar zoon is bij 
het interview aanwezig.

De heer Unen
De heer Unen is een rustige, kleine man van 61 jaar. Met zijn 
vrouw woont hij in een rijtjeshuis in Venlo. Hij heeft zijn werk als 
dakbedekker opgegeven. Bij het interview neemt zijn vrouw als ze 
de kans krijgt de leiding. In haar reacties is ze agressief, hij blijkt 
er de voorkeur aan te geven in de schaduw te blijven. Buitenshuis 
bemoeit de heer Unen zich met het locale politieke gebeuren. Hij 
draagt een neusprothese.

De heer Versloot
De heer Versloot 60 jaar oud, veearts van beroep lijkt een nuchter 
mens. Het interview wordt gehouden in zijn kantoor, zijn (depres
sieve) vrouw is daarbij niet aanwezig. Hij wil haar zo min mogelijk 
belasten met zijn ziekte. Zij wonen in Driebergen. Na een lange 
ziektegeschiedenis (15 jaar), werd een jaar geleden zijn neus weg
genomen. Hij ziet zijn ziekte reeël onder ogen en weet goed te ver
baliseren hoe hij een en ander beleefde. De neusprothese is voor 
hem een goede ’’oplossing”.

De heer van Weelden
De heer van Weelden (72 jaar) woont met zijn vrouw in een be
scheiden huis in Doom. Hij is het type van een niet opvallende ou
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dere man. Voor zijn pensionering was hij timmerman. Tijdens het 
interview vertelt hij veel, zijn vrouw luistert en geeft soms com
mentaar. Er werden bij het interview dingen gezegd die onderling 
niet eerder waren uitgesproken. De heer van Weelden draagt een 
oorprothese.

De heer Ypma
De heer Ypma (70 jaar) woont met zijn vrouw in Amersfoort. Hij 
moet zich met rolstoel of stok voortbewegen vanwege problemen 
met zijn benen: als stucadoor is hij van een steiger gevallen. Om te 
zien is het een onopvallende man, hij wil echter wel gehoord wor
den. Het is een rijke verteller. Hij lijkt positief in het leven te 
staan, zijn motto is ’’geen gezeur”. Ondanks zijn dubbele handicap 
gaat hij zo veel mogelijk de deur uit. Hij draagt een neusprothese, 
die hij zelf bijkleurt. Bij het interview was noch zijn vrouw of ie
mand anders aanwezig.

De heer van Zaal
De heer van Zaal is kantoorbediende van beroep, is 57 jaar en 
woont in een mooi huis in Naarden. Hij maakt een kleine soms wat 
zielige indruk. Het is geen verteller, het interview verloopt stroef. 
Zijn vrouw heeft bij het interview vrijwel geen inbreng. De heer van 
Zaal heeft al vele operaties ondergaan, hij heeft een lange ziektege
schiedenis (15 jaar). Het defect van zijn oogkas is plastisch chirur- 
gisch afgesloten. Voor de afsluiting draagt hij een prothese. De 
prothese is hem een constante bron van zorg.
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Hoofdstuk 5
Beschrijving behandelingsgang 
faciaalpatiënten

INLEIDING
Als een aanvankelijk gezond persoon een lichamelijke klacht krijgt 
en daarvoor medische hulp zoekt is dat het begin van een behande
lingsgang. De behandelingsgang eindigt als de klacht is opgelost 
c.q. verdwenen. Bij een simpele aandoening zal de behandelings
gang meestal beperkt blijven tot een eenmalig bezoek aan een huis
arts. In geval van een gecompliceerde ziekte, zoals kanker, wordt 
de behandelingsgang gekenmerkt door een serie onderzoeken en 
behandelingen door specialisten uit diverse disciplines over een 
ruim, soms jaren durend, tijdsbestek. De behandelingsgang kan 
ook eindigen met de dood van de patiënt.
Teneinde zicht te krijgen op wat in het bijzonder faciaalpatiënten 
tijdens hun behandelingsgang meemaken en hoe zij hun ziekte en 
de daaruit voortvloeiende behandelingen ervaren, werden 24 retro
spectieve interviews afgenomen. In dit hoofdstuk geven we een be
schrijving van de behandelingsgang van de faciaalpatiënt. In 
hoofdstuk 6. komt aan de orde de wijze waarop patiënten hun ziek
te en behandelingen hebben ervaren.
Eerst geven we een verantwoording van de inhoud (5.1.) en opzet 
(5.2.) van dit hoofdstuk, waarna we overgaan tot de eigenlijke be
schrijving van de behandelingsgang verdeeld over een vijftal fases 
(5.3.-5.7.).

5.1. Nadere vraagstelling van dit hoofdstuk.
Faciaalpatiënten ondergaan, zoals hierboven al kort is geschetst, 
een serie intensieve behandelingen. Meestal via de huisarts komt 
de patiënt bij diverse specialisten terecht op verschillende locaties. 
Intussen begint de patiënt zich ongerust te maken. Hij ondergaat 
de nodige (diagnostische) ingrepen en wordt geleidelijk van een ge
zond mens een zieke. De ervaring leert dat de patiënt het moeilijk 
heeft met het feit dat hij ziek wordt, kanker heeft en dat op een 
plaats die moeilijk te verbergen is, ingrijpende operaties moet on
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dergaan en vervolgens een lichaamsvreemde prothese krijgt aange
meten.
Willen we iets kunnen zeggen over wat dit allemaal betekent voor 
de patiënt dan zal eerst duidelijk moeten zijn hoe de eigenlijke be- 
handelingsgang is gestructureerd. We hebben dit "structurele” ge
geven nodig om een eerste ordening te creëren waarbinnen de 
belevingsaspecten kunnen worden geplaatst.
Deze beschrijving van de behandelingsgang, een weergave van een 
aantal feitelijke gebeurtenissen, bouwen we op uit twee bronnen. 
Ten eerste putten we uiteraard uit de eigen ervaring met de gang 
van zaken, en we vullen deze aan met interviewgegevens van de 
andere behandelaars. Ten tweede geeft de patiënt binnen deze or
dening aan wat hij of zij heeft ondergaan en ervaren.

5.2. Opzet van de beschrijving; vijfonderscheiden fases 
Onder 5.1. hebben we aangegeven wat de inhoud van de beschrij
ving zal zijn. Vervolgens laten we nu de ordening zien. De struk- 
tuur brengen we aan om het te beschrijven materiaal overzichtelijk 
te maken. De benoeming van de onderscheiden fases vindt ge
schiedt voorlopig vanuit het perspectief van de behandelaars. Na de 
beschrijving van de belevingen van faciaalpatiënten (hoofdstuk 6) 
kunnen we aangeven wat voor de patiënt de meest karakteristieke 
bevindingen zijn in die door ons in de behandelingsgang onder
scheiden fases. Pas daarna is het mogelijk de fases ook te benoe
men en te karakteriseren vanuit de patiëntenbeleving.
We hanteren een vijftal fases die overeenkomen met de meest 
gangbare organisatorische gang van zaken. We geven ze kort aan 
en onder 5.3. worden ze verder uitgewerkt.

1. DIAGNOSTISCHE FASE. Deze eerste fase begint op het moment 
dat de patiënt (of zijn omgeving) zich bewust wordt dat er iets ver
anderd is in het gezicht, een verandering die hem ertoe brengt een 
(tand)arts te raadplegen. De fase eindigt na een soms lange tocht 
met het bekend worden van de diagnose en met de beslissing dat 
een mutilerende operatie zal moeten plaats vinden.

2. THERAPEUTISCHE FASE. In deze fase wordt een therapie in
gesteld, binnen onze onderzoeksgroep betreft dit dus steeds een chi
rurgische interventie. Voorts worden er afspraken gemaakt over de 
uit te voeren reconstructie van het aangezichtsdefect.
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3. RECONSTRUCTIEVE FASE. De ontbrekende weefsels van het 
aangezicht worden in deze fase aangevuld door het toepassen van 
in principe twee technieken. Ten eerste chirurgische technieken die 
een reconstructie mogelijk maken met eigen weefsel van de patiënt, 
ten tweede prothetische technieken die het defect aanvullen met 
kunstmaterialen. Een combinatie van beide soorten technieken is 
ook mogelijk. Aan het eind van deze fase is de patiënt min of meer 
’’afbehandeld”.

4. CONTROLE FASE. In deze fase worden de noodzakelijke (medi
sche) controles uitgevoerd op het verdere verloop van de ziekte. Te
vens wordt de vervaardigde prothetische voorziening regelmatig 
bijgewerkt en/of vervangen.

5. PALLIATIEVE FASE. De terminale fase komt aan de orde indien 
de patiënt op korte termijn aan zijn ziekte dreigt te zullen sterven. 
In deze fase staat de bijzondere palliatieve zorg centraal.

5.3. Diagnostische fase

5.3.1. De eerste klachten
Kanker in het aangezicht manifesteert zich over het algemeen in 
symptomen, die weinig tot geen last lijken te geven en daardoor 
niet de moeite waard worden gevonden om een huisarts of tandarts 
te raadplegen. Die symptomen zijn gevarieerd van aard. Het zijn 
kleine puistjes of zweertjes, een loopneus of juist een verstopte 
neus, een oog dat iets naar voren komt e.d. Hiermee is tevens aan
gegeven dat de eerste symptomen niet altijd direct aan het opper
vlak van het aangezicht waarneembaar zijn. Een oppervlakkig 
zweertje aan bijvoorbeeld de neuspunt is een duidelijke zaak: het 
doet zich voor in het aangezicht. Anders is het als de eerste klacht 
zich voordoet als kiespijn, een verdikking op de kaak. De confronta
tie met "iets aan je gezicht te hebben” is derhalve in de tijd gezien 
niet voor alle patiënten gelijk. Voor enkelen wordt het pas in de 
therapeutische fase duidelijk dat de verborgen afwijking tot conse
quentie heeft dat het gezicht geschonden zal moeten worden.
Zoals gezegd lijken de eerste symptomen aanvankelijk onschuldig 
van aard. Zo zegt dhr. Unen:

”Er zat iets in mijn neus; ik had er geen last van. Ik heb er drie
maanden mee gelopen.”
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Dit is een gebruikelijke wijze van reageren op de eerste sympto
men. Het aanhouden van de symptomen is voor hen, of hun omge
ving, reden om soms pas na geruime tijd (enkele weken tot 
maanden) een huisarts of een tandarts te bezoeken met de vraag ’er 
eens naar te kijken’. Bij zeven van de onderzoekspatiënten versnel
de het krijgen van pijn of jeuk het bezoeken van de arts.
Dhr.v. Zaal:

”Ik had kiespijn waarmee ik acuut naar de tandarts ging.”
5.3.2. Contact met de huis I tand-arts
De periode waarin de patiënt de eerstelijns gezondheidswerkers 
voor zijn klachten bezoekt, blijft meestal beperkt tot slechts enkele 
weken.
In één geval verwees de huisarts direct door naar een specialist. In 
alle overige gevallen nam hij eerst een afwachtende houding aan. 
Hij stuurt de patiënt met een zalfje of iets dergelijks naar huis. De 
patiënt wordt meestal wel gezegd terug te komen als de klachten 
aanhouden. Zo volgt een tweede en soms een derde bezoek met nog 
steeds hetzelfde klachtenpatroon in een al dan niet verergerde 
vorm. Op een gegeven moment volgt de verwijzing naar een specia
list. Bij dhr.Drijfhout ging dat als volgt:

”Ik heb in mijn neus een soort puistje gekregen....tenslotte als het 
gaat escaleren dan raadpleeg je je huisarts, die zag er dan niet di
rect iets bijzonders in. Na verloop van tijd blijft het zich toch uitbrei
den....Dus weer naar je huisarts en die schakelt nu een specialist
in.”

De verwijzing naar een specialist geschiedt op initiatief van huis
arts of tandarts. In een enkel geval is het de patiënt zelf die bij de 
huisarts aandringt op verwijzing. Als voorbeeld dhr. Heymans:

”Nou al die jaren had ik al last van een verstopte neus etc. en die 
huisarts schreef me iedere keer neusdruppels voor. Tot op zeker mo
ment, zeg ik ’zou het u nou niet beter lijken dat ik eens naar een 
specialist ga of wat ook.’”

5.3.3. Contact met regionale specialisten
De patiënten uit de onderzoeksgroep komen uit het gehele land; 
vier van hen uit de stad Utrecht. Deze laatste vier hebben de tus
senstap van een verwijzing via een regionale specialist naar het 
Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) niet gemaakt. Zij werden di
rect door de huisarts naar het AZU verwezen. De anderen kwamen
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derhalve eerst terecht bij een specialist in een regionaal zieken
huis. De betrokken specialisten vertegenwoordigen disciplines als 
algemene chirurgie, dermatologie, KNO en kaakchirurgie. De eer- 
ste-lijnsarts bepaalt naar welke specialist de patiënt toe gaat.

De specialisten verbonden aan regionale ziekenhuizen elders in het 
land bekijken de klachten, stellen een diagnose en gaan tot behan
deling over. Er zijn twee groepen specialisten te onderscheiden. In 
de ene groep kwam de specialist snel tot de diagnose kanker, paste 
een behandeling toe en verwees de patiënt binnen enkele weken tot 
maanden naar het AZU voor verdere consultatie, c.q. behandeling. 
Deze groep verwees veertien patiënten. Bij de tweede groep specia
listen, zij verwezen de overige tien patiënten, kwam de specialist 
pas veel later tot de diagnose kanker. Hij paste wel behandelingen 
toe, maar deed dit zonder de werkelijke diagnose te onderkennen. 
Bij deze groep liet de verwijzing van de patiënt naar een universi
teitskliniek enkele maanden tot jaren op zich wachten. Het wekt 
verwondering dat de tijd die nodig is voor het stellen van een diag
nose per specialist kennelijk zo verschillend is.

Eerst een voorbeeld uit de eerste groep. Dhr.Eersel:
"Toen ben ik naar X geweest voor foto’s en zo....en toen moest ik na
derhand weer even terug komen en toen heeft die iets weggenomen 
binnen in mijn neus en dat heeft ie direct opgestuurd naar Utrecht. 
En toen is dat teruggekomen en toen had ie tegen me gezegd ’nou je 
zult wel opgenomen moeten worden.’”

Vervolgens wordt dhr. Eersel opgenomen in het regionale zieken
huis. Na enkele dagen komt de specialist met de volgende bood
schap:

”...en toen zegt die ’nou meneer E. ik durf het niet aan, het is een 
beetje te diep bij jou, het zit te diep’. En toen zegt die ’ik stuur jou 
naar het Academisch Ziekenhuis’. En zodoende ben ik toen naar U- 
trecht gegaan.”

Nu een voorbeeld uit de tweede groep. Dhr. Drijfhout:
”De speciahst zegt ’ik zal het onderzoeken’. Heeft hij gedaan, hij 
zegt ’nou ik zie er niets bijzonders in, het zal een soort verhoorning 
of zoiets zijn’. Ik geloof dat ik er een soort zalf voor gehad heb, dus je 
bent weer gerust gesteld.”
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Een half jaar daarna, de neus is verder vergroeid, gaat dhr.Drijf- 
hout via de huisarts naar een andere specialist.

”Ik zal maar eerlijk zeggen hoe ik over die specialist denk, die was 
niet in conditie. Die liet de zaak lopen, bemoeide zich met andere 
dingen en was dikwijls afwezig....Daar ben ik negen maanden ge
weest, zonder resultaat. Zonder dat hij er iets aan deed....Maar ten
slotte kon ik het zien zitten, dus het kwam naar beneden, tenslotte 
was mijn lip een beetje aangetast.”

Dhr.Drijfhout komt tenslotte bij een derde specialist terecht:
”En die had onmiddelijk door dat het goed fout was.”

Deze specialist verwijst hem naar het AZU.

Bij de tweede groep patiënten lijkt in het algemeen sprake te zijn 
van een forse vertraging in de doorverwijzing naar een academisch 
centrum. Hierbij vallen de volgende kanttekeningen te maken. Wat 
hier weergegeven is is het relaas van de patiënt, een relaas dat niet 
geverifieerd kon worden bij de regionale specialisten. Uit de medi
sche status van de patiënten valt op te maken dat de tijd die de pa
tiënt aangeeft dat hij Vastgeh ouden’ werd, het zogenaamde 
’doctorsdelay’, reëel is. De redenen waarom dit plaats vond is echter 
niet uit de gegevens af te lezen.
Uit de in bijlage I en onder 4.3.3. vermelde patiëntengegevens kan 
worden opgemaakt dat vier patiënten al tien jaar op de afdeling 
MFP onder behandeling zijn. Tien jaar geleden was het nog geen 
(bijna) vanzelfsprekende zaak dat diagnose en behandeling met de 
patiënt uitgebreid werden doorgesproken. De gegevens die patiën
ten aandragen uit de periode van meer dan tien jaar terug zijn 
daardoor wel beinvloed. Alhoewel het zeker niet zo is dat de tien 
patiënten verwezen door de laatst genoemde specialisten ook allen 
uit die tijd stammen.
Verder geldt dat de diagnostiek tien jaar geleden nog niet die verfij
ning kent als heden ten dage. Door de uitgebreide aandacht die het 
kankeronderzoek de laatste jaren heeft gekregen kan de aanwezig
heid van kanker sneller worden gediagnostiseerd.
Al met al redenen om de geconstateerde vertraging in de verwijzing 
te bezien in de context van genoemde redenen en daarmee enige re
lativering ten aanzien van het "doctorsdelay” aan te brengen.
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5.3.4. Contact met het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) 
Aangenomen kan worden dat faciaalpatiënten het AZU binnenko
men met de diagnose kanker of met het sterke vermoeden daarvan. 
De afdelingen waar ze worden aangemeld zijn de afdeling KNO, 
dermatologie, plastische en reconstructieve chirurgie en kaakchi- 
rurgie. De regionale specialist bepaalt in feite de afdeling van bin
nenkomen. In de regel verwijst hij door naar een collega van zijn 
eigen discipline.

5.3.4.1. Van onderzoek naar diagnose
In vrijwel alle gevallen worden patiënten opgenomen voor nader 
diagnostisch onderzoek. Bij het stellen van de diagnose is de uitslag 
van de proefexcisie van de aangedane weefsels doorslaggevend. De 
patiënt krijgt, naast de artsen van de afdeling waar hij is opgeno
men, te maken met artsen van de afdelingen radiodiagnostiek, ra
diotherapie en interne geneeskunde. Radiodiagnostiek is noodzake
lijk om de plaats en uitbreiding van de tumor nader te bepalen, ter
wijl radiotherapie en interne geneeskunde hun bijdrage leveren bij 
het bepalen van de in te stellen therapie, respectievelijk het bestra
len van de tumor en het toedienen van cytostatica kuren.

Kortom de patiënten worden bij het eerste contact met het AZU ge
confronteerd met vele hulpverleners in een voor hen vreemde om
geving onder de dreiging van een ernstige ziekte. Dhr.v.Ieperen 
verwoordt zijn deels poliklinische gang in de eerste tijd als volgt:

”....ik ben daar ook aangekomen in het Academisch Ziekenhuis, via 
een afspraak natuurlijk. Eerst een vooronderzoek en alles gehad, 
ook een medicijn van het ziekenhuis meegehad en ik moest eens 
flink kamillethee gaan stomen en een week later terugkomen. Nou 
die week bleef nog hetzelfde. Om kort te gaan we hebben misschien 
wel tien vooronderzoeken gehad en toen kwam dokter X was dat ge
loof ik, tot de conclusie alsdat ik een neusholteontsteking zou heb
ben. En die zouden ze dan weghalen en toen ik vrijdags ....zou ik 
opgenomen worden om op dinsdag geholpen te worden. Vrijdags ben 
ik de hele dag in het ziekenhuis geweest, vooronderzoek, hart. Maar 
toen is er ook een botfoto gemaakt en nou goed, ik ben vrijdags naar 
huis gegaan en ’s maandagsmorgens om tien uur moest ik m’n eigen 
daar aanmelden. Nou de vrouw heeft me weggebracht, die is naar 
huis gegaan en toen kwam de dokter en die zegt ’meneer van lepe- 
ren is je vrouw al weg”. Ik zeg ’nee, of ja die is al naar huis. We had
den je met je vrouw eens samen willen spreken, in verband met de 
operatie die we morgen zullen gaan doen. Het is anders uitgevallen
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als we gedacht hadden’. Nou en de vrouw opgeheld en met een uur
tje was ze er weer.”

Bezien we de groep faciaalpatiënten in hun diagnostische gang door 
het AZU nader dan kunnen we twee verschillende wegen onder
scheiden waarlangs de diagnostiek en het opmaken van een behan
delingsplan tot stand komen.

Ten eerste is er de Commissie Huidtumoren. Deze commissie stamt 
uit de zestiger jaren en hield zich oorspronkelijk bezig met de be
handeling van haemangiomen bij kinderen. Daarbij had de com
missie tot taak de ouders van deze kinderen te adviseren, danwel te 
begeleiden. Later begeeft de commissie zich ook op het terrein van 
oncologische aandoeningen van de huid van patiënten van alle leef
tijden en krijgt zijn huidige naam. De leiding van de commissie be
rust bij de afdeling Radiotherapie. Voorts hebben zitting in de 
commissie een dermatoloog en een plastich chirurg. De inbreng van 
patiënten geschiedt door de drie genoemde afdelingen. Deze krijgen 
de patiënten op verwijzing van huisartsen en regionale specialisten 
van de betrokken disciplines. Door de leden van de commissie wor
den maligniteiten uitgaande van de huid (nader) gediagnostiseerd 
en worden voorstellen gedaan voor therapie. Faciaalpatiënten 
waarbij een tumor aanwezig is uitgaande van de huid passeren ook 
deze commissie.

Ten tweede is er de Werkgroep Oncologie. Deze werkgroep heeft 
een bredere opzet en houdt zich bezig met alle vormen van oncolo
gie niet uitgaande van de huid. De samenstelling en werkwijze van 
de werkgroep heeft in de loop van de jaren enige wijzigingen onder
gaan. Gedurende de periode waarin de patiënten uit ons onderzoek 
werden gediagnostiseerd en behandeld, was de gang van zaken als 
volgt. In de werkgoep hadden zitting de algemeen chirurg, de inter- 
nist-oncoloog en de KNO-arts. Indien patiënten van de plastische 
chirurgie en kaakchirurgie besproken moesten worden, werd de 
werkgroep ad hoe uitgebreid met deze disciplines. De leiding van de 
werkgroep berust bij de internist-oncoloog. Ook hier werden de pa
tiënten ingebracht door de betrokken disciplines. De taak van de 
werkgroep is tweeledig: (nadere) diagnostiek bedrijven en het afwe
gen van behandelingsmogelijkheden vanuit de betrokken discipli
nes. Er werd gehandeld naar bevind van zaken op grond van de 
toen gangbare opvattingen, mede afhankelijk uit welke ’’school”, 
dat wil zeggen wetenschappelijke optiek, men kwam. De afgelopen
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jaren heeft de werkgroep zich verder ontwikkeld en ontstond een 
aparte werkgroep hoofd-hals tumoren. Op dit moment verloopt de 
gehele diagnostiek en behandelingsplanning langs vastgestelde 
protocollen.

5.3.4.2. Voorstel tot operatie
Beschreven is in de vorige paragraaf de weg waarlangs de diagnose 
kanker en het behandelingsvoorstel tot stand kwam. Het behande- 
lingsvoorstel heeft tot doel naar medisch inzicht curatief te zijn of 
op zijn minst het leven van de patiënt te verlengen. Voor de groep 
faciaalpatiënten geldt dat in ieder geval gekozen is voor een chirur
gische aanpak waarbij een deel van het gezicht moet worden weg
genomen.
Uit de interviews blijkt dat patiënten meestal niet op de hoogte 
worden gebracht van de alternatieven (voor zover aanwezig) waar
uit de keuze gemaakt is tot opereren. Zij worden door de hoofdbe
handelaar van de afdeling waar zij zijn opgenomen ingelicht over 
het behandelingsplan. Dhr.Heymans:

”...die chirurg die heeft mij dat verteld, die zei d’r zit weer een ge
zwel, uw neus zal er in ieder geval wel af moeten zegt die ook, waar
schijnlijk ook het oog dat weet ik niet of dat het weg zal moeten ook, 
waarschijnlijk ook een stukje van het bovengehemelte, maar dat is 
niet zeker ook.”

Een uitzondering is de beschrijving van dhr.Drijfhout waarbij van 
een zekere overlegsituatie sprake is:

”En vooral toen ik bij de professor kwam, die heeft openhartig alles 
verteld en gezegd wat hij ging doen en wat voor een ernstige ver
minking dat tot gevolg heeft. Hij heeft toen gezegd, ik zou u in 
plaats van opereren ook kunnen bestralen, maar dat is veel erger, 
dan krijgt u een verschrompelde neus die niet toonbaar meer is en 
daar is niets meer aan te doen en niemand kan zien of het geholpen 
heeft of dat het weg is. En als ik u opereer dan kan ik het wel zeg
gen, het is weg of het is niet weg. En dan moet u een prothese dra
gen.”

De tijd in het AZU die verstrijkt tussen onderzoek en operatie be
draagt bij deze groep patiënten rond de drie weken. Eén uitzonde
ring van een half jaar is hier buiten beschouwing gelaten. In dit 
geval werd de diagnose niet duidelijk.
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5.4. Therapeutische fase

5.4.1. Afweging behandelingsmogelijkheden
Zoals reeds werd vermeld is bij de groep faciaalpatiënten gekozen 
voor een chirurgische verwijdering van de aangedane weefsels. Uit
gangspunt daarbij is dat door middel van deze ingreep de tumor ra
dicaal kan worden verwijderd. Ook spelen functionele aspecten een 
rol bij deze keuze. Zo kan bijvoorbeeld een therapie die alleen uit 
bestraling zou bestaan de patiënt te veel belasten danwel om esthe
tische redenen gecontraïndiceerd zijn. Radiotherapie wordt naast 
de chirurgische therapie pre- of postchirurgisch toegepast. Éénder
de van de patiënten uit het onderzoek is bestraald. Cytostatische 
therapie werd slechts bij één patiënt toegepast en wel postopera
tief.

5.4.2. Eerste contact met de afdeling MFP
Voordat de mutilerende operatie plaatsvindt bezoekt de patiënt in 
de meeste gevallen de afdeling MFP. De procedure is als volgt. Na
dat de beslissing is gevallen tot opereren krijgt de afdeling MFP be
richt van de datum waarop de operatie zal plaatsvinden. 
Afhankelijk van de omvang van de resectie worden in dit eerste 
consult de volgende maatregelen genomen.

a. Voor alle patiënten is het van belang de vorm van het gezicht 
preoperatief vast te leggen. Dat gebeurt door het vervaardigen 
van een aangezichtmasker van gips en het nemen van gezichts- 
foto’s. Bij de prothetische reconstructie van het gezicht na de 
operatie kan dan worden uitgegaan van een zo natuurgetrouw 
mogelijk beeld.

b. Er zijn ook patiënten waarbij voorbereidingen worden getroffen 
voor het vervaardigen van een operatieprothese (chirurgische 
prothese). Dit gebeurt bij resecties van zodanige omvang dat vi
tale functies als spreken, slikken en ademhalen in gevaar zou
den komen als niet al tijdens de operatie de defecten worden 
opgevuld. Voorts vervult deze apparatuur een functie bij het 
openhouden van het defect opdat postoperatief zo weinig moge
lijk misvormingen optreden. Daarnaast kunnen deze protheses 
dienen als drager voor te transponeren huid.

c. Een laatste aspect bij het eerste bezoek aan de afdeling MFP is 
de voorbereiding van de patiënt op de verdere vervolgbehande- 
lingen inclusief kennismaking met de tandarts-MFP’er en
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MFTandtechnicus, waar men mee te maken krijgt en een voor
lichtend gesprek over de later te vervaardigen aangezichtspro- 
these.

Ten gevolge van te late aanmelding van de patiënt vanuit het AZU 
bij de afdeling MFP heeft het voorbereidend eerste bezoek in zes 
van de vierentwintig gevallen niet plaats gevonden. We geven hier 
een voorbeeld van een wél goed verlopen eerste consult met de af
deling MFP, dhr.v.Ieperen:

’’...dat begon toen ik de eerste keer bij u in de Uithof (MFP) kwam, 
werd eerst eens bekeken, wat moeten we er aan doen, wat gaat er 
gebeuren.... Maar het kwam hierop neer eerst kijken en een mal 
maken, nou goed, dat werd me dan uit de doeken gedaan, wat er al
lemaal ging gebeuren. Ze hebben me ook die verschillende protheses 
bij u laten zien, al wat met hoofd te doen heb aan protheses die de 
Uithof beschikbaar heeft....hebben ze allemaal laten zien om je er
mee vertrouwd te maken en zo.”

Het wordt de patiënt duidelijk gemaakt dat het volgende bezoek 
aan de afdeling MFP pas na de operatie zal plaats vinden en dat 
dan begonnen kan worden met de prothetische reconstructie van de 
verloren weefsels.

5.4.3. De operatie
Na de gebruikelijke medische en verpleegkundige voorbereidingen 
volgt voor de patiënt de operatie. Bij de operatie worden de aange
dane weefsels verwijderd. Tumorchirurgie houdt in dat ruim om 
het eigenlijke kankergezwel wordt geexcideerd om recidieven te 
voorkomen. Zo kan een tumor uitgaande van het onderste ooglid 
aanleiding geven tot het weghalen van de gehele inhoud van de 
oogkas of kan een carcinoom van de neuspunt een totale neusam- 
putatie tot gevolg hebben. Vaak is het nodig naast de weke delen 
van het gelaat tevens de onderliggende botstructuren te verwijde
ren. Bij tumoren uitgaande van de kaakholte kan het voorkomen 
dat ter verwijdering van de tumor de bovenkaak (deels) moet wor
den weggenomen en tevens de inhoud van de oogkas. De operaties 
hebben daardoor vaak een omvangrijk karakter. Bij meer gecompli
ceerde resecties waarbij chirurgische protheses vervaardigd moeten 
worden heeft de prothetist tot taak tijdens de operatie deze prothe
ses te modelleren en aan te brengen. Tevens beslist de prothetist 
mee in de vormgeving van het uiteidelijk defect (onverlet de oncolo
gische noodzaak) teneinde een zo goed mogelijke uitgangssituatie
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te verkrijgen voor de naderhand te vervaardigen gelaatsprothese. 
Daar waar het gaat om een enkelvoudige resectie zonder protheti
sche hulpapparatuur is de MFP meestal niet aanwezig bij de opera
tie.

5.4.4. De confrontatie met de mutilatie
Zoals na elke ingrijpende operatie volgt voor de patiënten nu een 
periode waarin zij moeten "bijkomen” van de fysieke uitputting. 
Voor faciaalpatiënten geldt dat zij in die periode tevens geconfron
teerd worden met hun defecte uiterlijk. Het moment waarop de pa
tiënt voor de eerste keer de mutilatie ziet verschilt nogal. Er kan 
onderscheid worden gemaakt tussen de plaats waar en het moment 
waarop de confrontatie plaats vindt.
Voor veertien van de vierentwintig patiënten vindt de confrontatie 
tijdens de ziekenhuisopname plaats. Acht patiënten zien pas thuis 
of op de afdeling MFP voor het eerst hun geschonden gelaat, één 
patiënt is de confrontatie nooit aangegaan en voor de laatste pa
tiënt blijft het moment waarop het is gebeurd onduidelijk. Eerst de 
groep van veertien patiënten die hun defect in het ziekenhuis te 
zien kregen. Het initiatief om naar het gezicht te gaan kijken ligt 
bij zeven patiënten bij de behandelend arts of de verpleging en bij 
vijf patiënten bij henzelf en bij twee patiënten speelt het toeval min 
of meer een rol.

Een aantal voorbeelden. Dhr. v.d. Ploeg:
”Iedere dag werd het schoongemaakt. De dokter vroeg of ik het eens 
zien wilde, waarop ik zei: ja,waarom niet.”

Dhr. Fens vrij kort na de operatie in gesprek met de zaalzuster:
”Die kwam toen bij me en die zegt: nou je ziet er wel mooi uit, he, 
wil je het soms eens zien? Ik zeg, ja dat wil ik wel. Toen heeft ze me 
geholpen uit mijn bed en zo, toen heb ik het gezien.”

Mevr. Jongenelen wilde meteen na de operatie zien wat er gebeurd 
was. De dag voor het ontslag uit het ziekenhuis komt het tot een 
confrontatie:

”Nou ik denk, dat ze zouden denken, dat ik zou flauwvallen of wat 
dan ook of dat ik in paniek zou raken, want ze hadden alle art
sen.....opgetrommeld, alle verpleegsters van de afdeling stonden er
bij. Nou toen hield ik een spiegel vast en toen hebben ze het 
(verband) eruit gehaald, nou toen heb ik het gezien.”
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Zoals gezegd speelt bij twee patiënten het toeval min of meer een 
rol. De eerste ziet haar defect "toevallig” in de ruiten van de afde
ling radiotherapie, terwijl het bij dhr. Aerts de zoon en de dochter 
zijn die voor de confrontatie zorgen.

”En toen krijg ik bezoek van mijn zoon en dochter en toen had dat 
(verband) losgelaten. Toen kijk mijn zoon....en die holt gelijk die 
zaal uit en die komt met de dokter terug. Wat heb je nou weer: je 
hebt mijn vader z’n oor eraf gehaald. En mijn dochter dacht dat ook. 
Ik wist nergens van en hun ook niet. Ze kwamen pas tot de ontdek
king dat ze een stuk van dat oor gedaan hadden.”

Acht patiënten zien hun defecte gelaat na de ziekenhuisperiode 
thuis of op de afdeling MFP. Ondanks hun wens daartoe werd vier 
patiënten in het ziekenhuis niet toegestaan het gezicht in de spie
gel te bekijken. Een uitspraak van dhr. Lamie:

”Toen de dokter tegen de verpleegster zei, dat het er prachtig uitzag 
vroeg ik om een spiegeltje. Maar daar hebben ze nooit op gereageerd 
in het ziekenhuis; terwijl er elke dag gelegenheid voor was. Zelfs 
mijn dochters mochten het niet zien.”

Eenmaal thuisgekomen gaat dhr. Lamie zelf voor de spiegel staan 
om zijn defect te bekijken:

”.... sta ik daar ’s zondags thuis met dat verband op en nooit gezien
en dat verband moest schoongemaakt worden, hoe moet dat nou?
Nou ik naar de douche voor de spiegel....  ik heb het zelf moeten
doen ook. Nou het is wel gelukt ook, hoor.”

Dhr. Heymans ziet zijn defect voor het eerst op de afdeling MFP. 
De behandelaar informeert eerst bij de patiënt en zijn vrouw of zij 
het defect al een keer gezien hebben. Na een ontkennend antwoord 
wordt hem een spiegel voorgehouden. Zijn vrouw, angstig voor de 
confrontatie, vraagt aan de behandelaar steun bij het bekijken van 
het defect. In de loop van een drietal behandelzittingen wordt de 
vrouw van dhr. Heymans vertrouwd gemaakt met het defecte uiter- 
Hjk van haar man.

Het is uitzonderlijk dat de naaste van de patiënten direct betrok
ken wordt bij de confrontatie met de mutilatie. Slechts in enkele ge
vallen wordt door de behandelaars of andere verzorgers het 
initiatief genomen ook de naaste vertrouwd te maken met de ont
stane mutilatie van partner of familielid.
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5.4.5. Indicatiestelling ten aanzien van het type reconstructie: keuze 
voor een faciaalprothese
Het reconstrueren van een aangezichtsdefect kan in principe op 
twee manieren plaatsvinden. Ten eerste bestaat er de mogelijkheid 
het defect op te vullen met eigen weefsel van de patiënt. We spre
ken dan van een plastisch chirurgische reconstructie. Ten tweede is 
het mogelijk de verloren gegane weefsels te vervangen door kunst
materialen. De reconstructie vindt dan plaats met een prothese, 
ook wel epithese genoemd.
Het doel van een reconstructie laat zich als volgt samenvatten. Pri
mair gaat het om functieherstel. Door het afdekken van een defect 
is het mogelijk functies als ademhalen, slikken, kauwen, spreken, 
e.d. te verbeteren c.q. te herstellen, bijvoorbeeld in geval van een 
defect waarbij de inhoud van de oogkas is weggenomen en het de
fect doorloopt achter de weke delen van de wang naar de mondhol
te. De prothetische voorzieningen vullen de kaak aan en dekken de 
oogkas af. In dit geval zal het door de prothese mogelijk zijn voor de 
patiënt weer goed te kunnen spreken, slikken, enz. De afsluiting 
van de oogkas zorgt ervoor dat geen valse lucht meer zal ontsnap
pen, het defect niet meer uitdroogt en de patiënt weer "toonbaar” 
wordt. Dat brengt ons op het belang van de esthetiek. Door de con
touren van het gezicht met een epithese te herstellen zijn we in 
staat, al is het met kunstmiddelen, een bijdrage te leveren aan het 
esthetisch herstel van de patiënt en daarmede ook aan het sociale 
revalidatieproces waarin deze is verwikkeld.
Tegen het einde van de therapeutische fase wordt een keuze ge
maakt voor het type reconstructie van het ontstane aangezichtsde
fect. Door de betrokken disciplines, de afdelingen plastische en 
reconstructieve chirurgie en MFP, wordt als uitgangsstelling ge
hanteerd dat, als dit enigszins mogelijk is, gereconstrueerd wordt 
met eigen weefsel van de patiënt. Dat wil zeggen dat door het ver
plaatsen van weefsel uit de directe omgeving van het defect of van 
elders van het lichaam de ontbrekende structuren worden aange
vuld met behulp van plastisch chirurgische technieken. Belangrijke 
voordelen van deze aanpak zijn dat de patiënt de reconstructie 
meer als ”eigen” kan ervaren en dat als de reconstructie eenmaal 
een feit is de nazorg tot een minimum beperkt kan blijven. Een fa
ciaalprothese blijft, gezien de aard van de reconstructie, een con
stante zórg voor patiënt en behandelaar.
Aan de chirurgische reconstructie zijn overigens ook nadelen. In
dien het defect met eigen weefsel wordt afgesloten is een visuele
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controle op eventuele recidieven van het kankerproces uitgesloten. 
In die gevallen waarbij een grote kans op recidieven bestaat wordt 
dan ook gekozen voor een faciaalprothese. Bij het niet vrij zijn van 
kankerweefsel in de randen van het defect zal in ieder geval een 
prothetische oplossing moeten worden aangereikt.
Een plastische reconstructie vergt soms meerdere operaties. De al
gemene gezondheidstoestand van de patiënt, alsmede de leeftijd, 
kan met zich meebrengen dat de patiënt fysiek niet (meer) in staat 
is deze operaties te ondergaan. Dit heeft tot gevolg heeft dat de 
keuze valt op een reconstructie door middel van een epithese.
In een aantal gevallen is het hoe dan ook niet mogelijk over te gaan 
tot een plastische reconstructie doordat de verloren gegane weefsels 
niet reconstrueerbaar zijn zoals bij de reconstructie van een oogkas: 
een oogbol en oogleden zijn niet chirurgisch te herstellen. Ook de 
plastische reconstructie van een oorschelp zal vaak een minder 
fraai resultaat opleveren dan een reconstructie met een oorepithe- 
se.
Tenslotte kunnen ook combinatiebehandelingen geindiceerd zijn, 
d.w.z. een reconstructie deels met eigen weefsel en deels met een 
prothese. Zo zal bijvoorbeeld een reconstructie van de neus in com
binatie met een bovenlip meestal aanleiding geven tot een plasti
sche reconstructie van de bovenlip en een prothetisch herstel van 
de neus. Ook kan een plastische operatie een prothetische recon
structie ondersteunen. Door een plastische operatie kan bijvoor
beeld een defect zodanig worden gecorrigeerd dat een epithese een 
beter draagvlak krijgt en daardoor beter op z’n plaats blijft zitten.

5.5. RECONSTRUCTIEVE FASE

5.5.1. Algemene opmerkingen
In de behandelingsgang van faciaalpatiënten volgt nu de fase waar
in een faciaalprothese wordt vervaardigd. Bij de faciaalpatiënten 
uit de onderzoeksgroep is immers gekozen voor een reconstructie 
door middel van een epithese.

De meeste patiënten zijn dan intussen uit het ziekenhuis ontslagen 
en terug in de thuissituatie. Enkele patiënten geven er de voorkeur 
aan een faciaalprothese aangemeten te krijgen alvorens ze het zie
kenhuis verlaten. Dhr. Drijfhout:

"Maar ik kon niet naar m’n huis in A. terug. Ja, ik ben niet uit het 
ziekenhuis ontslagen, voordat die prothese er was. Want wat moet
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je thuis doen, he, als je je niet vertonen kunt. Alhoewel met dat ver
band had je je wel kunnen vertonen.”

Het vervaardigen van een faciaalprothese geschiedt op het Tand
heelkundig Instituut op de afdeling MFP in poliklinisch verband.

Waar in 5.4.2. is aangegeven hoe een deel van de patiënten reeds 
preoperatief met de afdeling MFP kennismaakten volgt thans een 
beschrijving van het postoperatieve deel van de behandeling, dat 
past in de reconstructiefase.

5.5.2. Behandelprocedure bij het vervaardigen van een epithese 
Na verwijzing door de behandelaars van het ziekenhuis wordt een 
afspraak gemaakt met de patiënt voor het stellen van een nadere 
prothetische indicatie. Daarbij komt onder meer aan de orde de 
vorm en omvang van de te vervaardigen epithese, de materiaalkeu
ze en de keuze voor de retentie van de prothese. Tevens wordt in 
deze eerste zitting de maxillofaciale tandtechnicus (MFT’er), voor
zover dat nog niet is gebeurd, aan de patiënt voorgesteld, (zie 
hoofdstuk 1.) Ook wordt getracht de patiënt duidelijk te maken wat 
een faciaalprothese inhoudt, wat ervan verwacht mag worden, wat 
de komende behandelingen inhouden en wanneer deze kunnen be
ginnen. Voor dit laatste is het noodzakelijk dat de behandelaar 
MFP’er zich een oordeel vormt over de staat van genezing van het 
defect. Patiënten die alleen chirurgisch zijn behandeld kunnen ge
middeld twee tot drie maanden na de operatie van een epithese 
worden voorzien. Het wondgenezingsproces is dan zover gevorderd 
dat geen noemenswaardige veranderingen van het defect door litte- 
kencontracties e.d. zijn te verwachten. Bij patiënten die zijn nabe
straald duurt die periode minimaal zes maanden. De geïrriteerde 
huid in het bestraalde gebied moet eerst tot rust komen alvorens 
een prothetische voorziening mogelijk is. De wachtperiode voor het 
vervaardigen van de epithese die daardoor ontstaat kan worden 
overbrugd door het aanmeten van een tijdelijke afdekplaat. Deze 
afdekplaat van kunststof vervangt dan het verband waarmee het 
defect tot dan toe is afgedekt.

Tijdens de tweede zitting wordt een aanvang gemaakt met de daad
werkelijke behandeling. Allereerst dient een afdruk te worden ge
maakt van het gezicht van de patiënt rond het defect: het 
vervaardigen van een gezichtsmasker. Nadat de patiënt in een ho
rizontale houding is neergelegd krijgt deze een afdrukmateriaal
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over het gezicht uitgespreid, waar vervolgens, om vervorming tegen 
te gaan, nog een gipslaag over wordt aangebracht. Om te voorko
men dat afdrukmateriaal in de gezichtsopeningen terecht komt 
worden deze afgesloten met gaasjes. Uiteraard wordt er zorg voor 
gedragen dat de ademweg vrij blijft. De gehele afdmkprocedure 
neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De tandarts- MFP’er neemt 
de afdruk, terwijl de MFTer en/of de tandartsassistente assisteren. 
Van de afdruk vervaardigt de technicus een positief model, dat als 
basis dient voor de in het laboratorium te vervaardigen epithese. In 
het laboratorium modelleert de technicus op het model een prothe
se in was. Dit geschiedt aan de hand van het preoperatief verkre
gen gezichtsmodel en foto’s van de patiënt.

Bij het derde bezoek van de patiënt aan de afdeling blijkt of de in 
was gemodelleerde prothese past in het defect en aansluit bij de 
nog aanwezige aangezichtsstructuren en of de begrenzing van de 
prothese een goed houvast biedt voor de wijze van bevestiging van 
de prothese. Indien voor een bril is gekozen ter bevestiging van de 
prothese of als deze gebruikt wordt als camouflagemiddel zal in 
deze zitting tevens het brilmontuur moeten worden uitgezocht. Be
oogd wordt de patiënt tijdens dit derde bezoek mee te laten kijken 
met de eerste resultaten van de behandeling. Voor de stoel van de 
patiënt is daartoe een spiegel gemonteerd. Ook de naaste van de 
patiënt wordt uitgenodigd mee te kijken en een oordeel te geven. 
Protheses die de inhoud van de oogkas moeten nabootsen behoeven 
de aanmaak van een oogbolprothese. Het reproduceren van het na
tuurlijke oog behoort tot het werkterrein van de technicus. Hij 
schildert de iris van het gezonde oog zo goed mogelijk na in het 
kunstoog om dit vervolgens in de oogkasepithese te plaatsen. Bij 
het passen in was van deze prothese dient er zorg voor te worden 
gedragen dat de blikrichting van het kunstoog overeenkomt met de 
gemiddelde blikrichting van het natuurlijke oog.

Tijdens de vierde zitting wordt de kleur van de prothese bepaald. 
Deze wordt vergeleken met de eigen gelaatskleur van de patiënt. 
Dit kan niet anders dan een gemiddelde zijn van de vele kleuren 
die de huid van een patiënt kan aannemen. Temperatuur, emoties 
en seizoensinvloeden spelen in die wisselingen een rol. De kleur
stoffen worden, in aanwezigheid van de patiënt, direct in de prothe
sematerialen gemengd.
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Het technische deel van de behandelingen van de derde en vierde 
zitting komt voor rekening van de technicus. De MFP’er kijkt mee 
en beoordeelt de resultaten.

Nu volgt weer een laboratorium bewerking van de prothese. De 
wasprothese moet worden omgezet in een prothese van kunststof. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de z.g. verlorengegane was
techniek. De gehele wasprothese komt in een inbedmassa te liggen, 
die, nadat deze is uitgehard, de mal vormt voor de kunststofprothe- 
se. Na het verwijderen van de was is de mal gereed. De ingekleurde 
kunststoffen worden vervolgens in de mal gebracht en de prothese 
kan worden ”afgeperst” en afgewerkt.

Het plaatsen van de prothese bij de patiënt geschiedt tijdens de 
vijfde zitting. Ook nu wordt de patiënt voor de spiegel geplaatst en 
geconfronteerd met de resultaten van de behandeling.
Het is noodzakelijk de patiënt en zijn naaste tijdens deze zitting 
uitvoerig te instrueren over het gebruik van de prothese. Daarbij 
komen de volgende punten aan orde. Allereerst het aanbrengen van 
de prothese. Het is moeilijk voor de patiënt, zeker in het begin, de 
prothese zelf te plaatsen. Hij zal voor de spiegel moeten oefenen om 
hier een zekere handigheid in te krijgen. De naaste van de patiënt 
kan daarbij behulpzaam zijn. Vooral bij het gebruik van plakmidde
len om de prothese te bevestigen is het noodzakelijk dat de prothe
se in één beweging op z’n plaats komt. De instructie gaat 
vervolgens over het onderhoud en het schoonmaken van de prothe
se én het defect. De epithese wordt overdag gedragen en ’s nachts 
afgezet. Het defect wordt door de patiënt, of zijn naaste, afgesloten 
met een verband.
Ook wordt aan de patiënt verteld wat hij mag verwachten van de 
prothese qua levensduur en retentie. De levensduur van een pro
these wordt bepaald door meerdere factoren. We noemen enkele 
factoren. Zo kunnen er veranderingen optreden in het defect dat 
door de prothese wordt afgedekt. Deze veranderingen ontstaan door 
b.v. verlittekening, uitzakken van weefsels of nog naijlende bestra- 
lingseffecten. Het materiaal van de prothese zelf kan ook verande
ringen ondergaan. Zo kunnen dun uitlopende randen van de 
epithese gaan scheuren of afbrokkelen, de kleur van de epithese 
kan gaan verlopen of het prothesemateriaal te veel vuil opnemen. 
De kleurechtheid van een prothese wordt in hoge mate bepaald
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door meer of minder veelvuldig in de buitenlucht vertoeven van de 
patiënt. UV straling beïnvloedt de kleurstoffen.
Vocht speelt nog al eens een belangrijke rol bij het retentiepro- 
bleem. Doordat de prothese relatief koud is ten opzichte van de li
chaamstemperatuur ontstaat aan de binnenzijde van een prothese, 
die met de adem in aanraking komt, condensvorming. Dit vocht 
vermindert de kwaliteit van het plakmiddel en kan de prothese weg 
laten glijden. Voorzover dit verwacht wordt zal dit tijdens de in
structie aan de patiënt worden vermeld.
Zo zijn er vele redenen die er toe leiden dat een prothese na verloop 
van tijd weer over gemaakt moet worden. De ervaring leert dat een 
epithese een gemiddelde leeftijd heeft van ongeveer twee jaar met 
spreiding van een paar maanden tot vijf jaar.

Met het plaatsen van de epithese is de reconstructie van het defect 
een feit geworden en begint de controle fase.

5.6. CONTROLE FASE

5.6.1. AZUdeel
De controles van faciaalpatiënten beginnen voor de behandelaars 
van het AZU direct na ontslag uit het ziekenhuis. Dat betekent dat 
deze controles plaats vinden in de periode dat de afdeling MFP nog 
bezig is met de reconstructie van het defect.

In de eerste weken na ontslag bezoekt de patiënt het oncologie- 
spreekuur van de afdelingen KNO of kaakchirurgie om de wonden 
te laten verzorgen en te controleren. De wonden worden schoonge
maakt en opnieuw verbonden. De controles hebben in deze eerste 
weken het karakter van een nabehandeling. In een later stadium 
wordt gelet op de ontwikkeling van recidieven of eventuele metas
taseringen. Bij patiënten die worden nabestraald ontstaat een uit
gebreide korstvorming, waardoor de wekelijkse gang naar het 
oneologiespreekuur in ieder geval de gehele bestralingsperiode 
doorgaat. Daarna wordt getracht de controleffequentie terug te 
brengen tot eens in de drie ä vier maanden gedurende de eerste vijf 
jaar na operatie.
Na vijf jaar vindt controle plaats eens per half jaar, jaarlijks of wor
den de controles gestopt.
Bij de wekelijkse controles wordt door enkele behandelaars geïnfor
meerd ”hoe de patiënt het maakt”. Van systematische nazorg, in de
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begeleidende zin, kan niet worden gesproken. De maatschappelijke 
werker van het AZU wordt incidenteel betrokkken bij de begelei
ding van patiënten in deze fase van de behandeling.

Bij enkele patiënten uit de onderzoeksgroep werd in de controle 
fase een recidief of metastaseringen van de primaire aandoening 
vastgesteld. Dit had tot gevolg dat de patiënt weer in de therapeuti
sche fase terecht kwam. Dat betekent vaak een hernieuwde opera
tie waarbij het oorspronkelijke defect verder wordt vergroot. De 
histologische bevindingen één ä twee weken na de primaire opera
tie kunnen ook aanleiding geven tot een hernieuwde operatie. Te
vens kan er dan alsnog sprake zijn van een bestraling of een 
cytostaticakuur.

5.6.2. MFPdeel
Voor de afdeling MFP begint de controle fase na het plaatsen van 
de eerste epithese. Gedurende de eerste weken na het plaatsen van 
de prothese komt de patiënt gemiddeld twee tot drie keer terug om 
nog kleine correcties aan de prothese te kunnen uitvoeren. Tevens 
informeert de behandelaar naar de eerste ervaringen met het dra
gen van de prothese en naar reacties van de omgeving van de pa
tiënt op de prothese. In enkele gevallen was het nodig de locale 
wijkverpleging in te schakelen bij het schoonmaken van het defect 
en het dagelijks plaatsen van de prothese.
Als de prothese eenmaal naar behoren zit krijgt de patiënt te horen 
dat hij over drie tot zes maanden voor controle terug moet komen. 
De patiënt dient daarvoor zelf het initiatief te nemen. Tevens wordt 
afgesproken dat bij eventuele klachten aan de prothese de patiënt 
op elk moment kan terugkomen.
Zoals boven is aangegeven heeft een epithese een gemiddelde le
vensduur van twee jaar. Bij de controles kijkt de behandelaar of het 
wenselijk is een prothese over te maken op basis van de genoemde 
veranderingen aan het defect en de prothese. Voor faciaalpatiënten 
betekent dit dat zij altijd patiënt blijven op de afdeling MFP. Zelfs 
patiënten die de vijfjaars termijn overleefd hebben en niet meer ge
controleerd worden in het ziekenhuis blijven door de aard van de 
reconstructie altijd patiënt van de MFP.
Daarnaast heeft de behandelaar MFP’er de taak het defect zorgvul
dig te bekijken op eventuele recidieven. Ook algemene lichamelijke 
klachten van de patiënt die zouden kunnen wijzen op een mogelijke 
metastasering worden genoteerd. Bij verdachte symptomen ver
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wijst hij de patiënt naar de chirurgische discipline voor verdere 
controle en nazorg.

5.7. PALLIATIEVE FASE

5.7.1. Inleiding, AZU deel
Door uitgebreide recidivering van de tumor of metastaseringen kan 
een situatie ontstaan waarbij curatief ingrijpen niet meer mogelijk 
is. Een criterium dat hierbij door de behandelaars wordt gehan
teerd is onder meer de grootte van de mutilerende (her)operatie. 
Als sprake is van een sterk invasieve groei van de tumor tot bij
voorbeeld in de hersenen kan een operatie, waarbij essentiële delen 
van de hersenen zouden moeten worden weggenomen, geen curatie 
meer bieden. Ook aan het bestralen en het geven van cytostatica- 
kuren komt een einde. Het zijn de behandelaars van het AZU die 
de patiënt mededelen (in de meeste gevallen) dat niet verder meer 
kan worden behandeld in curatieve zin. Dan volgt de periode van 
palliatieve zorg, dat wil zeggen het nog zo dragelijk mogelijk maken 
van het laatste deel van het leven van patiënten. Dit houdt onder
meer in pijnbestrijding, wegnemen van uitgroeiend ”bulk” tumor- 
weefsel, bestralingen die ”verzachtend” werken, e.d. Een deel van 
de patiënten blijft in deze fase thuis. Uit de onderzoeksgroep was er 
één patiënt in de terminale fase, hij verbleef thuis.

Soms verkeren patiënten eigenlijk al vanaf het begin van de behan
deling in een terminaal stadium. Er kunnen twee groepen patiën
ten worden onderscheiden. Bij de eerste groep patiënten weten de 
behandelaars dat de behandelingen niet kunnen leiden tot het radi
caal verwijderen van de tumor. Deze is te omvangrijk of is zodanig 
gelocaliseerd dat het totaal verwijderen van de tumor ernstige vita
le functies aantast. Een tumor waarvan bekend is dat deze bijvoor
beeld te ver is doorgegroeid naar de hersenen, zal maar deels 
worden verwijderd. Operatief ingrijpen in combinatie met nabe- 
straling heeft dan tot doel het destructieve karakter van de de tu
mor te beperken en daarmee de pijn zo veel mogelijk te verlichten. 
Tevens kan getracht worden de patiënt zo veel mogelijk ’’toonbaar” 
te houden en wondgeur te beperken. Vanaf het begin van de behan
delingen is dan sprake van het verrichten van palliatieve handelin
gen. Bij de tweede groep gaan de behandelaars er, gezien de 
diagnostische gegevens, van uit dat het door een operatie mogelijk 
moet zijn de tumor radicaal te verwijderen. Tijdens de operatie
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blijkt dan echter dat de tumor door een sterk infiltratieve groei niet 
in z’n geheel kan worden weggenomen: de mutilatie zou te omvang
rijk worden. Door nabestraling kan dan worden geprobeerd het res
terende tumorweefsel inactief te maken. In enkele gevallen leidde 
dat tot een lange overlevingsperiode.

De beslissing cureren - niet meer cureren, dat wil zeggen alleen 
palliatieve zorg verlenen, komt tot stand in het onderling overleg 
met de betrokken behandelaars. We zullen dit punt verder uitwer
ken in hoofdstuk 7.

5.7.2. MFPdeel
De MFP is maar zeer beperkt betrokken bij dit deel van de behan- 
delingsgang. De MFP’er vervaardigt prothetische voorzieningen die 
zo veel mogelijk tegemoet komen aan de wens van de patiënt. Zo 
maakte de afdeling MFP bij een van de patiënten een "slaapepithe- 
se”. Het ging daarbij om een oogkasprothese. De patiënt wilde 
graag een prothese hebben met oogleden in gesloten stand voor het 
moment dat hij zou zijn gestorven.

Controle afspraken worden in de terminale fase alleen gemaakt op 
verzoek van de patiënt.
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Hoofdstuk 6
Belevingsaspecten faciaalpatiënten

INLEIDING EN WERKWIJZE
In de beschrijving van de behandelingsgang van faciaalpatiënten 
gaven we een beeld van het verloop van de behandelingen en van 
de procedures die bij de behandelingen worden gevolgd. In dit 
hoofdstuk gaat het om de wijze waarop faciaalpatiënten deze be
handelingen hebben ervaren. Twee soorten vragen zijn daarbij aan 
de orde. Evaluatieve vragen in de zin van hoe ervaart de patiënt 
zijn behandelingen; belevingsvragen in de zin van hoe beleeft de 
patiënt zijn ziekte en hoe gaat hij daarmee om (als waardebepa
ling), hoe beleeft hij de epithese of hoe gaat hij om met de verande
ringen die plaats vinden in zijn leven, etc.
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 werden de patiënten geinterviewd 
met behulp van het vrije attitude interview. Bij de interviews was 
in de meeste gevallen een direct naaste van de patiënt aanwezig. 
Bij de beschrijving van de belevingsaspecten worden de opmerkin
gen van de naaste, voorzover van belang binnen het verhaal van de 
patiënt, opgenomen in de verslaggeving.

De vierentwintg interviews leverden een veelheid aan gegevens op. 
Bij de bewerking van het materiaal zijn de volgende criteria gehan
teerd.
Het eerste criterium is dat, ondanks de selectie, zo weinig mogelijk 
materiaal verloren mag gaan. De uitspraken van patiënten zijn 
(tweede criterium), voorzover zij een evaluatief karakter hebben, 
gebleven binnen de historische context waarop al eerder is gewezen 
en hebben derhalve betrekking op de toenmalige behandelingen. 
Voorzover het de specifieke belevingsaspecten betreft (derde crite
rium) is er naar gestreefd deze ongedateerd te ordenen, dat wil zeg
gen onafhankelijk van één bepaalde concrete tijdsomstandigheid. 
Als vierde criterium geldt dat uitspraken betreffende incidentele 
gebeurtenissen gekoppeld aan één toevallige omstandigheid van be
handeling zoveel mogelijk zijn vermeden.
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Bij de analyse van de interviews nemen we de chronologie in de be- 
handelingsgang als leidraad. We willen immers het verwerkings
proces waarin de patiënt door zijn ziekte en behandelingen is ver
wikkeld zichtbaar maken. De eerste klachten bijvoorbeeld doen de 
patiënt een arts bezoeken omdat hij zich ongerust maakt. Verwoor
dingen van die ongerustheid worden naast elkaar gelegd. Daarna 
wordt nagegaan of uitspraken elkaar versterken dan wel afzwak
ken. Er ontstaan op die wijze Verdichtingen’ van elkaar bevestigen
de uitspraken en meer verspreide, meer individuele variaties op 
een bepaald thema. Deze mate van verdichting, vergelijkbaar met 
de werkwijze van Glaser en Strauss (1973), speelt een rol in de la
tere theorievorming en hypotheseformulering. In de verslaggeving 
wordt aan de verschillende categorieën uitspraken aandacht gege
ven en worden typerende voorbeelden gegeven als illustratie. Op 
die wijze wordt de behandelingsgang in zijn geheel doorgelopen, 
met de bedoeling het verwerkingsproces van de patiënt zichtbaar te 
maken.
Bij de ordening van het materiaal gebruiken we de onderscheiden 
vijf behandelfases. Per fase ontstaan dan opnieuw verdichtingen 
die we als kenmerkend beschouwen voor de belevingen in die speci
fieke fase. Naast een thema-clustering is er dus ook een fase-cluste- 
ring.
Als we op deze wijze het materiaal analyseren en ordenen blijven 
nog een aantal uitspraken van patiënten over die niet rechtstreeks 
passen binnen dat schema. Het zijn uitspraken over ziekte in het 
algemeen, de oorzaak ervan en dergelijke. Onder ”ALGEMENE 
BELEVINGSASPECTEN” geven we daar aandacht aan.
Bij de bewerking van het materiaal volgens het schema zoals hie
ronder aangegeven bleek dat maar weinig uitspraken niet onder te 
brengen waren. Daarmee werd duidelijk tegemoet gekomen aan 
ons eerste criterium, namelijk de wens dat zo min mogelijk materi
aal verloren mag gaan.

De indeling van het hoofdstuk conform ons ordeningsschema is:

6.1.DIAGNOSTISCHE FASE

6.1.4.

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

Diagnose en behandelaars
Gedachten vóór het vernemen van de diagnose
Reactie op het vernemen van de diagnose en
voorstel tot operatie
Kanker in het gezicht
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6.2. THERAPEUTISCHE FASE
6.2.1. Reacties op behandelingen in het ziekenhuis
6.2.2. Reacties op het zien van de mutilatie
6.2.3. Mutilatie:patiënt en bewegingsvrijheid
6.2.4. Prothese: verwachtingen

6.3. RECONSTRUCTIEVE FASE
6.3.1. Reacties op behandelingen en behandelaars va 

de afdeling MFP
6.3.2. Ervaring met dragen prothese
6.3.3. Prothese: patiënt en bewegingsvrijheid

6.4. CONTROLE FASE
6.4.1. Reacties op controles

6.5. PALLIATIEVE FASE
6.5.1. Een terminale patiënt

6.6. ALGEMENE BELEVINGSASPECTEN
6.6.1. Erover praten
6.6.2. Oorzaak
6.6.3. "Waarom ik?”
6.6.4. Geloof
6.6.5. Veranderingen?
6.6.6. Toekomst.

6.1. Diagnostische fase

6.1.1. Diagnose en behandelaars
In deze paragraaf willen we ingaan op de evaluatieve reacties van 
patiënten op de diverse behandelaars in de diagnostische fase voor 
verwijzing naar het AZU.

Over de rol van de huisarts of tandarts in deze fase wordt door faci- 
aalpatiënten nauwelijks gerept. Ze geven aan dat ze voor een con
sult naar aanleiding van een eerste klacht bij de arts geweest zijn, 
maar hebben weinig of geen commentaar op de aanpak van deze 
arts. Enkele patiënten geven en in bedekte termen aan dat de arts 
misschien wat sneller of adequater had moeten reageren.
Het feit dat vrijwel alle huisartsen of tandartsen de patiënt binnen 
enkele weken naar een specialist verwijzen draagt er allicht toe bij
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dat men vrijwel geen commentaar heeft op de rol van de hulpverle
ners in de eerstelijn.
De reacties van patiënten op de specialisten waar zij naar verwezen 
zijn, zijn gevarieerder van aard. Zoals aangegeven schijnen tien 
van de vierentwintig patiënten door een specialist min of meer ”aan 
het lijntje” gehouden alvorens verwijzing plaats vond naar de uni
versiteitskliniek. Patiënten die binnen enkele weken verwezen wer
den constateren dit feit zonder commentaar. Faciaalpatiënten uit 
de groep van tien reageren al dan niet in bedekte termen op het 
lange uitblijven van een behandeling. Twee voorbeelden. Dhr.La- 
mie met pijn aan zijn neus pratend over de behandeling bij de spe
cialist ter plaatse:

”Ik durf wel te zeggen dat dat een jaar geduurd heeft. Het was 
steeds maar zalfje, zalfje, zalfje; het zag er steeds goed uit, totdat ik 
op een gegeven moment aan hem vroeg of het kwaadaardig kon zijn. 
Hij zegt: ik zal direkt even een collega van me bellen...”.
Mevr. Lamie vult aan: Toen bleek dat dat tussenschotje in je neus, 
dat was er al helemaal uitgerot. Hadden ze in dat jaar tijd in X. 
nooit gezien.”
Dhr. Lamie: ”Kijk dat vind ik erg, he.

De vrouw van dhr. Eersel over de zorg om haar man betreffende 
het lang uitblijven van een diagnose :

”....want de dokter liet hem steeds maar terugkomen. En dan zei ik:
wat heeft ie nou gezegd. Ja, eigelijk niets: kom volgende week maar 
terug. Ik zeg: maar zo laat ik me niet wegsturen. Als ik daar naar 
toe ga, dan wil ik resultaat zien....Ik wil weten wat er aan de hand 
is. Intussen ging die (de specialist) op vacantie, kwam er weer een 
andere specialist: ja, daar doe ik niets aan, want dat moet je dokter 
zelf maar doen, want deze foto is niks....En toen zei hij je moet vol
gende week terugkomen. En ik zeg: als jij (tegen haar man) niet 
gaat, dan ga ik mee en dan doe ik het. Want ik wil weten als het 
niet goed is, dan loopt het steeds maar verder en je weet niet of dat 
fataal kan worden. ...en dan word ik ongerust. En toen zei ik: als er 
maar niets op het bot zit, want daar begin ik nou wel aan te denken. 
Want dat heeft hij (haar man) helemaal vergeten en toen heb ik la
ter nog eens gezegd omdat ik dacht ik begin je vast te waarschuwen 
door dit te zeggen. Maar dat heeft hij helemaal niet echt aangeno
men, wat ik bedoelde.”

6.1.2. Gedachten voor het vernemen van de diagnose 
Tijdens de diagnostische fase worden de meeste patiënten zich er 
van bewust dat er iets bijzonders aan de hand kan zijn. De behan
delingen, verwijzingen, de onderzoeken zetten de meeste patiënten
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aan het denken. Voor vier patiënten blijft het echter tot aan de ope
ratie onduidelijk of er sprake is van kanker. Hen wordt niet mede
gedeeld dat het bij hen gaat om een kwaadaardig proces. Dhr. 
Lamie heeft er zelf nooit bij stil gestaan:

"...anders was ik wel eerder naar het ziekenhuis gegaan.”
Of dhr. Aerts:

”Ja, daar had ik helemaal niet aan gedacht, aan kanker of wat ook, 
nietwaar.”

Voor de meeste patiënten geldt dat ze tegen of op het moment dat 
een voorstel wordt geformuleerd voor een operatie wel de diagnose 
kanker te horen krijgen van de behandelend arts. Dat neemt niet 
weg dat zij al wel ongerust zijn geworden. Als het ziekteproces niet 
stopt, het woord "bestralen” valt of bij een verwijzing "hogerop” 
komt het wantrouwen naar voren! Mevr. Beskers drukt het als 
volgt uit:

”Maar later werd ik er toch bang van, ik denk,he, het kan dat wel
eens zijn.... (tegen haar dochter) ja, ik was er wel bang voor, dat heb
ik tegen jullie niet gezegd.

Dhr. Drijfhout is ongerust, laat zich geruststellen door specialisten, 
maar:

"...tenslotte begon je wel eens aan kanker te denken.”
Dhr. Heymans vraagt bij het bezoek aan een specialist die het 
woord "bestralen” laat vallen om opheldering:

”....ik zeg: nou moet u mij eens vertellen jullie hebben het steeds 
over bestraling en zo, dus daar mag ik aan vastknopen dat er iets 
van kanker zit of zo. Toen zeiden ze: ja, dat is zo. Ik zeg: dat had u 
me dan wel gelijk kunnen vertellen, dat moet ik niet zelf aan elkaar 
kunnen knopen.”

De meeste patiënten blijken in deze periode te verkeren in een toe
stand "tussen hoop en vreze”. Dhr. v. Nagtegaal drukt dat als volgt 
uit:

”Ja....een zere neus...het gaat niet over....mijn schoonzus heeft kan- 
ker;kan het kwaadaardig zijn, want alles begint op zijn eigen wijze, 
maar ja, misschien is het toch niet...”

Terwijl er langzamerhand een lichtje gaat branden, blijft er echter 
hoop bestaan, dat het misschien wel meevalt.
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Mevr. Jongenelen krijgt al snel te horen van een lokale specialist 
dat ”er iets aan de hand is”. Ze zoekt vervolgens een helderziende 
op omdat ze het niet vertrouwt. Deze zegt:

”...je hebt gelijk (dat wantrouwen). Dat oog zal er uit moeten en het 
liefst meteen, want ze kunnen het niet ontdekken, maar er zit een 
kankergezwelletje achter het oog. Maar dat is zo ontzettend klein, 
dat kunnen ze niet ontdekken.”

Twee jaar nadien is de inhoud van de oogkas weggenomen.
De angst kanker te hebben gaat vaak samen met angst om te ster
ven. Dhr. Kluve:

”Ja ik denk dat is allemaal fout, he. Ja angst is: overleven of niet 
overleven. De ene dag zeggen: het zal wel goed komen en de andere 
dag, ja dan denk je wel, het gaat fout, het gaat mis, waar. Maar echt 
die doodsangst kreeg ik wel toen ik hier dan thuis zo alleen....en na 
die bestraling, dat dat allemaal wegrot, ik denk nou is het gebeurd, 
er is geen uitkomst meer.....Daar ging ik gewoon van uit.”

Bij vier patiënten zien we dat de naaste meer vermoedt van een 
mogelijk kankerproces dan de patiënt zelf. De patiënt lijkt meer ge
neigd te zijn dit probleem niet te kunnen/willen onderkennen dan 
de naaste. Dhr. v. leperen zegt duidelijk nee op de vraag van de in
terviewer of hij eraan gedacht had dat het niet wat ergers kon zijn. 
Zijn vrouw, pal erboven op:

”Ik wel! Als hij (haar man) thuis kwam (van een bezoek aan een spe
cialist), ik heb er met de jongens nog een keer over gehad, zei die: je 
moet niet zo pessimistisch wezen, wees een beetje vrolijk en denk er
niets achter.....En dat was ook nog met die dokter, die draaide d’r zo
netjes omheen en dat ken ik niet hebben. Ik zei: is het kanker, komt 
er dan eerlijk voor uit.”

De arts en dhr. lersel lijken samen om het probleem, de diagnose 
bespreekbaar te maken, heen te draaien. Het is zijn vrouw die dui
delijkheid zoekt.

6.1.3. Reacties op het vernemen van de diagnose en het voorstel tot 
operatie
De reactie van faciaalpatiënten op het vernemen van de diagnose 
en het voorstel tot operatie wordt door een aantal factoren bepaald. 
Van belang lijken: het niet mededelen van de diagnose, en als de 
diagnose wel wordt medegedeeld: het tijdstip waarop de diagnose 
wordt medegedeeld, of er al een vermoeden bestond bij de patiënt 
dat het kanker kon zijn, de wijze waarop de mededeling van de
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diagnose wordt gebracht en bovenal de beladenheid van ideeën ver
bonden aan het woord kanker.

Zes patiënten kregen nooit de diagnose kanker "officieel” te horen. 
Zij zijn echter wel geopereerd. Het gebeuren rond de operatie en de 
behandelingen daarna zet ze extra aan het denken waardoor vier 
van hen er achter komen dat ”het wel kanker zal zijn”. Zo hoort 
dhr. Eersel van de behandelaar dat zijn oog moet worden weggeno
men. Hij reageert geschokt:

”Ik heb eigenlijk maar ene keer een schok gehad, zeg maar toen ze 
in Utrecht vertelden dat ik geopereerd moest worden en dat m’n oog 
weg moest....Ik was niet bij machte iets te zeggen, het was moeilijk 
praten toen.”

Door deze mededeling is hij gaan begrijpen dat hij kanker had. Er 
is echter nooit over gesproken met de behandelaars.
Drie van deze vier patiënten gaan pas in een later stadium van de 
behandelingen begrijpen dat ze kanker hebben. Voor mevr. Cats, 
die al jaren een oogkasprothese draagt, lijkt het op het moment van 
het interview nog steeds niet duidelijk dat ze kanker heeft. Het 
woord wordt niet genoemd, ook niet na enige ’’aangevers” van de in
terviewer.
Bij twee patiënten uit de groep van zes is het de behandelaar die 
het hen niet echt duidelijk blijkt te hebben gemaakt wat er aan de 
hand is. Zij reageren dan ook niet geschokt:

”Het was voor mij natuurlijk een hele geruststelling dat tot drie 
maal toe werd gezegd dat het niet kwaadaardig was.”

De meeste van de patiënten die wél de diagnose te horen hebben 
gekregen krijgen de diagnose medegedeeld gelijk met het voorstel 
tot een aangezicht verminkende operatie. Opvallend is dat de reac
ties van faciaalpatiënten op dat moment vooral betrekking hebben 
op het feit dat ze kanker hebben en in mindere mate op het feit dat 
ze een operatie aan het gezicht moeten ondergaan. Dhr. Drijfhout 
verwoordt dat als volgt:

”Nou dan ga je even door de grond heen natuurlijk, want dan zegje:
het is kanker zonder meer, het is een verschrikkelijke ziekte.... ik
moet wel wat verwerken (en pratend over de operatie) maar ik was 
wel van die zorg af.”

Een soortgelijke reactie vertoont ook dhr. Aerts:

125



”Nou ja hij (behandelaar) zei het is huidkanker, maar je gaat er niet 
van dood, het is niet de echte kanker, maar het blijft in je oor en je 
hebt de kans dat je gezicht misvormd wordt, dat het steeds verder 
gaat. Daarom hebben ze het er definitief uitgehaald, ik heb er nog
steeds last van....dat wordt niet meer goed natuurlijk, omdat die
boel kapot is, maar ik ben er blij om dat het weggehaald is.”

Een aantal patiënten kregen de diagnose kanker te horen van de 
specialist in de regio. Ook zij zijn geschokt door die mededeling.

”Het is een grote klap als je denkt dat het eczeem is en er komt dan 
zoiets uit. Als het eenmaal tot je doordringt ben je voor je hoofd ge
slagen. Ik kon niets meer zeggen. Ik zakte gewoon door de grond 
heen.”

Als ze later in het AZU te horen krijgen dat er een operatie moet 
plaats vinden volgen verschillende reacties. Dhr. Kluve zegt:

”Ik ga naar dat ziekenhuis (voor de operatie) en ik kom er niet meer 
uit.”

Minder dramatisch is de reactie van dhr. Gerritsen:
”Het moet maar, hoe langer je wacht...dat andere oog....als het moet 
dan moet het.”

Mevr. Jongenelen reageert nog al laconiek op de mededeling ”alles 
moet eruit” met:

”Als het dan moet dan moet het.”
En als de artsen versteld staan van haar rustige reactie zegt ze:

”Ik voel me toch rijk. Ik heb m’n andere oog nog, ten tweede heb ik 
m’m man en kinderen, punt drie heb ik m’n geloof, wat wil ik nog 
meer.”

Meestal is het de behandelend specialist, die de patiënt vertelt dat 
hij kanker heeft en geopereerd moet worden. De wijze waarop dit 
gebeurt verschilt nogal. Voor specialisten die om de diagnose heen- 
draaien en alleen reageren op de vragen van de patiënt wordt wei
nig waardering opgebracht. Een uitspraak van dhr. Kluve:

"Toen zegt die (de specialist) tegen mijn: vanavond zal ik een uitvoe
rig gesprek met u hebben over die operatie, wat we gaan doen en 
dergelijke. Ik zeg: ja, ik wil het gewoon weten. Maar die dokter liet 
z’n eigen nooit niet zien.”

In de nacht maakt deze patiënt ”trammalant” en forceert een 
dienstdoende zaalarts duidelijk te zijn en de diagnose met het voor
stel tot opereren aan hem uit te leggen.
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Van dhr. Nagtegaal krijgen we te horen hoe de wijze waarop een 
mededeling wordt gedaan over de diagnose inwerkt op de patiënt:

’’Hij zei het zo effen door de telefoon. Het is alsof je een klap in je 
smoel krijgt. Ik had geen woorden voor die man.”

Vijf patiënten vernemen de diagnose telefonisch of zelfs via de post. 
Gezien hun reacties brengen deze patiënten weinig waardering op 
voor deze gang van zaken.
Bij de resterende 13 patiënten kan gesproken worden van een open 
overleg tussen patiënt en specialist over de diagnose en voorstel tot 
operatie. Exemplarisch is het verhaal van dhr. Drijfhout:

”En vooral toen ik bij de professor kwam, die heeft openhartig alles 
verteld en gezegd wat hij ging doen en wat voor ernstige verminking 
dat tot gevolg heeft. Hij heeft toen gezegd: ik zou u in plaats van 
opereren ook kunnen bestralen, maar dat is veel erger, dan krijgt u 
een verschrompelde neus die niet toonbaar meer is en daar is niets 
meer aan te doen en niemand kan zien of het geholpen heeft of dat 
het weg is. En als ik u opereer dan kan ik het wel zeggen, het is weg 
of het is niet weg. En dan moet u een prothese dragen.”

Bij bijna de helft van de patiënten blijkt huns inziens de diagnose 
kanker niet of met weinig takt meegedeeld. We moeten dit overi
gens bezien in het licht van de tijdsperiode waarop het patiënten
materiaal betrekking heeft. De interviews zijn afgenomen bij 
patiënten die twee tot vijftien jaar geleden kanker kregen. Vijftien 
jaar geleden was het niet zo vanzelfsprekend als het wellicht nu is 
patiënten een zo’n ernstige diagnose als kanker mee te delen. Te
vens moeten we constateren dat in de loop van die vijftien jaar de 
procedures bij de diagnosestelling en bij de behandelingen wijzigin
gen hebben ondergaan. Bij de beoordeling van de terughoudendheid 
die de specialisten blijkens dit onderzoek aan de dag legden ten 
aanzien van het bespreken van de diagnose met de patiënt moet 
ook daarmee rekening worden gehouden.

Voor vrijwel alle patiënten geldt dat zij bij het horen van de diagno
se ernstig geschokt zijn. De gedachte aan doodgaan komt als een 
van de eerste reacties naar voren:

”Je denkt natuurlijk aan je leven, wat denk je. Ja, ja, ja, ik ben van 
alles gaan regelen. Daar moet je rekening mee houden met dood
gaan.”
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Drie patiënten vonden het hebben van kanker plus de bedreiging 
van een aangezichtsverminkende operatie zo erg, dat zij geen moed 
meer hadden om verder te leven. Dhr. Roelofs:

"Als ik nou naar bed ga, dan hoop ik dat ik morgenochtend niet 
meer wakker wordt. Kun je je dat indenken? Ja, en daar kun jij me 
bij helpen, dat heb ik tegen de huisarts gezegd.”

De reacties van de naasten van de patiënten op het horen van de 
diagnose en het voorstel tot operatie zijn over het algemeen de pa
tiënt tot grote steun. Zoals al is aangegeven stimuleren enkele 
naasten de patiënt goed te informeren naar het hoe en waarom van 
een operatie. Een voorbeeld van een reactie op het horen van de in
dicatie tot opereren zijn de woorden van de vrouw van dhr. Eersel:

”Ik heb je liever gehavend en gezond als dat ik je kwijt raak.”

6.1.4. Kanker in het gezicht
De betekenis die faciaalpatiënten toekennen aan hun gelaat komt 
tijdens de interviews op verschuilende manieren tot uitdrukking. 
In deze paragraaf willen we beschrijven hoe zij reageren op het 
kankerproces dat zich in hun gelaat afspeelt.

Bij die operatie zal volgens het operatievoorstel een deel van het ge
zicht verminkt worden. Naar hun reacties op het operatievoorstel 
zijn de patiënten in drie typen te onderscheiden. Ten eerste patiën
ten die weinig of geen moeite (meer) lijken te hebben met een vorm 
van kanker in het aangezicht en dat ook als zodanig aangeven. Ten 
tweede zij die geen duidelijke mening hebben over het zichtbare 
aspect van het kankerproces en zeggen ermee te kunnen leven. De 
derde groep patiënten voelt zich duidelijk blijvend gehandicapt.
De groep patiënten die zegt weinig of geen moeite te hebben met 
het probleem is relatief klein (drie patiënten). De bedreiging van 
een aangezichtsverminking lijkt voor dhr. Versloot van geringe be
tekenis:

"Eerst die bestraling, daarna die plastische operatie, uiteindelijk nu 
een amputatie, voor mij is het een trapsgewijze gang naar het mis
sen van een neus. Nee, daar ben je al aan gewend.”

Het langzaam toegroeien naar een operatie schijnt de betekenis 
van de amputatie minder beladen te maken.
Op de vraag aan mevr. Jongenelen wat het voor haar betekent kan
ker in het gezicht te hebben reageert ze als volgt:
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"Interesseerde me geen fluit en mijn man en kinderen ook niet, 
niets, totaal niets..... ik vind daar moetje gewoon boven staan.”

Opvallend is wel dat het "interesseerde me geen fluit” vele keren 
herhaald wordt en dat de kinderen op school een moeilijk jaar door
maken. Zij is de enige patiënt die aangeeft ”er boven te staan”.
De derde patiënt die zégt geen problemen te hebben met het kan- 
kerproces in zijn gezicht verhaalt in een ander deel van zijn inter
view hoe hij ervaren heeft dat een buurjongetje hem mijdt en dat 
dat een schokkende ervaring was. Dhr. Fens:

"want ik zag er zo akelig uit (met dat verband), de kinderen liepen 
voor me weg.”

De tweede groep van vier patiënten heeft geen duidelijke mening 
over het hebben van kanker in het gezicht. Ze lijken aan het pro
bleem voorbij te gaan, ze "kunnen het niet zeggen”. Twee voegen er 
aan toe dat ze het erger zouden vinden elders in het lichaam kan
ker te krijgen. Mevr. Cats:

"...als je inwendig wat hebt, dan ben je nog niet klaar.”
De derde groep omvat de overige 17 patiënten. Kanker in het ge
zicht schijnt voor hen een extra betekenis te hebben. Ze zeggen ”het 
erg te vinden”, maar enkelen geven tegelijk aan er mee te kunnen 
leven. Zo zegt dhr. Drijfhout:

"Dat het in je gezicht zit, dat is natuurlijk wel erg onaangenaam. 
Later was ik er blij om, want het zit aan de buitenkant van je li
chaam, dus het is altijd onder controle te houden.”

Een dergelijke reactie komt van dhr. Aerts:
”Ik vond het niet leuk, natuurlijk niet, nog niet. Maar het moet alle
maal en nou weet ik definitief dat ik er van af ben.”

Deze patiënten lijken het probleem van de verminking van hun ge
laat te "compenseren” door er een positieve wending aan te geven. 
De meeste patiënten in deze derde groep gaan gebukt onder de aan- 
gezichtskanker. Ze vinden de dreiging van een gezichtsverminking 
verschrikkelijk. Een uitspraak van dhr. Unen:

”Ja, je moet dat niet uitvlakken. Wie z’n neus schendt schendt z’n 
aangezicht en dan hoef ik niets meer te zeggen.”

Als dhr. Heymans iemand ontmoet die hem weinig taktvol wijst op 
zijn afwijkend gelaat krijgen we de volgende reactie:
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”Zo zegt die, dat is wie zijn neus schendt schendt zijn aangezicht. Ik 
zeg: weet u wel wat u zegt? Ik had die kerel wel een schop kunnen
geven....daar heb ik niet om gevraagd....dat is het eerste gezicht
ook.”

Enkele patiënten van de grootste groep vergelijken het hebben van 
kanker in hun gelaat met het voorkomen van kanker elders in hun 
lichaam. Kanker in het gezicht wordt door hen als meer confronte
rend ervaren dan ”in je buik bijvoorbeeld”. Dhr. Kluve vergelijkt de 
aangezichtskanker met een verminking van zijn been:

”Als ik m’n neus terugkrijg dan mogen ze van mij direct m’n been 
eraf halen, daar wil ik direct mee ruilen, dat interesseert me
niks...... en ook vaak dat je droomt dat alles weer compleet is en ’s
ochtends is dat dus niet zo.”

Patiënten die veel pijn hebben gehad in de preoperatieve fase lijken 
de verminking van hun gelaat gemakkelijker te accepteren. Zo zegt 
dhr. Nagtegaal:

”Het kan je eigenlijk niet veel schelen als je je neus kwijt raakt, als 
je die pijn maar kwijt bent.”

Bij deze patiënten weegt een aangezichtsmutilatie op tegen het 
hebben van kanker of het hebben van pijn.
Twee patiënten geven vrij direct aan dat veranderingen in hun ge
laat ook iets te maken zou kunnen hebben met een verandering van 
hun persoon. Dhr. Drijfhout over de mogelijkheid elders in het li
chaam kanker te hebben:

”...dat vind ik veel naarder voor je persoonlijkheid.”
En dhr. Kluve:

”Nee, ik herkende m’n eigen gewoon niet meer, ik was gewoon me
zelf niet meer.”

Waar patiënten over het algemeen wel degelijk beseffen dat ze na 
de operatie met een verminkt gezicht door het leven gaan, lijken 
vier patiënten zich dat vooraf niet te realiseren.

”want je weet nooit hoe het afloopt. Nee, in feite realiseer je je dat 
niet.”

Deze patiënten gingen de operatie tegemoet zonder zich te realise
ren naar ze zeggen dat ze na de operatie verminkt zouden zijn.
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6.2. Therapeutische fase

6.2.1. Reacties op behandelingen in het ziekenhuis 
In deze paragraaf geven we weer hoe patiënten hun verblijf in het 
ziekenhuis hebben ervaren. Het verblijf in het ziekenhuis omvat 
het einde van de diagnostische fase en de gehele therapeutische 
fase.
Bij de beschrijving van de behandelingsgang in hoofdstuk 5 werd in 
paragraaf 5.2.4. apart aandacht besteed aan het verloop van de 
confrontatie met de mutilatie in het ziekenhuis. Hoe faciaalpatiën- 
ten hierop reageren komt apart aan de orde in de volgende para
graaf 6.2.2.
Voor patiënten in ons onderzoek geldt dat zij als therapie voor het 
kankerproces in ieder geval een operatie hebben ondergaan. Enke
len van hen zijn tevens voor- of nabestraald en/of hebben cytostati- 
cakuren ondergaan. Eerst gaan we in op de reacties van patiënten 
op de bestralingen, dan op de cytostaticakuren en vervolgens de re
acties op de operatie.

De zeven patiënten, die vooraf bestraald zijn dan wel werden nabe
straald, geven te kennen dat zij de bestraling als onprettig hebben 
ervaren. Als voorbeeld dhr. Unen:

”Je wordt er niet lekker van, je eetlust wordt minder. Ik rook steeds 
puur verbrand vlees.”

Ook dhr. Kluve is min of meer overdonderd door de neveneffecten 
van de bestraling:

”Ik werd steeds magerder en moeier en ik had nergens geen lust 
meer in.”

Over de omgeving op de afdeling radiotherapie, met de ’populaire’ 
bijnaam ”de bunker”, geeft dhr. Kluve het volgende te kennen. Hij 
lijkt er te veel ellende bij elkaar te zien:

”Ik zeg, laat het een beetje afzonderlijk, een beetje die ernstige ge
vallen die een gat in d’r gezicht hebben, dat gaat allemaal op die 
brancards mee, diezelfde ruiten waar, er zijn mensen daar zie je
niks aan, maar er zijn ook mensen daar zie je van alles aan....het is
daar ook zo’n echte dood toestand als je d’r binnenkomt, stil....”

Hij ziet mensen ’’ineengestort” de kamer van de bestralingsarts uit
komen:

”Dat maakt een rot indruk, vind ik.”
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Slechts één van de geïnterviewde patiënten onderging een cytosta- 
ticakuur. Dat gebeurde een jaar na de operatie. Zij zegt er het vol
gende over:

"Iedere week kreeg ik een infuus. Dan werd ik ziek, wat drie ä vier 
dagen duurde; ja, en je laat je opzettelijk ziek maken. Dat ziek zijn 
is werkelijk afschuwelijk. Op een gegeven moment was ik al ziek 
vóór de kuur. Als ik weer moest kiezen tussen zoiets en een opera
tie, met dezelfde kansen, dm zou ik acuut voor een operatie kiezen.”

Deze patiënte geeft aan chemotherapie afschuwelijk te vinden, af
schuwelijker dan een operatie. Zij vindt bovendien dat zij terwijl ze 
"niet ziek” is door een dergelijke kuur ziek wordt gemääkt.

Uit de reacties op de behandeling blijkt dat alle patiënten op twee 
na tevreden zijn over de operatie. Afwezigheid van pijn na de ope
ratie blijkt een grote rol te spelen.

"Ik heb helemaal geen pijn gehad, dat was natuurlijk ook al heer
lijk.”

Bij alle patiënten staat het ontbreken van pijn centraal in hun posi
tieve kijk op de operatie.
Naast de positieve geluiden als ”ik voelde me bevrijd door de opera
tie” staan twee opmerkingen die minder positief lijken te zijn:

”Ze hebben me flink te pakken genomen”
en

”Ik vond het helemaal niet leuk, natuurlijk niet, nog niet.”

Het verblijf in het ziekenhuis wordt niet alleen bepaald door de be
handelingen die patiënten daar ondergaan. Ze maken ook opmer
kingen over de opvang of de verzorging. Op drie uitzonderingen na 
hebben geen van de patiënten klachten over de verzorging in het 
ziekenhuis. De drie patiënten met klachten geven aan dat het zie
kenhuiseten niet aan hun smaak beantwoordt of dat een verpleeg
ster "niet vriendelijk was”.

Patiënten beschrijven het contact met de artsen vanuit verschillen
de hoeken. In het algemeen wordt de deskundigheid van de artsen 
niet in twijfel getrokken. De feitelijke behandelingen geven geen re
den tot negatieve opmerkingen. In tegenstelling tot die feitelijke be
handelingen wordt de houding van artsen nog al eens bekritiseerd. 
De klachten die een aantal patiënten over de artsen hebben komen
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erop neer dat zij te weinig of geen informatie krijgen over wat er 
operatief weggehaald wordt en wat de gevolgen en met name de ne
veneffecten van een bepaalde behandeling kunnen zijn. Dhr. Kluve 
verwoordt dat als volgt:

"De dokters die kwamen vaak genoeg, maar hoe moet ik het zeggen, 
uit het oog uit het hart.”

Hij klaagt nadrukkelijk over de gebrekkige communicatie met de 
artsen, afspraken worden bijvoorbeeld niet of te laat nagekomen:

”Maar waarom zegt die (de arts) dat niet tegen mij, waarom laat die 
mij daar weken zo liggen zonder iets te zeggen”.

Zo werd aan acht patiënten te onduidelijk verteld wat de omvang 
van de mutilatie zou zijn en werd aan vier patiënten niet verteld 
wat de mogelijke bijwerkingen van operatie of bestraling zouden 
zijn, hetgeen achteraf tot vervelende negatieve gevoelens, gedach
ten en ervaringen aanleiding gaf.

Een ander aspect dat patiënten naar voren brengen is de begelei
ding door de behandelaars. Zes patiënten geven gemis aan begelei
ding aan. Dhr. Roelofs zegt:

”De medische verzorging was uitstekend. Begeleiding en zo was er 
niet bij. Nee, dat er achter een patiënt nog een groot stuk gezond 
mens zit die opgevangen moet worden schijnen ze niet te weten.”

Een tweede voorbeeld komt van dhr. v. leperen:
"Maar ik zeg wel, ik bedoel maar, ja goed die operatie, dat is vak
kundig, dat kan ik niet beter zeggen, maar d’r wordt te weinig aan
dacht aan besteed als je geholpen bent....laten ze na de operatie of 
voordat je het ziekenhuis verlaat een effe op een rijtje zetten wat de 
bedoeling is.”

De vraag naar begeleiding lijkt niet alleen ingegeven te worden 
door de vraag naar hoe het verder moet in technische zin maar ook 
door de opgave de mutilatie te verwerken. Enkele patiënten vertel
len dat ze de verpleegkundigen nadat ze met een arts gesproken 
hebben vragen om nadere "uitleg”. Zij zijn positief over de goede op
vang en verzorging van de verpleging. Dhr. Roelofs is van mening 
dat indien hij zelf maar meewerkt de medewerking van de verple
ging groot is:

"Het ligt er gewoon aan hoe je jezelf opstelt. Als je iri het ziekenhuis 
problemen hebt ligt dat voor honderd procent aan jezelf.”
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Een soort reactie die bij de meeste patiënten voorkomt.
Begeleiding wordt soms gegeven door professionele hulpverleners. 
Bij vier patiënten is het maatschappelijk werk van het ziekenhuis 
betrokken geweest bij de begeleiding. In drie van deze gevallen 
werd deze hulp als niet adequaat beoordeeld. We geven de reactie 
van mevr. Jongenelen:

"Wat ik wel afgrijselijk, onuitstaanbaar vond, ze zijn te goeder 
trouw geweest, maar ik kreeg op een gegeven moment een maat
schappelijk werkster op m’n dak, die me wel eens eventjes zou zeg
gen hoe ik alles moest aanpakken, etc., dat ik op het laatst zo kwaad 
werd, dat ik zei: nou moet u eens goed luisteren, punt een 'heb ik 
niet om u gevraagd, punt twee u denkt dat u alles weet, u hebt het 
verkeerd, want ik weet heus wel hoe ik de boel moet verwerken, en 
punt drie ik heb uw hulp niet meer nodig.”

Dhr. Heymans vermeldt hoe het contact verliep tussen de maat
schappelijk werkster en zijn vrouw:

”Nou is ze bij die maatschappelijk werkster terecht gekomen, nou 
dat noem ik nou niet direct begeleiden hoor, ik bedoel, die vrouw 
haalt het meer uit een boekje als uit de werkelijkheid. Ze zag van 
alle kanten niet waar het over ging en het was op het laatst dan ook 
en dat zijn dan wel de laatste vragen van haar geweest: hoe ervaart 
u dat nu sexueel ook. Toen zegt mijn vrouw: wat heeft dat er nou 
mee te maken en dat hoef ik u dan nog niet te vertellen ook. Dat 
noem ik dan nog geen begeleiding ook, he.”

Bij twee patiënten speelt de huisarts een "bemiddelende” rol in het 
contact tussen patiënt, verpleegkundigen en de ziekenhuisartsen. 
Door regelmatig zijn patiënt in het ziekenhuis te bezoeken hoort de 
huisarts van problemen in de begeleiding. Door dit bij verpleegkun
dige en zaalarts te signaleren kan de patiënt beter opgevangen 
worden.

6.2.2. Reacties op het zien van de mutilatie
In paragraaf 5.2.4. beschreven we hoe de patiënt na de operatie 
voor de eerste keer geconfronteerd werd met zijn aangezichtsdefect. 
Meer dan de helft van de patiënten zag het defect voor ’t eerst in 
het ziekenhuis, de anderen thuis of op de afdeling MFP. In deze pa
ragraaf geven we de ervaringen van patiënten met deze confronta
tie.

Nadat patiënten in de interviews verteld hadden over de gang van 
zaken bij het voor ’t eerst zien van hun defecte uiterlijk vroeg de in
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terviewer de patiënt te vertellen over de emoties die deze confron
tatie destijds opgeroepen had. Bij de meeste reacties lijkt het erop 
dat de emoties er wel zijn, maar dat tegelijkertijd rationalisaties de 
emoties "afdekken”. Zo geeft dhr. Aerts aan ”nou ik vond het hele
maal niet leuk” en hij voegt er onmiddellijk aan toe:

”Nee, maar het moest. Het was nodig. Ik vertrouw altijd op de dok
ters, op specialisten niet waar. Als het niet nodig was geweest had
den ze het niet gedaan.”

Ook zien we dat het voor patiënten niet altijd mogelijk is de door
stane emoties onder woorden te brengen. Als voorbeeld mevr.Cats. 
Zij geeft in het interview aan het niet moeilijk te vinden naar haar 
mutilatie te kijken en haar reactie op het voor het eerst zien van 
het defect is:

”Nou het kon me niets verschelen.”

Haar dochter vertelt echter dat ze de nacht na de confrontatie in 
het ziekenhuis ”lang heeft liggen huilen en toen ze thuis kwam liep 
ze te gooien en te smijten”.

Overzien we de reacties dan blijken negen van de vierentwintig pa
tiënten erg geschokt door wat ze te zien kregen, twaalf patiënten 
reageren min of meer laconiek of kunnen geen gevoelens of gedach
ten van dat moment meer aangeven. Bij drie patiënten komt er he
lemaal geen reactie.
In de eerste groep van negen patiënten roepen de herinneringen 
aan het eerste zien van de mutilatie sterke emoties op. Zij lijken 
zich nog precies te kunnen herinneren wat het voor hen betekende 
het defect voor ’t eerst te zien. Dhr. Heymans raakt bij het inter
view (nog) sterk geëmotioneerd en hij zegt:

”De eerste keer dat ik het zag was het wel een klap natuurlijk, daar
mee is ook een stuk van mijn leven weggesneden. Ja, dat is het...je 
denkt natuurlijk al: ja hoe moet het verder ook he, je bent tenslotte 
toch ook geschonden.”

Bij deze patiënten komt het voor dat tot hun schrik de mutilatie 
groter is dan zij veronderstelden, dan wel begrepen hadden. Een 
uitspraak van dhr. Michels:

”Toen ik dat ooglapje optilde schrok ik heel erg. Toen bleek dat ze 
alles maar leeggehaald hadden en de oogleden maar naar binnen 
hadden gevouwen; en alle haartjes waren weg.”
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Bij dhr. Kluve komen doodsgedachten boven bij het zien van zijn 
mutilatie:

”Op dat moment had ik liever meteen dood gebleven. Zo erg. Het 
was m’n gezicht niet, het was gewoon afschuwelijk om te zien....ik 
had een hekel aan m’n eigen. Ik vond het gewoon verschrikkelijk. Ik 
denk: dat ik met zoiets moet leven...het was zo’n verminkt gezicht.”

Dhr. Grerritsen zegt:
”Dat viel tegen, je keek in zo’n donkerte.”

Andere patiënten uit de eerste categorie reageren in dezelfde trant. 
De tweede groep patiënten reageert min of meer laconiek of lijken 
geen gedachten te hebben. Een laconieke reactie komt van mevr. 
Jongenelen:

”Ik zeg, oh nou weet ik het, klaar. Nee het zei me niets. Het deed me 
totaal niets...ja, ik ben net zoals ik zeg, ik ben een rare hoor. Ik kan 
er niets aan doen. Nee, het doet me niets.”

Bij een volgend tweetal patiënten van deze groep lijkt het er toch 
wel op dat ze hun emoties weggedrukt hebben. Dhr. Drijfhout.:

”....maar het ging zo langs me heen eigenlijk. Misschien heb ik de
dingen weggeduwd. Proberen eroverheen te leven. Dat denk ik wel. 
Je kan het zelf zo moeilijk analyseren eigenlijk, he.”

Voor zijn vrouw is de confrontatie moeilijker verlopen:
”In het begin vooral heb ik het dat toch wel moeilijk gevonden, voor
al zonder prothese, dat moest wel wennen.”

Dhr. Fens:
”Ja, ik kon d’r niks van zeggen. Geen gedachte....”

Wel heeft hij last van de reaktie van zijn kleindochter:
”Toen komt die kleine meid van m’n dochter en die wou perse naar 
opa. Ja maar opa ziet er zo akelig uit op dit ogenblik. Ja, ze wou er 
toch naar toe en toen had het zo’n beetje verteld hoe het eruit zag en 
ze stond aan de deur en ze werd spierwit....ja, zo schrok ze er
van....Dat vond ik heel erg.”

Voor dhr. Oost is de omvang van de mutilatie geen verrassing. Het 
was zoals het hem tevoren was verteld. Hij ontkent schrik van zijn 
mutilatie. Hij zegt:

”Ja, dan kijkje even raar van zo’n prachtige aap heb ik nog nooit ge
zien. Ja, wantje hebt een kop als een aap. Maar schrikken: nee. En 
je kunt er toch niets aan veranderen.”
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Een reactie zoals die ook voorkomt bij andere patiënten uit de 
tweede groep: ze lijken de mutilatie min of meer als een feit te con
stateren waaraan niets meer te veranderen is.

Drie patiënten lijken om de herinnering van het eerste zien van het 
defect heen te draaien of wensen- er niet (meer) over te praten. 
Dhr.v.Ieperen praat om de herinnering heen, hij wil er geen woor
den aan besteden. Het is een patiënt wiens vrouw het defect nog 
nooit heeft willen zien.

6.2.3. Mutilatie: patiënt en bewegingsvrijheid
Teneinde zicht te krijgen op wat het voor patiënten betekent met 
een gemutileerd gezicht door het leven te moeten gaan noteren we 
in deze paragraaf de zelfrapportages van de patiënt over zijn om
gang met zijn omgeving: de vraag is hoe "vrij” voelen patiënten zich 
de confrontatie met hun omgeving aan te gaan en hoe ervaren zij 
de reacties uit hun omgeving op het gemutileerd zijn.
In de behandelingsgang gaat het hierbij om de periode na de opera
tie in het ziekenhuis, de eerste contacten met familie en vrienden 
en de periode aansluitend thuis in afwachting van de faciaalprothe- 
se, inclusief de eerste contacten met de buurt.
Gedurende deze periode dragen patiënten een verband over het de
fect in het gezicht.

De patiënten lijken door de mutilatie verschillend te worden bein- 
vloed.
Voor de helft van de patiënten heeft de mutilatie geen duidelijke in
vloed op hun omgang met anderen. Zolang ze het defect kunnen af
dekken met een verband voelen zij zich niet beperkt in hun 
bewegingsvrijheid. In het ziekenhuis mengen ze zich snel onder de 
mensen. Van deze patiënten kan ook gezegd worden dat hun omge
ving een positieve bijdrage geleverd heeft aan hun sociale revalida
tie. Zo zegt dhr. v. leperen:

"Daarom zeg ik, zoals familie en kennissen, die hebben het allemaal 
goed opgevangen vind ik hoor. Alleen de werkgever niet.”

Een uitspraak van mevr. Teunissen lijkt aan te geven dat het geen 
schande is als het gezicht gemutileerd is. Zij en andere patiënten 
geven te kennen dat zij door bewust vanaf de eerste dag naar bui
ten te treden en door zoveel mogelijk werkzaamheden en hobby’s te
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hervatten een stap zetten die volgens hen des te groter en moeilij- 
ker wordt naarmate men langer binnen zou blijven zitten:

”Ik heb me niet verschuild. Want ik dacht: dan ga je de mist in. Als 
je je gaat generen voor je uiterlijk ga je de mist in. Dan zag je de 
mensen wel kijken, maar ja, ’so what’, ze mogen.”

Drie patiënten lijken zich niet in hun bewegingsvrijheid te laten 
remmen ondanks de negatieve reacties van hun omgeving. Mevr. 
Cats verwoordt het als volgt:

”Een hoop mensen kennen er niet op uit dat het hol is hoor. Maar ik 
geef er niets om.”

Ook dhr. Eersel heeft zich nooit beperkt gevoeld in zijn bewegings
vrijheid. Na de operatie gaat hij (klandestien) met een zwager naar 
een restaurant in de stad koffiedrinken:

”Nee ik wil maar zeggen, dat is voor mij geen probleem geweest ei
genlijk, hoor. Ik vond het alleen vervelend, dat verband werd vuil 
natuurlijk....als je dan koffie gedronken had.”

Zijn vrouw geeft aan hoe de omgeving in feite reageerde op haar 
man. Ondanks deze negatieve reacties stapt haar man overal op af:

”.....waarom laten ze mij nou vallen. Zelfs vrienden en kennissen
die altijd over de vloer kwamen bleven acuut weg, van de eerste op 
de andere dag. En dat kan ik niet begrijpen want als er iets is met
vrienden, familie, buren of kennissen....dan ga ik de eerste de beste
dag naar toe. Ze hebben me gewoon allemaal laten vallen. En dat 
vind ik toch wel moeilijk om er dan doorheen te komen, in die perio
de.”

Het is voor mevr. Jongenelen erg moeilijk te accepteren, ondanks 
haar open instelling naar haar omgeving, dat haar familie haar in 
de steek laat. Vooral het verloren gaan van contacten met haar zus
je en moeder komt hard aan:

”En het klinkt heel idioot, daar heb ik zo’n geestelijke optater van 
gehad hoe mijn zusje dit gedaan heeft en mijn moeder.”

Overigens heeft mevr. J. zich nooit in haar bewegingsvrijheid be
perkt gevoeld.

Voor drie patiënten is de overgang van het (veilige) ziekenhuis naar 
de thuissituatie een moeilijke. In het ziekenhuis bewegen ze zich 
tamelijk vrij, maar ze zijn bang om buiten het ziekenhuis onder de 
mensen te komen. Dhr. Unen:
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”Ik wilde zolang in het ziekenhuis blijven totdat ik die prothese had. 
Want ik leef allenig thuis op een dorp. Ik was niet bang, maar je 
komt in het dorp. De een vraagt dit, de ander dat. Het is net als bij 
een sterfgeval, daar krijg je de zenuwen van.”

Een zevental patiënten geeft aan zich zeer beperkt te hebben ge
voeld in hun bewegingsvrijheid. De mutilatie heeft tot gevolg dat ze 
aanvankelijk niet meer naar buiten durfden uit angst door mensen 
bekeken en nagekeken te worden en uit angst er met hen erover te 
moeten praten. ”Laat mij maar in m’n schulp kruipen” lijken deze 
te willen zeggen. De mutilatie roept een minderwaardigheidsgevoel 
op bij deze patiënten. Door steun vanuit het gezin kwamen zij van 
lieverlee weer onder de mensen. Een uitspraak van dhr. Lamie:

"Zonder mijn vrouw en kinderen had ik het zover niet gekregen.”

Dhr. Heymans voelt zich sterk belepimerd in zijn sociale contacten 
en voert dit terug tot de reactie van zijn omgeving. Zijn vrouw en 
kinderen staan wel achter hem:

”....en voor de rest zie je niemand meer. En het is met kennissen,
dat is zelfs met familie ook hoor, daar zie ik niemand meer van....ik 
voel me niet vrij.”

Het relaas van dhr. Kluve over het weer onder de mensen komen 
geeft aan hoe moeilijk sommige patiënten hun mutilatie verwer
ken:

”Dat is gewoon verschrikkelijk om onder de mensen te komen, dat is 
een hele stap die je moet overbruggen hoor.”

In het ziekenhuis gaat hij in het recreatiezaaltje apart zitten. Een 
medepatiënt met een dergelijke afwijking stimuleert hem zich bij 
anderen te voegen:

”Die zegt: je moet er doorheen....maar je hebt het er wel moeilijk 
mee.”

Bij thuiskomst na de ziekenhuisperiode hebben de buren zich uitge
sloofd, zo verhaalt zijn vrouw, de vlag uit, een loper gelegd, bloe
men voor het huis:

”Nee, het deed jou niks. Dat was wel erg.”

Dhr. Kluve trekt zich terug en zegt:
”Nee, ik had liever niet naar huis gegaan.”

De veiligheid van het ziekenhuis wil hij liever niet inruilen voor de 
onveilige thuissituatie.
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Alle patiënten zijn er zich van bewust door de mutilatie met een ge
schonden gezicht door het leven te moeten. Desalnietemin zeggen 
de meeste patiënten dat tenslotte een zekere gewenning aan de mu
tilatie optreedt. Zoals we zagen speelt daarbij de reactie van de om
geving een belangrijke rol. Het gezin reageert meestal positief; 
familie, vrienden en kennissen laten het nog al eens afweten; de 
buurt en vreemden reageren op een afstand door de patiënt na te 
kijken of vervelende opmerkingen te maken. Mevr. Stadt:

"Ja, als je dan met zo’n lapje op buiten loopt, dan worden wel eens 
opmerkingen om de oren geslingerd van: ben je aan het boksen ge
weest. Dan ga je aan het begin wel eens door de grond. Je blijft er in 
feite mee geconfronteerd worden.”

Behalve aan opmerkingen van mensen lijken een aantal patiënten 
zich ook te storen aan nonverbale reacties. Een uitspraak van dhr. 
v. Zaal:

”Niet in de zin van medelijden. Maar reacties in de zin van langs je 
heen kijken en dan het stiekem kijken als je zelf niet kijkt. Dat was 
erg moeilijk voor mij in het begin.”

Slechts twee patiënten laten blijken nooit aan de mutilatie te zul
len wennen. Dhr. Michels:

”het is net een doodskop aan die ene helft. Mijn vrouw maakt het 
schoon met van die saté-prikkertjes zonder punt, met wattips. En 
dat is geestelijk niet te rijmen. Een mens kan niet zien dat er een 
stokje in zijn hoofd gaat. Dat kan ik niet zien, en dat zal ik nooit 
kunnen zien. Ik doe dan mijn andere oog dicht.”

6.2.4. Prothese: verwachtingen
Als aan het begin van de reconstructieve fase een faciaalprothese 
wordt vervaardigd zijn de meeste patiënten thuis in afwachting van 
een behandeling op de afdeling MFP. Een enkele patiënt bleef in 
het ziekenhuis om daar te wachten op de te vervaardigen prothese.

Achttien van de vierentwintig patiënten brachten vóór de mutile
rende operatie een bezoek aan de afdeling MFP. Zij zijn door de be
handelaars van het AZU verwezen naar de afdeling MFP. De 
andere zes patiënten vinden hun weg naar de afdeling MFP onaf
hankelijk van de verwijzers. Eén van de zes zorgt zelf voor een ver
wijzing na de operatie naar de afdeling MFP, voor één patiënt is 
het een medepatiënt die voor het contact zorgt met de MFP en bij 
de overige vier patiënten blijft het onduidelijk hoe de verwijzing tot 
stand komt. Tijdens het eerste bezoek aan de afdeling MFP wordt
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aan de patiënt uitgelegd dat na de operatie een faciaalprothese zal 
worden vervaardigd, hoe deze eruit zal zien, etcetera.

Geven we eerst het commentaar van de patiënt die zelf zorgt voor 
een verwijzing naar de afdeling MFP. Dhr. Aerts:

”In het begin dacht ik helemaal niet over een prothese of zo he met 
die pleister op m’n oor. Ik dacht ik kan toch niet m’n hele leven met 
een pleister op m’n oor blijven lopen. Dus toen die dokter dat zei dat 
die een paar keer moest opereren om dat in orde te krijgen, ik zeg: 
dokter schei alstublieft uit. Toen schoot me opeens te binnen, ik zeg: 
daar kan toch een prothese voor gemaakt worden? Toen heeft ie op
geheld.”

Voor dhr. v. leperen geldt dat hij z’n informatie van een medepa
tiënt te horen krijgt:

”Als ze (de artsen) zouden zeggen: kijk hier, na zoveel tijd krijg je 
een prothese, maar je moet het van een medepatiënt horen.”

Met de meeste patiënten is voor de operatie met de behandelaars 
van het AZU, danwel MFP over de mogelijkheid van een faciaalpro
these gesproken hebben.

De vraag die we ons stellen in deze paragraaf is hoe patiënten rea
geren op de mogelijke prothetische reconstructie van hun defect en 
welke voorstelling zij hebben van een faciaalprothese. Anders ge
zegd: wat zijn hun verwachtingen.
Voor patiënten is het erg moeilijk zich een voorstelling te maken 
over de te vervaardigen prothese, noch lijkt de patiënt zich een 
beeld te kunnen vormen van wat het voor hem inhoudt een prothe
se te moeten dragen. Mevr. Teunissen verwoordt het als volgt:

”Ik vond het ontzettend spannend wat ze ervan zouden brouwen. Ik 
had er geen idee van. Ik voelde me als een kind vlak voor Sinter
klaas: wat zal het worden.”

Soortgelijke reacties komen voor bij de achttien patiënten die de af
deling MFP bezochten voor de operatie. Ondanks de voorlichting 
kunnen deze patiënten zich geen voorstelling maken van een pro
these. Zoals de meeste mensen hebben zij nog nooit iemand gezien 
met een prothese. Zij gissen slechts en vragen zich af wat het gaat 
worden. Reacties bij deze patiënten kunnen ook ’’neutraal” zijn: ”ze 
zien wel”. Dhr. Fens:
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”En dat ik die prothese moest hebben, ja dat kan nou eenmaal niet 
anders. Want anders moest je altijd met dat verband lopen.”

Ook kunnen door de onduidelijke voorstelling die patiënten zich 
maken van een prothese de verwachtingen soms te hoog gespannen 
zijn. Naderhand, als de prothese eenmaal is vervaardigd, voelen ze 
zich "bedrogen”. Zo meldt dhr. Heymans:

”Toen zei de dokter steeds: ja je krijgt die prothese wel. Ik denk dat 
is jofel. Nou het was wel het einde voor me hoor. Ik denk als die pro
these er eenmaal opzit, dan zit het wel goed ook. Nou niet geweest 
wat ik er van verwachtte.”

De behandelaars zijn bij deze patiënt niet in staat geweest een reë
el verwachtingspatroon op te bouwen. Het lijkt aannemelijk dat al
leen de aankondiging dat er een prothese wordt vervaardigd niet 
geleid heeft tot een duidelijke voorstelling bij de patiënt.

Dat het wél geven van uitgebreide informatie overigens niet be
hoeft te leiden tot een positieve verwachting is duidelijk te maken 
aan de reacties van mevr. Jongenelen. Zij vraagt:

”Ik zeg maar hoe ziet zo’n prothese er dan uit, want ik had geen 
flauwe notie hoe dat er uit zag.”

Mevr. Jongenelen krijgt een aantal dia’s te zien om haar een idee te 
geven hoe zo’n prothese er uit ziet. Haar reactie:

”Toen zeiden ze tegen me: hoe vind je dat. Ik zeg: ik vind het afschu
welijk, ik geloof dat ik nog liever met een lapje loop dan met zo’n 
ding erin.”

Wanneer we de reacties van de patiënten overzien dan tekent zich 
de tendens af dat het geven van voorlichting aan patiënten over een 
prothese veelal onvoldoende leidt tot een reëel verwachtingspa
troon. Tevens blijkt dat bij het eerste bezoek aan de afdeling MFP 
geen duidelijke procedures bestaan hoe de patiënt voor te lichten. 
Soms worden er wel, soms worden er geen afbeeldingen aan de pa
tiënt voorgelegd hoe een faciaalprothese er uit zou kunnen zien. 
Patiënten zijn vóór de operatie, schijnt het, zodanig geschokt en 
daardoor geblokkeerd, dat zij psychisch niet in staat zijn informatie 
op te nemen. Patiënten kunnen zich geen beeld vormen van de op 
handen zijnde verstoring van hun uiterlijk en zeker niet van hun 
prothese.
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6.3. Reconstructieve fase

6.3.1. Reacties op behandelingen en behandelaars van de afdeling 
MFP
We hebben gezien dat de contacten met de afdeling MFP voor de 
meeste patiënten tot stand komen in de therapeutische fase. Het 
grootste deel van de behandelingen vindt echter plaats in de recon
structieve fase. Patiënten komen dan in contact met de MFP- ers, 
de MFT-er en de tandartsassistentes (zie hoofdstuk 5.).
De vraag in deze paragraaf is hoe patiënten de diverse behandelin
gen op de afdeling MFP ervaren hebben en hoe de contacten met de 
staf van de afdeling worden gewaardeerd.

Over de behandelingen lijken de meeste patiënten tevreden te zijn. 
”Ze leveren daar een stuk vakwerk en dan nog de manier waarop”.

Zo zegt dhr. Drijfhout:
”Ja, ik ben buitengewoon dankbaar en intens tevreden.”

Wel heeft hij moeite met een bepaald deel van de behandeling, na
melijk het maken van een faciaalafdruk:

”Het was een heel gedoe natuurlijk....vooral het afdrukken ma
ken....dat is erg hoor.”

Ook dhr. Heymans heeft veel moeite gehad met het maken van een 
faciaalafdruk:

”Nou niet zo leuk. Nou ja, niet zo leuk, die mensen waren wel leuk, 
het werk op zichzelf ook, ik bedoel, in het begin hebben ze natuur
lijk een gipsafdruk moeten maken, nou daar heb ik een fobie van ge
kregen, Ja, het is misschien wel raar....Gater, verklarend)... nou ik
voelde me van God verlaten als ik daar lag...ik lag gewoon te tril
len...dat komt vanzelf.”

Het afdekken met een afdrukmassa van het gezicht lijkt voor deze 
patiënt een buitengewoon angstige ervaring te zijn.
De overige patiënten laten zich doorgaans positief uit over de be
handelingen of hebben verder geen commentaar.

Over de informatie die patiënten krijgen op de afdeling MFP zijn de 
meeste reacties positief. Een uitspraak van dhr. Oost:

”Kijk alles wordt verteld. Alles wordt uitgelegd tot en met de voer
en nadelen van de verschillende prothesemogelijkheden. En ja, je
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moet zelf beslissen. Men gaat gewoon met je om. Ik ben er behan
deld als een gelijk mens, niet als een patiënt.”

Een reactie die bij de meeste patiënten voorkomt. Zij worden vanaf 
het begin tot het einde geinformeerd over de verschillende stappen 
in de behandeling, hetgeen hen een groot vertrouwen lijkt te geven. 
Ook dhr. v. leperen geeft aan dat de informatie die hij kreeg bij de 
start van de behandeling goed was:

”Ze hebben me ook die verschillende protheses laten zien, al wat 
met het hoofd te doen heb aan protheses die de Uithof beschikbaar 
heeft....hebben ze allemaal laten zien om je ermee vertrouwd te ma
ken en zo. Daar ben ik wel dankbaar voor.”

Zo er al klachten zijn komen die neer op lang moeten wachten op de 
prothese, en het krijgen van onduidelijke visuele informatie (zie
6.2.4.).

De meeste patiënten zijn positief te spreken over de houding van de 
behandelaars. Patiënten spreken van "gemoedelijk”, ’’geduldig” of 
’’dokter X heeft fijn geholpen”. De vrouw van dhr. Eersel voegt daar 
aan toe:

”Dat is echt een steun voor me geweest. Dat mag ik gerust zeggen.”
Ook naasten van andere patiënten laten zich in deze zin uit.
Mevr. Jongenelen, zij draagt een ooglapje in plaats van de vervaar
digde prothese, laat zich niet uit over de contacten met de MFP-be- 
handelaars.

Overzien we de reacties van de patiënten op de afdeling MEP dan 
kunnen we constateren dat de procedures niet altijd feilloos zijn. 
Vooral de pre-operatieve informatie wordt niet altijd systematisch 
gegeven. Over het contactuele deel van de behandelingen zijn de 
patiënten over het algemeen goed te spreken. Daar moet wel bij 
worden aangetekend dat patiënten wel erg afhankelijk zijn van de 
MFP-behandelaars. Ook het feit dat de interviewers afkomstig zijn 
uit de afdeling MFP kan hierbij een rol hebben gespeeld. Technisch 
gezien vinden enkele patiënten de behandelingen vervelend, vooral 
het nemen van een faciaalafdruk is voor patiënten een belastende 
gebeurtenis. Enkelen zeggen er zelfs "fobisch” voor te zijn.
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6.3.2. Ervaringen met het dragen van de prothese 
Nadat op de afdeling MFP een faciaalprothese vervaardigd is, de 
patiënt instructies heeft gekregen over het gebruik en verzorging 
van de prothese, komt hij voor de opgave te staan met de nieuwe 
prothese vertrouwd te raken en de confrontatie met zijn omgeving 
aan te gaan. Het "nieuwe” gezicht, opgebouwd met kunstmiddelen, 
geeft nog veel problemen voor de patiënt. In deze paragraaf willen 
we nagaan wat de aard van die problemen is, technische zowel als 
emotioneel.

Eerst de technische problemen met de prothese.
Het blijkt dat het merendeel van de patiënten bepaalde ongemak
ken met de prothese ervaren. Deze ongemakken zijn in enkele cate
gorieën te verdelen: de retentie van de prothese, de randaanslui- 
ting, de kleur en het hanteren van de prothese.
Patiënten met een plakprothese hebben aanvankelijk veel moeite 
om de prothese met plakstrips of huidlijm op het gelaat te bevesti
gen. Factoren als warm, vochtig weer, een vochtige huid en slijmse- 
cretie doen de prothese gemakkelijk loslaten. Condensvorming aan 
de binnenzijde van de prothese kan de prothese al na enkele uren 
van zijn plaats laten komen.

”De ene keer kan ik aan het plakken blijven, de andere keer gaat 
het weken goed.”

Patiënten waarbij de prothese aan een brilmontuur is bevestigd 
klagen nog al eens over het beslaan van de brilleglazen door ont
snappende adem langs de protheseranden.
De overgang van de prothese naar de eigen huid van de patiënt, de 
randaansluiting van de prothese, geeft bij enkele patiënten reden 
tot opmerkingen.

”En die afsluiting dat kunnen ze natuurlijk ook nooit goed maken 
ook.”

De combinatie neus- of oogprothese met een brilmontuur geeft in 
enkele gevallen reden tot klachten over het gewicht van de prothe
se. De totale constructie wil nog wel eens afzakken, wat uiteraard 
als onprettig wordt ervaren.
Een ander voor de patiënt belangrijk ongemak is de kleur van de 
prothese. Na verloop van tijd ontstaat er een discrepantie tussen de 
kleur van de prothese en die van de eigen huid. Enkele patiënten 
geven aan daar hinder van te hebben.
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Het aanbrengen van de prothese levert voor enkele patiënten voor
al in het begin moeilijkheden op. Ze hebben de hulp van een huisge
noot of wijkverpleegster nodig om de prothese te plaatsen. Dit geldt 
voornamelijk voor patiënten die een plakprothese dragen. Het in 
één beweging op z’n plaats brengen van een prothese met van huid- 
lijm voorziene randen is een kwestie van oefening. Vijf patiënten 
blijven in deze afhankelijk van de hulp van anderen.
Het lijkt erop dat ondanks de technische problemen voor de meeste 
patiënten die ongemakken beperkt zijn. Ze willen de prothese niet 
ruilen voor een lapje over het gezicht. Dhr. Gerritsen zegt:

”Ik heb liever een prothese dan een lapje.”
Een uitspraak die bij meerdere patiënten voorkomt.

Daarmee komen we op de emotionele ervaringen met het dragen 
van een prothese.

Enkele patiënten zeggen het dragen van een prothese ’’gewoon” te 
vinden. Mevr. Cats:

”Ik vind het gewoon....daar heb ik me eigen nooit voor geschaamd of
zo, nee....als ze me zo niet willen dan knijpen ze d’r ogen maar
dicht.”

Haar dochter bevestigt dat:
”Het dragen van een prothese doet haar niets.”

De reacties uit de omgeving op de patiënt met prothese betreffen 
vooral hinderlijk kijken en nagestaard worden door buitenstaan
ders. Kinderen kunnen heel direct reageren. Dhr. Beskers:

"Weetje wie het eerste zien altijd? Kinderen!”

Het nagestaard worden door vreemden wordt door ongeveer de 
helft van de patiënten genoemd als hinderlijk. Dhr. Kluve:

”Ik stond eens een keer bij een stoplicht....daar stonden een stuk of 
vier bouwvakkers naast me en die stonden mekaar aan te wijzen: 
ben je naar het carnaval geweest, en zulk soort dingen. Nou toen 
werd ik zo link, ik denk ik rij ze te barsten. Ik had het ook gedaan, 
ze wisten me te ontsnappen.”

Overal ziet dhr. Kluve mensen naar hem kijken, elkaar aanstoten 
of wijzen:

”Dan heb ik het er vaak moeilijk mee....dan zegje nou voor mij hoeft 
het niet meer.”
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Anderen lijken aan te geven dat ”het wel gezien wordt”, zij het dat 
zij daar meteen hun twijfels over hebben. Als voorbeeld dhr. Drijf
hout:

”Maar ik denk niet dat veel mensen het (de prothese) zien, ik denk 
het niet....Het is altijd zo gebleven dat een enkeling dat wel in de ga
ten heeft, maar in het algemeen heeft men het niet in de gaten, ik 
geloof het niet hoor...”

Eén patiënt heeft er van afgezien haar prothese te dragen. Deels 
om technische redenen (de huid werd geirriteerd door de plakmid
delen), deels om de reactie uit haar omgeving. Mevr. Jongenden:

”En ik loop nou nog steeds met m’n lapje en nou ben ik precies Mos
je Dajan....Mijn man vond het (de prothese) dus meteen al lelijk, 
mijn kinderen vonden het ook niet mooi...zij moeten er tenslotte te
gen aan kijken. Ik bedoel ik zie het zelf niet. Het gaat dus om mijn 
man en kinderen, wat die ervan vinden. Als die na een poos zeggen 
we vinden het wel goed dan had ik het laten zitten. Ik had verder 
hun reactie afgewacht.”

6.3.3. Prothese: patiënt en bewegingsvrijheid
De vraag die we ons in deze paragraaf stellen is hoe vrij patiënten 
zich voelen hun omgeving met prothese tegemoet te treden.

Binnen de directe omgeving van het gezin of leefsituatie voelen alle 
patiënten zich vrij te gaan en te staan waar ze willen. Ze voelen 
zich daar geaccepteerd; de naasten van de patiënten die bij de in
terviews betrokken waren hebben niet aangegeven dat zij de om
gang met hun gezinslid of partner vermeden of hunnerzijds zich 
niet meer vrij voelden.
Op het niveau van familie, vrienden en buurt lijkt het iets anders 
te liggen. Hoewel op één na alle patiënten wel overal op af gaan 
schijnt daar voor sommigen een welbewust gevoerd "beleid” aan ten 
grondslag te liggen. Dhr. Fens loopt met zijn prothese "gewoon op 
straat”. Als dan blijkt dan een aantal buren hem negeren stapt hij 
erop af om de buurt te informeren over het gebeurde. Nadat hij de 
overbuurman en vrouw heeft ingelicht:

”....en toen de andere dag komt ie (de buurman) de deur uit, hij 
maakt een mooi praatje met me...en toen was ie helemaal veran
derd.”

Dhr. Eersel heeft een soortgelijke aanpak. Vooruitlopend op even
tuele onaangenaamheden nodigt zijn vrouw de buurkinderen uit 
om ”te laten zien dat hij z’n oog weer terug heeft”. Dhr. Eersel zelf:
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”Maar we zijn wel overal naar toe gegaan, naar elk feestje en zo, we 
hadden ons eigen niet teruggetrokken, nee....ik was amper thuis of 
ik was al weg, he, naar m’n café.”

Zo gaan veel patiënten direct wandelen of weer deelnemen aan so
ciale activiteiten zoals het bejaardenkoor of bruiloft met boerendan
sen.
Zoals gezegd heeft één patiënt zich teruggetrokken uit het sociale 
leven. Hij (dhr.Heymans) blijft het liefst thuis in zijn vertrouwde 
omgeving. Van familie, vrienden en de huisarts blijft hij het liefst 
uit de buurt. Hij zegt het als volgt:

”Je hebt mensen die zien en je hebt mensen die kijken ook, he. Je 
hebt mensen die zien, die zien dat en verder is het voorbij. Je hebt 
mensen die kijken, die zitten naar je te staren en nog eens te kijken, 
dat je vraagt wel van wat moet je nou van me. En dat voelt niet 
prettig aan.”

Op het niveau van het openbare leven, de ontmoetingen op straat of 
in een bus en dergelijke, zien we dat, ook op de laatste patiënt na, 
alle patiënten zich vrij genoeg lijken te voelen om naar buiten te 
gaan. Toch is het voor tien patiënten niet zonder meer een vanzelf
sprekende zaak de maatschappij weer in gaan. Ze houden er wel re
kening mee dat ze gehandicapt zijn. Dhr. Versloot:

”Als ik de kans krijg ga ik in de bus bij de achterdeur zitten, dan zit
ten er geen mensen achter mij; dan ziet niemand de achterkant van 
mijn oor.”

Ook het aangestaard worden leidt tot spanningen. Ondanks het ge
voel dat iedereen hem aanstaart gaat dhr. Kluve toch naar buiten, 
winkelen, etc.:

”Ze gaapten je wel gruwelijk aan, maar ik ging rustig de stad in. Dat 
deed ik gewoon.”

In twee gevallen lijkt de vrouw van de patiënt meer moeite te heb
ben met het aangestaard worden dan de patiënt zelf. Dhr. Eersel:

”In de winkel, ja, dan kijken ze nog wel eens he, dat is apart. Daar 
geef ik niets om, dat mag gerust. En ze mogen nog gerust vragen 
wat er aan de hand is ook.”

Zijn vrouw:
”Ja, je hebt mensen die doen of ze het niet gezien hebben, maar dan 
draaien ze er wel zo eventjes omheen en dan kijk ik ze maar eens 
aan.... ”
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Dhr. Eersel merkt op als in een warenhuis een voorbijganger hem 
te lang aanstaart:

”Ik voelde ze staat me aan te kijken, dan kijk ik gewoon terug tot ze 
wegloopt.”

Zijn vrouw:
"Hij zegt wel: ik was er zeer gemakkelijk onder, en dat was hij ook 
betrekkelijk wel, maar inderdaad was het ook iedere keer een soort 
vuurproef als hij met mensen in aanraking kwam....hoe ziet hij er 
uit met die prothese.”

Dhr. Eersel verhaalt in het interview eveneens hoe zijn eerste con
tact met de buitenwereld was. (Het is de patiënt die in het zieken
huis wilde blijven tot de prothese klaar was: ”Ik kreeg de indruk 
dat ik me in het ziekenhuis schuil moest houden”):

”en toen was de zaak klaar, toen gingen we naar huis en het was 
perfect in orde. En toen was er de volgende morgen in G. een schil
derijententoonstelling....en we zijn er op af gestapt en ik voelde me 
op m’n gemak als ik weet niet wat...en niemand had het in de gaten 
ook. Het was een evenement dat je het publiek weer in kwam....dat 
je gewoon door kon leven.”

Andere patiënten lijken zich volkomen vrij te voelen met hun pro
these, ze gaan overal naar toe en lijken de mening toegedaan niet 
erg ”in de gaten te lopen”. Dhr. Oost:

"Van mensen die het niet weten zeg ik altijd: wie hard loopt ziet het 
niet en wie zacht loopt heeft het niet in de gaten, en dat is fijn!”

Dhr. v. leperen verliest zijn oog wel eens en weet daar soms zijn 
voordeel mee te doen:

"Gisteren (in een restaurant) een paar keer warme soep gegeten, 
hup ’het’ (de oogprothese) weer in een bord met soep. Ze lachten er 
allemaal om....Als we nou uit eten gaan en we hebben geen tafeltje 
dan laat ik gewoon bij mensen het oog vallen, dan gaan ze vanzelf 
wel van het tafeltje weg.”

6.4. Controle fase

6.4.1. Reacties op de controles
Na ontslag uit het ziekenhuis komen patiënten regelmatig terug 
voor controle. Controles geschieden op de polikliniek van het zie
kenhuis. Dit zijn de controles op het verloop van de ziekte, mogelij
ke recidieven en metastaseringen. Op de afdeling MEP vinden
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eveneens controles plaats. Deze zijn primair gericht op de vervaar
digde prothese en secundair op het verloop van de ziekte.
De vraag is hoe patiënten deze controles ervaren.
De onzekerheid ten aanzien van een terugkomen van kanker be
staat bij de meeste patiënten en lijkt met name in stand te worden 
gehouden door het onder controle blijven van de behandelend spe
cialist. Patiënten gaan met een zekere angst naar de controle- 
spreekuren:

”Want ja, zolang als die vijf jaren niet om zijn - nou zeg ik niet dat 
als die vijf jaren om zijn dat het dan niet terugkomt hoor, dat, dat 
zou evengoed ook kunnen - maar die vijf jaar, daar zit je toch mee, 
leef je toch mee. Al zegje dat niet.”

De eerste jaren na de operatie is deze angst voortdurend aanwezig, 
de controlespreekuren lijken tevens geruststellend te kunnen wer
ken ”als alles weer goed was”.
De controles op de afdeling MFP zijn volgens de patiënten niet be
lastend.

6.5. Palliatieve fase

6.5.1. Een terminale patiënt
Eén patiënt uit ons onderzoek was op het moment van het inter
view terminaal te noemen. Dhr. Michels weet dat hij nog kort te le
ven heeft. Over de wijze waarop hij dit aanvaard heeft zegt hij het 
volgende.

”De hele clou waar het om draait is ’je hebt het aanvaard’, dat is het. 
Als je zoiets hoort dan word je eerst opstandig, waarom moet mij dit 
overkomen’, ben je hardstikke gek en ze hebben het verkeerd; ’ik zal 
ze eens laten zien dat het niet zo is’. Nou, dat heb ik gedaan ook, ik 
heb drie keer de elfstedentocht gefietst. Ik fietste me ’verrot’ zowat. 
Ik kon het allemaal, nou d’r was niets aan de hand, he. Nou dan 
krijg je een poosje, dan word je onverschillig, en dan begin je je al 
wat dingen af te vragen en dan een bepaald moment dan, dan aan
vaard je het en dan vind je rust. En die moet je hebben. En als je 
rust hebt dan heb je eigenlijk alles....We genieten van alles wat er 
nou is.”

Over de prothese:
"Daarbij valt die prothese in wezen in het niet. Daarom prakkezeer 
ik er ook niet over om nou weer naar Utrecht te gaan hobbelen elke 
keer. Want het kan nou ook zo afgelopen zijn.”
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Deze patiënt heeft zijn naderende dood aanvaard naar hij zegt. Dat 
de prothese technisch niet meer geheel voldoet is voor hem geen re
den verbeteringen aan te laten brengen.

Tot zover is het mogelijk de belevingsaspecten van patiënten onder 
te brengen in de vijf onderscheiden behandelfases. Patiënten vertel
len in de interviews echter meer. Het zijn algemene verhalen over 
hoe zij omgaan en zijn omgegaan met de ontstane crisissituatie, 
hoe zij zoeken naar de zin van dat alles en hoe het hun leven beïn
vloed heeft. Hiernavolgend worden in 6.6. een aantal meer algeme
ne belevingsaspecten weergegeven.

6.6. Algemene belevingsaspecten

6.6.1. Erover praten
Praten over het hebben van kanker, de (dreigende) aangezichtsmu- 
tilatie en de prothese lijkt niet door alle patiënten als belangrijk, in 
de zin van zinvol, effectief of aangewezen, te worden ervaren.
Elf patiënten zijn erg gesloten over hun ervaringen. Zij lijken de zin 
van het erover praten niet te zien. Dhr. Oost:

”Wat moetje daar nu over praten? Wat koopje daarvoor? Er is geen 
mens die je kan helpen.”

Mevr. Cats:
”Ik praat er ook niet over. Dat doe ik niet. Ik ga me eigen niet lopen 
beklagen. Heus niet.”

Sinds de operatie is mevr. Beskers totaal veranderd. Ze zegt:
”Ik zoek het zelf wel uit.”

Directe familie of anderen worden met een kluitje in het riet ge
stuurd. Haar dochter bevestigt dit:

”Het was of alles aan haar voorbij ging...Ze praat er dus niet over. 
Ze verwerkt het zelf, ze is meer op zichzelf betrokken. Dat was vroe
ger dus niet, he. Dan werd alles besproken, was alles bespreekbaar. 
Maar nu niet meer.”

Deze patiënten zijn van mening dat wat hen overkomt een voldon
gen feit is waar verder niet over te praten valt. Erover praten bete
kent voor hen alleen maar klagen, de naaste omgeving belasten en 
emoties opwekken bij de naaste omgeving. Afzien van een beroep
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op de naaste omgeving lijkt voort te komen uit het idee dat ”de om
geving je toch niet kan helpen”.

Een vijftal patiënten vertoont aanvankelijk een soortgelijke reactie: 
"lamgeslagen zijn” en met niemand kunnen praten. Naderhand ko
men echter de gevoelens los en kan er gepraat worden. Dhr. v. Zaal 
is in eerste instantie niet bereid met anderen te praten:

”Ik wilde niemand zien, ik moest het eerst voor mezelf verwerken. 
Ik kon niet hebben dat erover gepraat werd. Ik schoof het eigenlijk 
van me af. Ik kon me niet uiten. Ik wilde er niet over praten, hoe
zeer anderen dat ook wilden.”

Een dergelijke reactie komt van dhr. Eersel:
”...maar toen met de trein naar huis was het zwaarste, he, toen we 
het wisten. Er is geen woord meer gezegd toen...ja, er waren veel 
emoties. Ik was niet bij machte iets te zeggen.”

Zijn vrouw voelde zich ’’overgeleverd en teneergeslagen”. Nadat zij
zelf en haar man uiteindelijk zijn gaan praten over de emoties zijn 
ze de familie gaan inlichten. Maar ”het was moeilijk praten toen”. 
Dhr. v. leperen wil de eerste dagen in het ziekenhuis, na de opera
tie, niet praten. Alle belangstellende vragen worden afgewezen. Als 
hij lopend patiënt wordt en later thuis komt wordt dat anders. Met 
een zekere regelmaat komt alles aan de orde. Toch wil hij er niet te 
veel over praten:

”Ik heb er een hekel aan om er iedere dag mee geconfronteerd te 
worden, met kanker en met je prothese, alles weetje wel.”

Zijn vrouw daarentegen heeft veel behoefte aan praten, ook met de 
thuiswonende kinderen:

”Maar in het begin hebben we (vrouw en kinderen) er veel over ge
praat, dat vond ik voor ons wel ideaal...Je moet het woord kanker 
niet vermijden, want dat is juist het rotte vind ik. Dat je dat ver
mijdt. Je weet dat het zo is en dan moet je het ook aanvaarden dat 
het is.”

Ook voor dhr. Kluve is het praten erg moeilijk. Vooral voor en di
rect na de operatie lijkt hij alles wat hij voelt ”op te potten”. Met 
zijn vrouw komt het niet tot enige vorm van overleg:

”Ik hield het zo veel mogelijk voor mezelf.”

Voor de operatie gaat hij afscheid nemen van de dingen om hem 
heen, zo ook van zijn tuin:
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"Ik denk: dat zie ik niet meer terug.”
Hij gaat ervan uit dat hij niet meer uit het ziekenhuis terug zal ko
men. In het ziekenhuis zijn er twee contacten geweest waarbij hij 
zich uitte over zijn doodsangsten: ’s nachts bij de hoofdzuster en 
met een zaalarts. Na een lange ziekenhuisperiode komt dhr. Kluve 
thuis. Pas weken daarna komt het gesprek met zijn vrouw op gang. 
Deze patiënten willen eerst zelf de ontstane emoties verwerken al
vorens er met anderen over te kunnen praten. Pas nadat zij hun 
emoties ’’verwerkt” hebben lijken zij daarover te kunnen communi
ceren met hun omgeving.

Acht patiënten bespreken van het begin af alles met hun direct 
naaste(n). Zowel het erover willen praten als het erover kunnen 
praten wordt als zeer belangrijk ervaren. Dhr. Michels:

”Maar ja, het gezinsverband is goed, dus wij praatten daar gewoon 
over. Met andere mensen trouwens ook; natuurlijk niet met iede
reen. En dat moet je hoog aanschrijven. Als je met niemand kunt 
praten, zelf niet met je gezin, dan is dat verschrikkelijk.”

De meesten van deze acht patiënten hebben de ervaring dat zij bui
ten de kring van hun directe naasten, familie en kennissen geen ge
hoor vinden voor hun problemen. Zo is in het gezin van mevr. Jon- 
genelen alles vanaf het begin open besproken. Storende factoren, 
zoals het gedrag haar moeder, die een gesprek met haar man onmo
gelijk maakt door alle aandacht op zich te richten, worden snel 
weggenomen. Direct na het horen van de diagnose kanker zegt 
mevr. Jongenelen:

”En toen heb ik mijn moeder de deur uitgewerkt...en hebben we rus
tig even met z’n beidjes zitten praten.”

Haar gezin staat open voor elk goed gesprek:
”En we praten ook overal heel fijn over.”

Buiten het gezin lopen de praatcontacten stroef.
Van genoemde acht patiënten kan tevens gezegd worden dat een 
reeds bestaande gesprekscultuur voorwaarde lijkt te zijn het pra
ten over belevingen, veroorzaakt door een crisissituatie, mogelijk te 
maken.
Tenslotte nog twee patiënten die alleen wonen en waarbij tijdens 
de interviews geen direct naaste aanwezig was. Beiden hebben een 
goed contact met een dochter en praten over hun belevenissen zo
veel mogelijk met anderen, met wie ook. Dhr. Fens:
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”Ik loop er gewoon mee op straat en ik ga er gewoon mee heen. En 
dan vragen ze wel eens aan me: wat heb jij aan je neus en gaat dat 
er nou weer af? Zo, he, en dan zeg ik precies zoals het is.”

Vier van de vierentwintig patiënten maken opmerkingen over 
praatcontacten met medepatiënten. Zij zeggen graag de doorge
maakte ervaringen met lotgenoten te willen uitwisselen. Dhr. Drijf
hout:

"Daar had je toen aardig behoefte aan om eens gedachten met ande
ren uit te wisselen, die het ook hebben.”

De naasten van deze patiënten bevestigen deze wens.

6.6.2. Oorzaak
Tijdens de interviews is niet expliciet aan patiënten gevraagd wat 
naar hun mening de oorzaak zou kunnen zijn van hun ziekte. Toch 
laten twaalf patiënten blijken er wel eens over te hebben nage
dacht. Zij blijven echter meestal wel met een aantal vraagtekens 
zitten. Om aan te geven hoe patiënten praten over een mogelijke 
oorzaak van hun kanker geven we als voorbeeld het relaas van dhr. 
Aerts. Hij beschrijft in het interview dat in een bepaald stadium 
van de behandelingen de regionale lympheklieren moeten worden 
weggenomen ”die bleken positief te zijn”. Hij voegt er "spontaan” 
aan toe:

”Ik heb vijfjaar in een smederij gewerkt.”
Zeven patiënten brengen op soortgelijke wijze het krijgen van kan
ker in verband met schadelijke stoffen waarmee zij tijdens hun be
roep in aanraking zijn gekomen. Dhr. Fens zegt er het volgende 
van:

”Ik geef altijd nog de schuld aan het werk dat ik gehad heb. Want 
toen hebben ze ook van die (spaan)platen in huizen gemaakt...het 
kan best zijn dat het daarvan gekomen is.”

Andere patiënten noemen stoffen als wasmiddelen, rubber, asbest 
en dergelijke.
Mevr. Jongenelen wijt de kanker van haar oog aan het gebruik van 
overvloedig make-up:

”Ik maakte me ook altijd op, ik gebruikte nogal overvloedig make- 
up. En het gekke is, en iedereen ontkent dat, ik geef de schuld dat 
het ligt aan de make-up. Dat ik m’n ogen opmaakte. Iedereen blijft 
het ontkennen, maar iets in me zegt: het ligt aan die make-up.”
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Vier patiënten spreken meer in algemene termen als ”ongezond le
ven”. Zij zijn van mening dat gezond leven en een optimale weer
stand en conditie het beste geneesmiddel is tegen kanker. Patiën
ten praten ook over ”het zich eens flink gestoten hebben”. Zij sugge
reren dat de wonden die zij daardoor opliepen later de kanker ver
oorzaakten.
Eén patiënt schrijft het toe aan ”het punniken in de neus”.
De overige patiënten lijken niet te hebben nagedacht over de oor
zaak van hun ziekte, althans zij spreken er niet over.

Min of meer spontaan praat de helft van de patiënten over de mo
gelijke oorzaak van hun kankerproces. Zij wijzen hoofdzakelijk op 
factoren van buitenaf, die de ziekte veroorzaakt zouden hebben. 
Een enkele patiënt lijkt te suggereren "schuld” te hebben aan het 
kankerproces. Ongezond leven en het gebruik van make-up worden 
onder andere als oorzaak naar voren gebracht.

6.6.3. "Waarom ik”
Bij tien patiënten komt de vraag "waarom is mij dat nou overko
men” niet expliciet aan de orde. De andere patiënten hebben er wel 
over nagedacht. De algemene reactie bij deze patiënten is ”het kan 
een ander ook overkomen”. Dhr. v. leperen:

”Het kan u net zo goed overkomen. Ik ga niet zeggen van nou, ik ben 
zo’n slechte kerel, zo’n slecht iemand geweest, het is een straf of 
zo...nee, ja gaat wel eens zeggen, als je misschien meer op je gezond
heid had gepast...”

Andere patiënten lijken meer berustend te reageren. Mevr. Cats:
”Wat voor je weggelegd is ontloop je toch niet.”

Of zoals dhr. Ypma zegt:
”Er is mijn leven al zoveel overkomen. Ik zeg dan gewoon, dat ik dat 
misschien kan hebben.”

Drie patiënten geven aan zich nooit af te hebben gevraagd waarom 
het hen is overkomen. Mevr. Beskers motiveert het door te zeggen:

”Ik laat alles maar aan onze lieve Heer over.”
Uit de woorden van dhr. Kluve lijkt alleen verbazing te spreken: hij 
kent niemand ”met zo’n neus”:

”Ja, dat vraag ik me nou zo vaak af...het klinkt misschien typisch, 
maar je hebt bepaalde ziektes die hebben duizenden mensen, maar
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met zo’n neus dat zie je gewoon niet. En dat zal het misschien ook 
wel zijn, dat ik me afvraag waarom ik uitgerekend dat kreeg. Dat 
vraagje je vaak af.”

Tenslotte mevr. Jongenelen. Zij vraagt zich wel bij anderen af 
waarom die getroffen worden door een vreselijke ziekte, maar niet 
ten aanzien van zichzelf:

”Nee, het gekke is wat mijzelf betreft nooit, maar wel anderen. Nee, 
ik denk nou ja, ik zal wel iets verkeerds gedaan hebben, zo redeneer 
ik dan...Maar dat goede mensen het alleen krijgen, nee, er zijn net 
zo goed slechte mensen die het krijgen.”

Ruim de helft van de patiënten heeft zich wel eens afgevraagd 
waarom hen die ziekte is overkomen. De meeste van hen lijken te 
zeggen: het gebeurt nu eenmaal, er is geen mens die er iets aan kan 
doen. Geen van de patiënten betrekt in de interviews de ziekte 
rechtstreeks op eigen tekortkomingen.

6.6.4. Geloof
Bij de interviews brengen dertien patiënten hun geloof of Godsbesef 
ter sprake in relatie tot hun ziekzijn.
Dan blijkt dat tien van de dertien patiënten veel steun aan hun ge
loof hebben (gehad). Dit geldt vooral voor de periode in het zieken
huis. Zij zijn ervan overtuigd dat hun geloof, naast de contacten 
met naasten en behandelaars, een extra houvast voor hen betekent. 
Dhr. Drijfhout gaat er uitvoerig op in:

”Ja, contact met mensen. Dit heb ook met mijn Godsgeloof te ma
ken. Het is een moeilijk punt hoor. Ik stel niet God verantwoordelijk 
dat ik dat gekregen heb, dat is ook uit het gesprek met de professor 
duidelijk geworden. Maar dat God met mij meeleeft en in deze nare 
situatie de dingen nog zo weet te keren en te wenden dat ik m’n le
ven nog een keer verrijkt voel door de contacten met mensen, enz. 
Dat heb ik als Gods hand gezien.”

De andere patiënten reageren, zij het wat minder uitgesproken, op 
ongeveer dezelfde wijze.
Enkele patiënten lijken zich bij het verwerken van hun problemen 
bijna geheel tot hun God te richten. Zo keert mevr. Beskers zich 
van de mensen, ook de direct naasten, af om in gesprek met haar 
God ”er weer bovenop te komen”:

”Maar ja, als ik die boven niet had gehad, dan was ik er nooit geko
men...Het erover praten gebeurt met de Heer.”
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Bij vijf patiënten helpt een dominee of een pastoor de patiënt door 
een gesprek zijn ziekte te verwerken. Dhr. Heymans:

”Mijn geloof daar heb ik steun aan gehad. Dat is ergens, nou ja die 
heb ik dan wel niet genoemd, maar de pastoor is naast mijn vrouw 
en kinderen de enigste die mij er eigenlijk door geholpen heeft ook, 
he.”

Dertien patiënten geven aan ten tijde van een ziekte zoals deze 
kanker steun te hebben aan een geloof. Zij beleven dat op een eigen 
manier, waarover niet altijd gemakkelijk te praten valt. ”Ik loop 
daar niet mee te koop”, aldus een van deze patiënten.

6.6.5. Veranderingen?
Heeft het hebben van kanker en de daaropvolgende behandelingen 
bij patiënten geleid tot blijvende veranderingen in hun leven?
De veranderingen blijken zich te kunnen afspelen op een aantal le
vensgebieden, zoals de werksituatie, het omgaan met gezin, familie 
en kennissen, de grote en kleine activiteiten van alle dag, zoals 
hobby’s, en veranderingen in de persoonlijkheid van de patiënt.

Van de vierentwintig patiënten waren er negen die bij het begin 
van het ziekteproces een baan hadden. De anderen werkten niet 
meer, door pensionering of omdat zij geen reguliere baan hadden 
voor de ziekte, zoals de vrouwen onder de patiënten. Van de negen 
patiënten keerden vijf weer terug naar hun werk na verloop van 
tijd, al dan niet full time. Vier stopten definitief met hun arbeid. 
Twee van hen geven aan dat zij liever weer aan de slag zouden zijn 
gegaan, maar dat hun werkgever niet wilde dat zij terugkeerden. 
Dhr. v. leperen zegt daarvan het volgende:

"...alleen de werkgever niet. Ik heb me altijd voor honderd procent 
ingezet, ik was de voorman, maar die hebben me laten schieten...en 
toen zegt de fabriek (patient draagt dan een prothese): nou het spijt 
me, we zijn geen fabriek van invaliden, nou ja daar kwam het er
gens op neer. Ze zeggen het wel niet, maar ze lieten het wel dóór
schemeren, dat was de bedrijfsarts nog wel...Dan krijg je toch weer 
een terugslag krijg je d’r mee.”

De vraag of patiënten blijvende veranderingen in hun leven hebben 
ervaren levert drie soorten antwoorden op. Veertien patiënten zeg
gen dat hun leven niet wezenlijk is veranderd, zeven patiënten
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spreken over negatieve, en drie over positieve veranderingen in 
hun leven.

Bij patiënten die aangeven dat hun leven niet anders geworden is 
lijkt de inbreuk op de dagelijkse activiteiten klein. Men pakt de da
gelijkse gang van zaken weer op, ”ik vind het nou weer gewoon” zo
als één van hen zegt. De houding ten aanzien van deze activiteiten 
lijkt echter te kunnen veranderen. Zo geven zeven van deze patiën
ten te kennen, na eerst redelijk ambitieus te zijn geweest, nu meer 
een houding te hebben van: ”als ik de dag maar doorkom zonder te 
hoeven piekeren”. Als persoon vinden zij zichzelf niet echt veran
derd. Dhr. Kluve:

"Nou nee, ik had eerst wel zo’n idee, ik denk: ik ga eens anders le
ven, bewuster of zo, nee dat kan ik nou niet zeggen. Je hebt wel 
eens van die mensen die het van de dood gered hebben, dat lees je of 
hoor je zo eens waar, die zijn dan heel anders, maar dat ken ik van 
mezelf nou niet zeggen. Ik kan nou niet zeggen dat ik heel anders 
ben gaan leven, na die operatie.”

Deze reactie komen we bij de meeste van deze patiënten tegen: na
dat ze hun situatie aanvaard lijken te hebben zeggen ze ”wat zou er 
veranderd moeten zijn”. Dit geldt tevens voor de omgang met fami
lie en vrienden.

De zeven patiënten die te kennen geven dat hun leven negatief 
beinvloed is door de ziekte, hebben daar ieder een eigen reden voor. 
Eén patiënt spreekt van een verandering binnen het gezin. Was er 
voor zijn ziekte sprake van een hechte gezinsband, het gezin is 
langzamerhand min of meer uit elkaar gegroeid uit het onvermogen 
van de kinderen om de mutilatie van hun vader te accepteren.
In enkele gevallen heeft de ziekte en de gevolgen ervan invloed op 
de relatie van de patiënten met vrienden en kennissen. Bepaalde 
vrienden en kennissen vermijden (blijvend) deze patiënten vanwege 
hun aangezichtverminking.
Twee patiënten geven een hele opsomming van zaken die veran
derd zijn in hun leven. Dhr. v. leperen:

”Ja, net of je vijftien, twintig jaar ouder bent geworden. Het zijn 
vaak hele kleine, onnozele dingen, een spijkertje ergens inslaan, is 
moeilijk...dan maak je je vaak kwaad, dan steek je een sigaretje op 
en je laat maar effe liggen, maar het vreet aan je. Als je bezigheden 
hebt gaat het goed, maar als je gaat zitten thuis, verdomme je hebt 
toch maar een half gezicht meer over.”

158



Dhr. Heymans leeft een teruggetrokken bestaan. Hij zegt:
"Er zijn een heleboel dingen die je je voorgesteld had en die heel an
ders geworden zijn. Ik bedoel, je kunt niet meer naar je werk ook. 
Van de ene op de andere dag stond je daar buiten...Ben me erg een
zaam gaan voelen...nou m’n fiets gebruik ik niet meer...En je con
necties zijn weg, Nou, dat was maar even een feit dat weggesnejen 
was. Dat heb ik zelf moeten verwerken ook. Er is een stuk van m’n 
leven weggesnejen. Ja, dat is het.”

Van de zeven genoemde patiënten zijn er twee die zelf niet goed in 
staat zijn aan te geven waar en hoe hun leven veranderd is. Het 
zijn de dochters van de patiënten die vertellen over de veranderin
gen die hebben plaatsgevonden.
Mevr. Beskers zegt ”een beetje stiller geworden te zijn”. Haar doch
ter geeft de volgende aanvulling.

”Met alles wat ze meegemaakt heeft, dat houdt ze voor zichzelf. Ze 
is heel anders geworden. Ze is niet meer naar buiten toe, ze is echt 
een gesloten iets geworden.”

Mevr. Cats probeert nog ”van het leven te genieten”. Zij lijkt juist 
meer naar buiten te treden dan vroeger. De dochter die veel voor 
haar doet, en daar weinig waardering voor krijgt, zegt:

"Moeder is een soort oppervlakkige vrolijke frans geworden.”
Tenslotte zijn er drie patiënten die vinden in positieve zin veran
derd te zijn door hun ziekte en daarbij behorende behandelingen. 
Alle drie zeggen "rijker” geworden te zijn, intenser te zijn gaan le
ven en de banden met hun familie en vrienden als versterkt te er
varen, alhoewel enkele naasten afvielen. Dhr. Drijfhout vat het 
samen:

”Ja, mijn leven is er door verrijkt enigszins. In velerlei opzichten. Je 
leeft intenser. Misschien komt dat omdat je leven gevaar gelopen 
heeft, dat weet ik niet, het zou kunnen dat dat het is, maar ik heb 
toch het gevoel dat ik rijker, voller leef dan vóór die tijd, meer be
wust leef. Daar heb ik het: bewust...en ook de onderlinge relatie 
(met zijn vrouw).”

Veranderingen die patiënten hebben ervaren door hun ziekte en de 
behandelingen uiten zich in hun werksituatie, de omgang met hun 
naasten, de dagelijkse bezigheden en in hun persoonlijkheid. Vier 
van de negen werkende patiënten verliezen hun baan, waarvan er 
twee werden gedwongen met werk te stoppen door hun werkgever.
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Veertien patiënten lijken te zeggen dat hun leven niet wezenlijk 
veranderd is door het gebeurde. Na de commotie rond diagnose en 
behandelingen schijnen zij de "normale” draad weer op te pakken. 
Zeven patiënten beschrijven veranderingen met betrekking tot het 
omgaan met de naasten, hun werksituatie, de dagelijkse bezighe
den en veranderingen van de persoon zelf. Zij laten blijken die ver
anderingen als negatief te ervaren. Bij twee van hen zijn het de 
dochters die veranderingen beschrijven van hun moeder namelijk 
dat hun moeder minder toegankelijk is geworden.
Drie patiënten lijken aan te geven rijker, vooral in het persoonlijke 
vlak, uit hun crisissituatie tevoorschijn te zijn gekomen.

6.6.6. Toekomst
Tegen het einde van het interview is patiënten gevraagd naar hun 
toekomstverwachtingen. Niet alle patiënten hebben duidelijke ver
wachtingen. Deze patiënten leven van dag tot dag. Het toekomst
perspectief blijft beperkt tot een aantal dagen of weken. Zo geven 
elf patiënten aan "het wel uit te dienen”. Dhr. Fens (78 jaar):

"De toekomst heb ik niet meer. Nee, ik ben op een leeftijd dat je 
daaraan niet denkt, he, aan de toekomst. Want het is zo, ja je denkt 
dat iedere dag de laatste kan wezen. En daar zit ik ook niet bij te 
kniezen.”

Op een dergelijke wijze reageren zes van de genoemde elf patiën
ten. Het zijn de oudere onder de patiënten. Zij schijnen voor zich
zelf te hebben geaccepteerd geen toekomst meer te hebben en 
hebben zich daarbij neergelegd. Voor vijf van de elf is de toekomst 
onbepaald en tegelijkertijd onzeker. ”De weg is geschreven, hoelang 
die is en hoe die eruit ziet, weet ik niet”, aldus één van hen. Er is 
sprake van een somber toekomstbeeld. Men ziet op tegen de toe
komst. Fysieke ongemakken zoals toenemende problemen met het 
eten, pijn eji een niet bevredigende epithese lijken daarbij een rol te 
spelen. Dhr. Kluve (55 jaar):

"Het zal mijn tijd wel uitdienen. Iedere dag dat je leeft is er 
een...Echt te herstellen (met een prothese) is het eigenlijk nooit 
meer. Je krijgt niet alleen zelf een vuile optater, maar de rest van je 
leven, ben je toch ergens gehandicapt. Laten we eerlijk zijn...Dan 
krijg je gewoon een hekel aan je eigen ergens, dat heb ik nog wel 
eens hoor.”
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De andere veertien patiënten denken min of meer positief over de 
toekomst, die voor hen meer perspectief heeft. Het leven gaat dui
delijk verder. Mevr. Stadt (34 jaar):

”Je moet altijd proberen vooruit te kijken. Van de ene dag in de an
dere leven kan natuurlijk ook nooit. Je moet vooruit kijken, oppak
ken waar je mee bezig was. Als je door blijft gaan met allerlei 
dingen blijf je leven.”

Deze patiënten geven aan dat zij er zelf iets aan willen doen tenein
de nog een toekomst te hebben. Dhr. v. leperen (54 jaar) benadrukt 
”dat het ook aan jezelf ligt”. Met veel zorg gaat hij om met zijn de
fect en prothese, kijkt uit naar vacanties en pakt zijn hobby’s weer 
op. Zijn vrouw zegt ervan:

”Ja, je moet vooruit leven. Dat is eigenlijk je leven. Als je zegt van: 
nou we zien wel, nee; je moet altijd uitkijken naar blije dingen.”

Verder gebruiken deze patiënten uitdrukkingen als ”ik hoop vijfen
tachtig te worden” of ”ik leef nu intenser, evenwichtiger” of ”ik ge
niet van de volkstuin” of ”van iedere ontmoeting geniet ik”.

Onafhankelijk van het toekomstbeeld dat zij hebben, speelt bij vrij
wel alle patiënten, zeker in de periode van gemiddeld een tot twee 
jaar na de operatie, de onzekere gedachte van ”zal het weer de kop 
opsteken?”.
Bij vijf patiënten blijft deze angst aanwezig en is deze angst bepa
lend voor het toekomstbeeld. Andere patiënten laten deze angst na 
verloop van tijd varen, maar lijken wel de mogelijkheid op een te
rugkomen open. Dhr. Kluve:

”De dokter zegt: ik heb er wel vertrouwen in, daar gaat het niet om. 
Maar hij kan niet zeggen: je bent er voor 100 % af. Dat weetje nooit 
zegt ie, maar het ziet er heel gunstig uit. Nee, daar zit ik niet zo 
over te prakkezeren. Nee.”

De meeste oudere patiënten geven blijk een beperkt toekomst
perspectief voor zichzelf te zien. Zij leven van dag tot dag. Het me
rendeel lijkt zich bij de situatie te hebben neergelegd. De anderen 
kijken somber tegen de toekomst aan.
De overige patiënten hebben (weer) een positief toekomstbeeld voor 
zichzelf geschapen. Zij tenderen er naar de toekomst zelf in de hand 
te nemen door actief bezigheden te zoeken en mensen te ontmoeten. 
Zij lijken hun crisis overwonnen te hebben.
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Angst voor een mogelijk recidief komt aanvankelijk bij vrijwel alle 
patiënten voor. Voor in ieder geval enkele patiënten blijft deze 
angst een overheersende bepalende factor in him toekomstperspec
tief.
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Hoofdstuk 7
De behandelaars: interviewgegevens

INLEIDING
De behandelsituatie van faciaalpatiënten wordt voor een groot deel 
bepaald door de behandelaars. Onder behandelaars verstaan we in 
dit verband al degenen die rechtstreekse contacturen met patiënten 
hebben. Onder contacturen wordt verstaan de tijd die behandelaars 
doorbrengen met de patiënt in lijfelijke aanwezigheid. Dit kan zijn 
voor daadwerkelijke behandelingen en/of voor gesprekken. 
Behandelaars zijn de behandelende chirurgen en verpleegkundigen 
en voor de afdeling MFP de tandartsen maxillo faciale prothetisten, 
de maxillo faciale tandtechnicus en de tandartsassistentes. Buiten 
beschouwing zijn gelaten die disciplines die een relatief beperkt 
aantal contacturen met de patiënt hebben en niet direct meewer
ken aan de mutilerende ingreep en de reconstructie. Dit zijn onder 
anderen de radiotherapeuten en de internisten die verantwoorde
lijk zijn voor de chemotherapie. Zoals in hoofdstuk 2. is aangegeven 
zijn zij wel betrokken bij de indicatiestelling voor het type behande
ling van de patiënt. Slechts indirect zijn zij echter medebepalend 
voor de mutilatie bij een patiënt. De chirurgen zijn de hoofdbehan
delaars van de patiënten. Dat geven de chirurgen ook als zodanig 
aan.
Willen we zicht krijgen op de diverse factoren die een rol (kunnen) 
spelen in de belevingsaspecten van patiënten in de behandelsitua- 
ties dan is informatie van de zijde van de behandelaars eveneens 
relevant wat betreft hun ideëen over behandelen, het omgaan met 
patiënten en hun eigen beleving daaromtrent (zie vraagstelling). 
De doelstelling van de interviews kan als volgt worden samengevat. 
(1) Het beschrijven van de gang van zaken bij de behandeling van 
patiënten gezien vanuit de behandelaars; (2) het beantwoorden van 
de vraag hoe behandelaars het behandelen en omgaan met patiën
ten beleven.
Dat in ons onderzoek expliciete aandacht wordt besteed aan de be
levingsaspecten van behandelaars kan als bijzonder worden aange- 
merkt. Wij zijn bij de literatuurstudie, zie hoofdstuk 2, geen
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onderzoek tegengekomen dat deze aspecten in kaart brengt of door 
middel van interviews een relatie tracht te leggen tussen belevings
aspecten van patiënten én behandelaars.
De bemoeienis van de medische behandelaars met patiënten strekt 
zich uit over al de onderscheiden fases in de behandelingsgang. De 
nadruk ligt echter vooral op de diagnostische- en de therapeutische 
fase. De betrokkenheid van de behandelaars van de afdeling MFP 
komt vooral aan de orde in de reconstructieve fase.
Terwille van de anonimiteit, die met de kleine aantallen behande
laars toch al betrekkelijk moeilijk is vol te houden, worden de medi
sche behandelaars niet gelocaliseerd op hun betreffende afdelingen. 
Alleen bij neutrale gegevens zoals de vraag naar tijdsinvestering 
worden de drie betrokken afdelingen genoemd. Verder wordt ge
sproken over chirurgen (aantal:?) en verpleegkundigen (3) in het 
algemeen. De behandelaars van de afdeling MFP worden onder
scheiden naar maxillo faciale prothetisten (4), maxillo faciale tand- 
technicus (1) en tandartsassistentes (2). Bij het voorgesprek met de 
respectievelijke behandelaars is het doel van het interview toege
licht en is de afspraak gemaakt dat de weergave van de interviews 
zou geschieden volgens bovenstaande opzet.
De interviews met de behandelaars zijn afgenomen in de eerste 
helft van 1987. Zij gaan derhalve over de toenmalige behandels- 
ituatie. De behandelsituties waar de patiënten van spreken in hun 
interviews, afgenomen in 1984 en 1985, beslaan de periode van 
1966 tot 1985. Over de verschillen in behandelsiuatie van die perio
de en 1987 het volgende.
- De geinterviewde behandelaars van 1987 (17) zijn nog voor een 

deel (9) de behandelaars uit de periode waarin de patiënten uit 
het onderzoek behandelingen ondergingen.

- De afdeling KNO is meer het centrum geworden van de hoofd- 
halsoncologie. Voorheen werden resecties in het gezicht ook uit
gevoerd door de afdeling plastische chirurgie. (Hoofdstuk 5)

- Behandelingen van patiënten verlopen thans volgens protocol
laire principes. De subwerkgroep hoofd-halsoncologie deed begin 
jaren tachtig zijn intrede. (Hoofdstuk 5.)

- De techniek voor het vervaardigen van faciaalprotheses, vooral 
de prothesematerialen, verbeterde. (Hoofdstuk 1)

- Maatschappelijke en culturele verschillen tussen 15 jaar gele
den en nu spelen mee in de wijze waarop door patiënt en behan
delaar met elkaar en met kanker wordt omgegaan. Zo lijkt het 
praten over kanker minder in de taboesfeer te liggen. Dit neemt
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niet weg dat patiënten kanker ook nu blijven beleven als een fa
tale ziekte.

Ondanks de wisselingen in personen en technieken nemen wij aan 
dat er geen doorslaggevende inhoudelijke verschillen bestaan tus
sen het beléven van kanker en de daarbij behorende behandelingen 
nu en 5 tot 20 jaar geleden.
De analyse-methode van de interviews met de behandelaars komt 
overeen met die van de patiënten.

7.1. De chirurgische disciplines

Algemeen

Over de rol van de chirurgen bij de behandeling van de patiënten is 
stilgestaan in hoofdstuk 5. Als "beslissingennemers” dragen zij de 
hoofdverantwoordelijkheid voor de behandelingen. Dat neemt niet 
weg dat de andere behandelaars hun eigen zij het afgeleide verant
woordelijkheid hebben op hun specifieke kennisgebieden.
De drie chirurgische afdelingen hebben ieder een eigen patiënten
bestand aan algemene oncologiepatiënten. Eenderde tot de helft 
van de tijd wordt door de KNO chirurgen besteed aan de behande
ling van ongeveer 200 nieuwe oncologiepatiënten per jaar. De kaak- 
chirurgen besteden ongeveer een kwart van hun uitvoerende tijd 
aan oncologiepatiënten. De plastisch chirurgen belast met de recon
structie van verkregen defecten, kunnen moeilijk aangeven wat 
hun tijdsinvestering is.
De KNO-chirurgen opereren drie tot twaalf patiënten per jaar, de 
kaakchirurgen hebben incidenteel met faciaalpatiënten te maken. 
Ook hier is de plastische chirurgie alleen betrokken bij reconstruc
tie van de defecten van het aangezicht. Een KNO chirurg zegt:

"Ja, dat is in tijdsinvestering over een jaar gezien, niet zo intensief, 
maar als zo’n patiënt zich presenteert hier, dan zijn het patiënten 
waar je intensief mee bezig bent. Dat betekent dan per definitie dat 
je daar heel wat tijd instopt.”

Het gaat dus zoals te verwachten niet om grote aantallen, maar 
deze patiënten vragen, gezien de complexe behandelingen, relatief 
veel tijd en aandacht.
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Op de vraag of faciaalpatiënten ”iets specifieks” hebben voor de chi
rurgen komen verschillende antwoorden. Eén chirurg geeft aan dat 
het specifieke voor hem ligt in de therapeutische mogelijkheden die 
deze patiënten bieden. Hij spreekt over een ”hobby”. Bij twee chi
rurgen speelt de verminking bij patiënten die moet worden aange
bracht een rol. Bijvoorbeeld:

”Ja, voor zover het me gaat waar ook het oog wordt opgeofferd, dan 
gaat het natuurlijk om voor de patiënt hele emotionele dingen, maar 
als groep is het een onderdeel van je vak. Dan benader je dat toch 
heel professioneel. Je realiseert je natuurlijk heel goed wat daar 
voor zo’n patiënt allemaal loskomt, maar de begeleiding daarvan 
dat is iets, waar denk ik anderen beter in zijn dan degenen die de 
patiënt opereren.”

Drie chirurgen spreken over het "extra” bij faciaalpatiënten door te 
wijzen op de begeleiding die deze patiënten nodig hebben, speciaal 
tijdens de voorbereiding op de operatie. Twee voorbeelden.

"Niet specifieker dan de andere mensen. Ze hebben natuurlijk een 
eigen speciale problematiek, maar die problematiek maakt ze dus 
anders dan andere mensen...ik zeg altijd tegen mensen, het leven 
wordt anders, maar het leven gaat wel door, dus het verandert van 
kwaliteit door de operatie die dan gebeurt, maar het leven is nog 
even aanvaardbaar als vroeger.”

en
”En wat dat betreft hebben die mensen wel extra zorg en extra aan
dacht nodig. Maar om nou te zeggen dat ze daarbij, er daardoor echt 
uitspringen, dat geloof ik niet....maar ze hebben wel meer zorg no
dig, want je moet ze er natuurlijk op voorbereiden dat er een ver
minking in het aangezicht optreedt.”

Het specifieke van faciaalpatiënten lijkt voor de chirurgen te liggen 
in de technische moeilijkheidsgraad, de extra zorg die zij behoeven 
bij het voorbereiden op de mutilerende operatie en de mutilatie op 
zich. Zij schijnen tevens te willen zeggen ”het is je vak”; één chirurg 
zegt expliciet geen speciale voorkeur te hebben voor deze patiënten.

7.1.1. Diagnostische fase

- Via welke verwijzing komen de patiënten binnen.

Bij de afdeling KNO komen de meeste patiënten binnen via de re
gionale specialisten. Regionaal is in deze een zeer betrekkelijk be
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grip: er zijn vrij veel patiënten die van ver buiten de regio komen. 
De plastisch chirurgen ontvangen de patiënten via de huisarts, oog
arts, tandarts en soms zelfs schoonheidsspecialistes. Dit is niet ver
wonderlijk daar de plastisch chirurg ook degene is die zich met 
huidkanker bezighoudt. Bij de afdelig kaakchirurgie komen de pa
tiënten binnen via de regionale kaakchirurgen, soms de huisarts 
maar, opvallend genoeg, zelden de tandarts. Dit laatste wekt enige 
verbazing omdat de kaakchirurgen zich hoofdzakelijk bezighouden 
met tumoren uitgaande van de mondholte, die toch in eerste in
stantie door de eigen tandarts van de patiënt gezien zouden moeten 
worden.

- Wat weten patiënten over de vermoedelijke diagnose?

Dat blijkt nogal genuanceerd te liggen. Patiënten die verwezen 
worden door (regionale) specialisten kennen volgens de chirurgen 
meestal wél de diagnose.

”De meeste patiënten die komen, de overgrote meerderheid, van 
specialisten. Specialisten die de diagnose al gesteld hebben en deze 
in overgrote meerderheid van de gevallen al aan de patiënten heb
ben meegedeeld. Op het moment dat ze bij ons komen weten ze dat 
ze een kwaadaardige aandoening hebben en dat ze daarvoor voor 
verdere diagnostiek en behandeling komen.”

Maar het woord kanker is niet altijd gevallen tussen patiënt en 
specialist.

”Ja, de ene doorsturende specialist zal dat woord (kanker) wel al ge
bruiken en de ander zal dat nog vermijden. Maar je kunt wel zeggen 
dat de meerderheid van de patiënten wel weet dat het gaat om een 
kwaadaardige afwijking.”

of
”Over het algemeen is het zo dat de mensen wel weten dat ze, ja dat 
is ze wel verteld in wat bedekte termen denk ik, ”dat het niet goed 
zat” of zo, maar dan voelt iedereen op zijn klompen natuurlijk wel
aan hoe ver het is....Een enkeling moet ik zeggen die dat eigenlijk
niet weet, die dan gewoon verwezen wordt en waar het als een don
derslag bij heldere hemel komt.”

Een uitzondering vormt de afdeling plastische chirurgie. Waar
schijnlijk door het specifieke verwijzingspatroon (via huisartsen, 
schoonheidspecialistes, e.d.) van deze afdeling, blijken de meeste
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patiënten daar niet op de hoogte van de diagnose op het moment 
dat ze de afdeling binnenkomen.
Eén chirurg brengt nog een nuancering aan tussen de situatie vroe
ger en nu wat betreft het al dan niet meedelen in een vroeg stadi
um van de diagnose.

”Ja, dat was vroeger anders, maar dat is, ja, de patiënt wordt nu 
toch veel mondiger; die vraagt natuurlijk waarom moet ik naar 
Utrecht, naar het AZU...”

- Wat bespreekt u bij de eerste kennismaking?

De meeste chirurgen nemen in het eerste gesprek dat zij met de pa
tiënt hebben een afwachtende houding aan. Zij informeren bij de 
patiënt wat deze al weet over de diagnose, de mogelijke behandelin
gen, enz. Het antwoord van een van de chirurgen is exemplarisch 
voor de anderen.

”Nou het eerste wat ik altijd vraag als de mensen binnenko men is: 
wat weet u of wat is u gezegd. En dan wordt er eerst geweldig vaak 
omheen gedraaid, maar uiteindelijk komt dan vaak het hoge woord 
eruit dat ’’iets”, dat de specialist verteld heeft, dat er een kwaadaar
dige woekering ergens in het hoofd-halsgebied zit. Nou daar ben ik 
altijd blij om, want dan kan je altijd met die mensen vrijuit praten, 
omdat het heel vervelend is om daar altijd maar een beetje omheen 
te draaien. Sommige mensen verdringen het echt van het begin af 
aan en dat is heel moeilijk om dat te doorbreken.... Ja, voor een he
leboel mensen is begrijpelijker wijze te zeggen dat ze kanker heb
ben, vinden ze een heel groot probleem, omdat het hebben van 
kanker natuurlijk toch bijna met een is-gelijk-teken wordt gezet 
voor het doodgaan, natuurlijk... Het enige wat die patiënten willen 
weten is: wat gaat er met mijn lijf gebeuren en wat is mijn prognose. 
Dus zo’n eerste gesprek is altijd heel teleurstellend, het enige wat ik 
probeer tot die mensen te doen doordringen is dat een onderzoek no
dig is omdat de behandeling tegen kwaadaardige tumoren geen con
fectiepak is, maar dat we proberen dat een maatpak te laten zijn, en 
dat is het enige. Het eerste dus dat we uitleggen dat we onderzoek 
nodig hebben om een zo’n gericht mogelijke en zo goed mogelijke be
handeling uit te kunnen voeren. Het tweede waar ik die mensen van 
probeer te doordringen is dat wij in principe niks voor ze achterhou
den. Niet mooier vertellen en ook niet lelijker vertellen. En dat is 
eigenlijk het enige twee wat je doet in zo’n eerste gesprek. Je kan 
toch niet meer.”
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Daar waar chirurgen zelf twijfels hebben over de juistheid van de 
diagnose waarmee de patiënt is ingestuurd laten zij ruimte voor 
twijfels vooralsnog bestaan.

”Bij de een kan ik zeggen: nou, het is voor 100% zeker en bij de an
der waar ik ook maar de geringste twijfel heb, en dan is het natuur
lijk moeilijk om niet het risico te gaan lopen dat iemand een week in 
de zenuwen zit voor niks.”

Geen van de chirurgen geeft aan tegen dit eerste gesprek op te 
zien. De reacties lijken te variëren van ”het hoort erbij” tot ”zelfs 
wel bevredigend”.

”...je maakt jezelf een bepaalde techniek eigen en ik heb daar geen 
problemen mee. Ik zie daar nooit tegenop, moet ik zeggen. En ik 
vind die gesprekken vaak zelfs wel bevredigend, omdat je merkt dat 
de patiënten toch een zekere mate van geruststelling hebben als ze 
weggaan, ook als het om ernstige zaken gaat, dat ze toch merken 
dat er op een serieuze manier aandacht aan ze besteed wordt.”

Vaak zijn patiënten angstig bij een eerste gesprek. Het lijkt dat en
kele chirurgen niet erg geneigd zijn daarover te praten met de pa
tiënten. Gebrek aan tijd wordt meestal als reden opgegeven.

”Ja, ik denk dat daar impliciet al die angsten worden afgewikkeld 
en worden besproken....maar om nou al die angsten en angstjes ex
pliciet te maken en daar dan uitgebreid over te gaan praten, ja, 
daar heb je ook de tijd niet voor.”

Het eerste gesprek dat chirurgen met patiënten hebben lijkt hoofd
zakelijk technisch van aard te zijn. De chirurgen stellen zich op de 
hoogte van wat patiënten weten betreffende de diagnose, vertellen 
over de nodige onderzoeken die uitgevoerd moeten worden en ne
men een afwachtende houding aan ten aanzien van de mogelijke 
psychische problematiek van patiënten. Zij beoordelen de gesprek
ken doorgaans positief.

- Wat is de gang van zaken bij het bepalen van de uiteidelijke 
diagnose en wie zijn betrokken bij de diagnosestelling?

In hoofdstuk 5 gaven we aan hoe het stellen van de uiteindelijke 
diagnose geschiedt. In de interviews wordt deze diagnostische gang 
van zaken bevestigd. Eén van de KNO-chirurgen:

”De patiënten worden voor diagnostiek in de regel opgenomen om 
zuiver praktische redenen, omdat alles veel sneller gaat.... We ne
men ze op en dan wordt in de regel in drie tot vijf dagen alle diag-
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nostdek gedaan. En dan hebben we te maken met een reeks van an
dere specialisten, we denken in de eerste plaats natuurlijk aan de 
pathologische anatomie die de coupes gaat bekijken die al genomen 
zijn, eventueel de eerste coupes die we nemen. We hebben te maken 
met radiologen, die dan kennis maken. We hebben ook te maken 
met specialisten vaak op het gebied van de interne geneeskunde. 
Dan uiteidelijk wordt de patiënt besproken in de oncologische werk
groep waar altijd bijzitten de KNO-artsen, de radiotherapeuten en 
de intemisten-oncologen. Daar wordt het behandelingsplan bespro
ken van de patiënt, de foto’s worden bekeken en alle gegevens....”

Voor patiënten van de afdeling kaakchirurgie zijn het de kaakchi- 
rurgen die, als eerst verantwoordelijke, de patiënten bespreken in 
de oncologie werkgroep; evenzo voor de afdeling plastische chirur
gie.
De werkgroep oncologie houdt zitting in de polikliniek. De patiënt 
is aanwezig op deze bespreking en wordt door de diverse specialis
ten nader onderzocht. ”Er staan zo’n 10 tot 12 mensen, witte jas
sen, om hem heen.” Op de vraag hoe de chirurgen denken dat 
patiënten dat vinden antwoorden de meesten:

”Ja, ze vinden het over het algemeen natuurlijk vrij bedreigend. 
Maar we waarschuwen ervoor: je komt de kamer binnen met tien 
witte jassen, maar dat is niet om van te schrikken, want ze bijten 
niet en bovendien, daarna komen we rustig met u praten.”

Bij de bespreking van de werkgroep oncologie zijn vaak ook specia
listen van de afdelingen neurologie, oogheelkunde en plastische chi
rurgie betrokken.
Drie chirurgen geven aan dat ze de aanwezigheid van een MFP-er, 
zeker daar waar het gaat om de vraag welke vorm van reconstruc
tie wenselijk is bij een bepaalde patiënt, noodzakelijk achten bij 
deze bespreking.

”Ze (de MPP-ers) horen erbij te zitten naar mijn gevoel, ja, altijd 
eigenlijk. Ja, nog niet ideaal geregeld.”

En op de vraag van de interviewer ’’waarom dan niet?”:
"Ja, dat hangt van organisatorisch-technische zaken af. Het hangt 
ook wel eens een beetje af van de eigengereidheid van de betrokken 
specialist die dan denkt dat ie zelf de wijsheid in pacht heeft en niet 
een overleg situatie nodig heeft. Die zijn er ook en dat is natuurlijk 
eigen aan artsen, ze worden allemaal als individualisten opgeleid en 
opgevoed....en sommigen vertalen dat dan in ’dan ben ik ook de aan
gewezen man die een soort orakeluitspraak moet doen over alles’, 
dat is natuurlijk niet zo.”
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Alle chirurgen geven aan dat ze de patiënten van tevoren vertellen 
welke onderzoekingen zullen plaatsvinden. Uiteraard worden afwij
kingen in het onderzoeksschema met de patiënt doorgesproken. 
Voor de verpleging lijkt hier ook een rol te zijn weggelegd.

"Verder is de rol van de verpleging ook heel belangrijk. Die spreekt 
over het algemeen wat langer met mensen. Die geven ook een stuk 
informatie.”

De perceptie van de chirurgen over de patiëntenervaring van deze 
fase laat zich samen vatten in dit citaat:

”Dat valt me erg mee. Ik heb de indruk dat ze veel wegdrukken, van 
zich af zetten om er helemaal niet over te hoeven nadenken. Ik heb 
ook vaak het idee dat de informatie die je geeft niet wordt opgepikt. 
Dat ze die toch niet willen horen.”

Bij het bezoek van de patiënt aan de werkgroep oncologie, waarbij 
de diagnose en het behandelingsplan wordt bepaald, vindt geen 
overleg plaats met de patiënt. Deze wordt bij dit bezoek geconfron
teerd met een aantal artsen, die zijn casus bespreken. Na het be
zoek aan de werkgroep wordt aan de patiënt meestal dezelfde dag 
de diagnose voorgelegd en wordt hij tevens geconfronteerd met het 
behandelingsplan zoals dat is opgemaakt binnen de werkgroep on
cologie.

"We spreken onderlinpge af wie dat gesprek zal voeren. In de regel 
is dat degene die zich met de patiënt bemoeid heeft, de zaalarts of 
een van de stafledent hier, of degenei die hem zal opereren als dat 
een operatie moet worden. Dat spreken we onderling af wie dat 
doet. Dat wisselt wel, ja. En ook altijd wordt zo’n gesprek herhaald, 
want we hebben de ervaring dat van dat eerste voorlichtingsgestpi- 
reek ontzettend weinig blijft hangen. Mensen weren dat zo af, het 
feit dat ze een oog of een neus zullen moeten missen, dat vereist een 
repetitieve reeks gesprekken om dat duidelijk te maken. In al zijn 
consequenties, het is vaak zo dat bijvoorbeeld de zaalarts als eerste 
het vertelt, en dan een keer iemand van de verpleging en dan ko
men wij nog een keer.”

Over zijn attitude t.a.v. het mededelen van diagnose en therapie 
zegt een van de kaakchirurgen:

”Ik heb het idee dat ik ze ontzettend keihard de confrontatie vertel., 
ja. Voordat ze besluiten of hun jawoord geven, dat ik kan opereren, 
weten ze keihard waar ze aan toe zijn. En dat vertel ik ze ook. Ik, ja 
god, iedereen heeft natuurlijk toch een beetje, ook al is het heel 
emotioneel, zijn standaardverhaaltje klaar voor de patiënten en dat
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za] je individueel aanpassen. Maar ze krijgen van mij, krijgt iedere 
patiënt te horen dat het me ontzettend spijt dat ik ze zo’n medede
ling moet doen. En het woord kanker wil ik ook uitspreken, ik wil 
dat ze dat woord gebruiken, dat ze daar niet omheen gaan. En dat 
ik eigenlijk ook niet weet dat dat hard aan moet komen, dat dat 
hard aangekomen is, maar dat ik ook geen mogelijkheden heb om 
iemand te vertellen dat ze kanker hebben op een aardige en vrien
delijke wijze.... Ik denk dat het heel wat moeilijken is om met onze
kerheden te leven, en dat is, ja, een filosofie van mezelf, ik weet niet 
eens of dat voor die mensen opgaat, maar zo vertel ik ze dat leven in 
onzekerheid veel erger is dan een harde waarheid te horen....Ieder 
mens heeft maar een beperkte hoeveelheid energie. Die kan je in 
een aantal dingen stoppen: die kan je stoppen in onzekerheden, 
twijfels die je hebt of je wel de waarheid hebt gehoord van de dok
ter....of je kan het ook stoppen in ’plop’ je weet nu de waarheid, 
noem het hard, en dan kan je al je energie stoppen in daarover heen 
zien te komen. Nou daar krijg ik altijd een hele positieve reactie van 
de mensen op, dus ze vinden dat dat ook juist is, ja, dat ze ook graag 
zo benaderd willen worden. Tenminste, dat zeggen ze tegen mij.”

Al de zeven chirurgen laten blijken dat het voor de patiënt in dit 
gesprek moeilijk is al de informatie in één keer op te nemen. Te
vens realiseren de meeste chirurgen zich dat het voor patiënten een 
heel emotioneel moment is als ze definitief te horen krijgen dat het 
om kanker gaat en dat ze ingrijpend geopereerd moeten worden.

”En het is ook zo dat we het nooit bij één gesprek laten, want dat is 
ook nooit voldoende, omdat dat een heel emotioneel moment is, la
ten we er vanuit gaan dat een patiënt een oog moet verliezen, dan ja 
hoor je, ook als je dat zelf zou overkomen, daarna niet zoveel meer.”

Of een uitspraak van een andere chirurg:
”....mensen hebben toch al het gevoel dat hun een pistool op de borst 
gezet wordt. Ja, ze hebben ook geen keuze, vaak. Toch willen ze na
denken.”

In de interviews komt steeds naar voren dat patiënten eigenlijk 
geen echte keuze mogelijkheden hebben bijvoorbeeld om al dan niet 
te laten opereren. Enkele chirurgen zeggen duidelijk dat het behan- 
delingsvoorstel een eenzijdige zaak is. Een voorbeeld.

”Er wordt aan de patiënt meestal geen keus gelaten. Er wordt hem 
niet voorgesteld van: we zouden dit kunnen doen, maar we zouden 
ook dat kunnen doen, wat is uw keus? In principe wordt de keus 
voor de patiënt gemaakt. Het is wel zo, dat als wij inschatten dat 
een patiënt waarschijnlijk zeer ernstige moeite met dat voorstel zal 
hebben dat we hem een beetje laten doorschemeren dat er een mo
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gelijk alternatief is, maar het alternatief door ons ingeschat waar
schijnlijk minder resultaten zal geven.”

Ook de keuze voor een meer palliatieve behandeling bij een zeer 
oude patiënt lijkt door deze chirurg zelf te worden genomen.

”....en de patiënt is 95 jaar, dan, ook al zou die man het totaal best 
kunnen trekken, dan zeg je bij jezelf van: nou, jongens, zullen we 
nou wel opereren? Nou dan zeg je: nee, laten we dat nou niet doen, 
laten we nou maar gaan bestralen. Dus dan stel je de patiënt voor te 
gaan bestralen, maar je moet wel laten doorschemeren dat, ja, dat 
operatie mogelijk een behandeling van de eerste keus zou zijn ge
weest, maar dat wij daar heel duidelijk zijn leeftijd in betrekken. En 
zo kan het andersom natuurlijk ook.”

Indien de patiënt gezien zijn afwijking een zeer mutilerende opera
tie zou moeten ondergaan bespreekt een tweetal chirurgen de be
handelingsmogelijkheden met de patiënten. Voorwaarde is wel dat 
’’technisch” gezien de keuze mogelijkheden equivalent zijn.

”Maar als er voor mij twee mogelijkheden zijn, dan, op dat moment 
vind ik dus wel dat een patiënt heel duidelijk een eigen stem moet 
laten horen. Want dan wil ik het weten. Want ik kan me voorstel
len, als je zegt: ik haal iemand, ja, zijn halve gezicht weg en ik pro
beer dat weer te herstellen, ja dat is natuurlijk wat anders, he? Dat 
kan een patiënt, die kan daar niet mee accoord gaan, dan zeggen we 
van nou: dan wil ik liever bestraald worden.”

Chirurgen voeren drie argumenten aan om patiënten geen echte 
keus te bieden bij het behandelingsvoorstel en geen of weinig over
leg te voeren. Ten eerste vinden de meesten het niet "eerlijk” om 
patiënten een keus te bieden terwijl ze de (technische) consequen
ties van de behandelingsmodaliteiten niet kunnen overzien. Ten 
tweede lijken chirurgen het moeilijk te vinden aan de patiënt te 
vertellen wat het betekent op een bepaalde wijze behandeld te wor
den.

”Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk, je kan zeggen wat het technisch 
inhoudt, maar wat het precies voor jezelf betekent om bijvoorbeeld 
niet te kunnen schrijven, om maar niet te spreken over wat het be
tekent als je ’s avonds naar bed gaat om je plastic neus en je plastic 
oog of plastic wang uit te moeten doen, dat is verschrikkelijk moei
lijk....aangezien elk mens verschillend is zal het beleven van deze 
zaak ook totaal verschillend zijn.”
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In de derde plaats tenslotte tenderen enkele chirurgen naar de me
ning dat patiënten vaak zo in de war zijn dat het bieden van een 
keuzemogelijkheid toch weinig zin heeft.

”De patiënt kan niet objectiveren, geloof ik, in deze situaties, wan
neer je er primair mee geconfronteerd wordt. Later als de zaak ach
ter de rug is, hij is zijn tumor kwijt, het is bestraald en hij zit met 
zijn deformiteit, dan ontstaat er een heel andere situatie. Dan praat 
de patiënt wel gemakkelijk met je, maar de overrompeling van: ik 
heb kanker, ik moet het kwijt, ik wordt gemutileerd, dat blokkeert 
mensen volledig. Dat zogenaamde gesprek wat we allemaal graag 
gehad wilden hebben, dat loopt niet zo goed, nee. Ik kan me voor
stellen, ik zou zelf ook zo zijn.”

In dit verband horen we vrijwel alle chirurgen zeggen dat patiënten 
vaak reageren met een opmerking als ”ja, u bent de dokter, en ik 
niet, dus vertel het me maar”.
Enkele chirurgen geven tevens aan dat zij het voeren van dit soort 
gesprekken niet altijd even gemakkelijk vinden. Een chirurg 
spreekt zijn bewondering uit voor patiënten die vaak "flinker” zijn 
dan hij voor mogelijk heeft gehouden.

”Nou, het houdt je wel bezig, ja, om een goede relatie met die patiën
ten op te bouwen, om het vertrouwen te geven dat als ze gemuti
leerd worden door de operatie, dat er ook weer een mogelijkheid tot 
reconstructie is, dat ze weer een beetje een menswaardig bestaan 
kunnen gaan leiden. Nou, dat kun je niet direct allemaal vertellen, 
dat moet in een volgend gesprek. En dan vind ik het altijd bewonde
renswaardig hoe mensen dat dan kunnen nemen. Ja, mensen zijn 
flinker dan ik denk, dan ik altijd veronderstel, ....ik heb bewonde
ring voor velen.”

Bij de chirurgen speelt de leeftijd van de patiënt een rol bij ’het 
moeilijk vinden’ van het gesprek.

”Ligt eraan hoe oud de mensen zijn. Want ik weet dat ik eens bij een 
meisje van 18 jaar ontzettend veel moeite heb gehad te vertellen 
van de operatie. Want ik zag dat het niet doordrong tot zo iemand. 
Ik weet dat ik een keer tegen haar gezegd heb van: verdomme nog 
an toe, luister nou naar me! He? Dat en dat zeg ik tegen je!....Heel 
moeilijk.”

Een gesprek met jongere patiënten of met leeftijdsgenoten wordt 
door chirurgen als moeilijk ervaren. Waarschijnlijk is hier sprake is 
van een grotere identificatie met de patiënt.
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De meeste chirurgen vinden het noodzakelijk, dat bij het gesprek 
een direct naaste van de patiënt aanwezig is. Deels om patiënten op 
te kunnen vangen, deels om het "napraten” te vergemakkelijken.

”Ja, ik vind het belangrijk datje, het zal heel emotioneel worden om 
dat te verwerken, dat zullen ze met z’n tweeën moeten doen en 
daarom wil ik dat beiden daarvan op de hoogte zijn wat er aan de 
hand is. Dat ze elkaar steun kunnen geven waar nodig is, dat ze 
vragen kunnen stellen aan elkaar, elkaar daarin helpen en dat ze 
geen verstoppertje voor elkaar spelen, dat ze het niet bespreekbaar 
durven te maken. Dat zou ik een ramp vinden. Daarom wil ik ze al
lebei hebben.”

Het gesprek zoals we dat hiervoor belichtten lijkt toch vooral ge
kenmerkt te worden door de "technisch” medelingen aan de patiënt 
van de diagnose en de meest wenselijke behandelingsvorm. De 
meeste chirurgen geven er de voorkeur aan de patiënt weinig keu
zemogelijkheden aan te bieden. Wensen of overwegingen van de pa
tiënt blijken vrijwel niet aan de orde te komen, mede als gevolg van 
de opvatting van de artsen dat er vrijwel geen keus is voor hen. 
Een lid van de familie wordt bij voorkeur betrokken bij het gesprek. 
De chirurgen lijken het gesprek niet altijd even gemakkelijk te vin
den. Een enkele chirurg noemt het een emotioneel gebeuren. Zij 
vinden het wel noodzakelijk dat vervolggesprekken plaatsvinden 
opdat patiënten zich beter realiseren wat de diagnose en behande
ling inhouden.

7.1.2. Therapeutische fase
Op één na geven de chirurgen te kennen dat in vergelijking met an
dere ingregen een gezichtsverminkende operatie voor hen niet iets 
specifieks heeft. Zij beschouwen opereren hoe dan ook een techni
sche handeling is waar in principe emoties geen rol spelen. Drie 
chirurgen nuanceren deze uitspraak. Voor de eerste is de grootte 
van de resectie van belang voor zijn betrokkenheid met de patiënt, 
voor de tweede speelt de leeftijd van de patiënt een belangrijke rol 
on voor de derde blijken emoties afhankelijk te zijn van het deel 
van het gelaat dat moet worden weggenomen. Een uitspraak van 
oen van de chirurgen die het technische aspect benadrukt:

”nee, nee, als je dat voor het eerst zou doen of als je dat als eerste
jaars student zou zien, zou je misschien verschrikkelijk hard schrik
ken, maar in de loop der jaren heb je zoveel van die patiënten gezien 
datje dat niet..., je bekijkt het als een technisch probleem, he.”
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Een andere uitspraak van een chirurg:
”Ja, je weet natuurlijk dat je dan bezig bent met een mutilerende 
operatie en dat geeft in zoverre geen voldoening datje iets doet voor 
de patiënt waar die niet erg blij mee zal zijn met het zichtbare re
sultaat. Maar ja, als je je aan de andere kant realiseert dat je daar
mee die patiënt zijn leven kunt laten behouden, dan moet dat je 
voldoening zijn.”

De chirurg die wijst op de omvang van de mutilatie geeft tevens 
aan dat chirurgen een zekere agressiviteit nodig hebben om derge
lijke operaties te kunnen uitvoeren.

”Laten we zeggen, als ik de patiënt zelf ter behandeling krijg, dan 
vind ik het een uitdaging om die tumor eruit te halen. Hoe mutile
rend dat ook is. Maar ja, dat is gewoon de agressie van de chirurg, 
he. (Interviewer: maar als het inderdaad een heel mutilerend effect 
heeft?) Ja, dan wordt het een beetje onmenselijk. Je moet wel de in
druk hebben dat je de tumor helemaal wil verwijderen en niet, wat 
ook wel eens voorkomt, dat je het grootste deel van de tumor weg
haalt en de rest bestraald wordt, waarmee je een wrak van een 
mens overhoudt, wat geen mens meer is in feite, omdat ieder men
selijks ze ontnomen is, ja, nee, daar houd ik niet van.”

De chirurg voor wie de leeftijd van de patiënt belangrijk is:
”Nee, ik ben de, laten we zeggen, de schok van het mutileren van ie
mand, nee, daar lig ik ’s avonds niet meer van wakker....ik vind het 
veel erger als, laten we zeggen, als een kind een bepaalde kwaad
aardige afwijking heeft, daar heb ik emotioneel veel meer proble
men mee dan iemand die vijfenzestig is en veertig jaar lang weet ik 
hoeveel sigaretten gerookt heeft, terwijl die weet dat het niet goed 
is. Daar heb ik gewoon emotioneel beslist minder problemen mee.”

De derde chirurg, wiens reactie afhankelijk is van welk deel van 
het gezicht moet worden weggenomen:

”Ja, om een voorbeeld te geven, want, ik denk, tenminste voor mij 
persoonlijk is een oog eruit nemen een heel emotioneel gebeuren, ja. 
En vorige week heb ik dat moeten doen bij iemand waar ik het niet 
vantevoren gezegd had, en daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. 
Maar ja, ik vond dat ik geen andere keus had.”

Het weg moeten nemen van de inhoud van de oogkas lijkt voor chi
rurgen een ingrijpende gebeurtenis te zijn. Ook met betrekking tot 
de post-operatieve fase, controles, etc. geven meerdere chirurgen 
aan dat zij bij aandoeningen van het oog meer emotioneel betrok
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ken zijn dan bij andere delen van het aangezicht. Deze tendens zou 
er op kunnen wijzen dat vooral het oog sterk emotioneel geladen is. 
Eén chirurg geeft aan dat een mutilerende operatie hem emotioneel 
raakt:

”Ja, dat denk ik wel. Of, ik weet het wel zeker. Een aantal patiënten 
daar neem je hun lot ook mee naar huis. Denk je thuis over, je praat 
er thuis over of je slaapt er een nacht niet van.”

Vrijwel alle chirurgen veronderstellen dat het niet opereren van 
een patiënt tot gevolg heeft dat ze een ernstig lijden tegemoet gaan. 
Dit lijden zou onder andere gepaard gaan met veel pijn, afzichtelijk 
worden en een sterke wondgeur door de necroses.

"Want er is niets erger dan doodgaan aan een doorgroeiend carci
noom in het hoofd-halsgebied, dat is een vrij onwaardige manier van 
doodgaan.”

Alhoewel de meeste chirurgen zeggen dat de mutilerende operatie 
voor hen doorgaans alleen een technisch gebeuren is lijkt het er 
toch op, dat het hen emotioneel wel degelijk beroerd. Dit komt tot 
uiting in de reserves die zij aanbrengen ten aanzien van de leeftijd 
van de patiënt en de omvang en plaats van de mutilatie in het ge
zicht. De rechtvaardiging van het opereren wordt vooral gezocht in 
het feit dat niet opereren voor patiënten een veel ernstiger lijden 
tot gevolg zal hebben.

De uitspaken van chirurgen over de prognose van faciaalpatiënten, 
uitgedrukt in vijfjaaroverlevingstijd, varieert van 30 tot 70%, en 
zijn daarmee weinig consistent.

Over operaties die alleen een duidelijk palliatieve functie hebben 
spreken we in paragraaf 7.1.5., de palliatieve fase.

De vraag naar de confrontatie van patiënten en hun naasten met 
het aangezichtsdefect na de operatie valt in een aantal facetten ui
teen, zoals:
- wie laat patiënten voor de eerste keer hun defect zien?
- hoe reageren patiënten op deze eerste confrontatie?
- hoe reageert u zelf op het zien van het defect?
- wat bespreekt u met patiënten op dat moment?

Meestal zo’n 10 tot 15 dagen na de operatie wordt bij het verband 
verwisselen de patiënt geconfronteerd met zijn mutilatie. De wijze
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waarop dit gebeurt is wisselend. Eén chirurg zegt daar zelf altijd bij 
te zijn, anderen laten het aan de verpleging over. Bij weer anderen 
is het afhankelijk van de vraag wie er op dat moment voorhanden 
is.

”...het verband gaat eraf, dus dan gaat de patiënt naar de spie
gel...ik ben er wel eens bij, niet altijd, daar heb je niet altijd tijd voor 
of daar maak je niet altijd tijd voor.”

Wel zeggen alle chirurgen dat zij het belangrijk vinden dat in ieder 
geval de verpleging bij deze confrontatie aanwezig is. De verpleeg
kundige kan dan de patiënt ”opvangen”.

”Ja, we proberen er meestal de verpleging ook bij te hebben dat de 
patiënt zich ook wat dat betreft gesteund voelt en het idee heeft dat 
men er nauw bij betrokken is en die betreffende verpleegkundige 
weet dan ook wat de reactie van de patiënt is en kan dan de opvang 
daarna het best verzorgen, als wij de gang uitlopen.”

Een chirurg die niet aanwezig is bij de confrontatie zegt:
”Nee, ik ben er meestal niet bij, nee, dat besef ik me opeens nu u het 
vraagt. Neen. Ik denk ook dat dat iets is wat mensen zelf willen ver
werken. Dat is op een gegeven moment gebeurd: iemand wacht daar 
lang mee en ik heb ook niet de behoefte om daar op in te grijpen. Ie
dereen heeft een spiegel op zijn kamer en als ie daar niet in wil kij
ken, daar heeft ie dan zijn reden voor. Ik voel me niet geroepen om 
’m daartoe te dwingen....nee, ik ben daar eigenlijk nooit bij.”

De meeste chirurgen lijken zich niet verantwoordelijk te voelen de 
confrontatie van de patiënt met zijn defect zelf te begeleiden. Zij 
zien hier een taak voor de verpleging. Het ”opvangen” van de pa
tiënt wordt aan de verpleegkundige overgelaten. Geen van de chi
rurgen heeft bemoeienis met of aandacht voor de confrontatie van 
de naasten van de patiënt met het defect.

Een aantal chirurgen geven hun mening over de reactie van de pa
tiënt op het eerste zien van zijn defecte uiterlijk. Deze reacties ver
schillen ”enorm” volgens een chirurg.

"Ja, ze schrikken natuurlijk toch erg. Sommigen zeggen dat het ze 
tegenvalt, anderen zeggen dat het ze meevalt, dat verschilt enorm.”

Een andere chirurg, die nooit bij de confrontatie aanwezig is, hoor
de via de verpleging dat het patiënten erg tegenvalt.
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”Ik hoor wel van de verpleging af en toe van: nou, hij zag zich in de 
spiegel, hij heeft zich bekeken en dat is behoorlijk tegengevallen. En 
de meeste mensen valt het tegen, ja.”

Een chirurg verbaast zich over juist de "emotieloze” reacties van 
patiënten.

”Ja, opvallend naar mijn idee, opvallend vlak en emotieloos. Ja, het 
is natuurlijk lang voorbereid, men weet dat er iets gaat gebeuren en 
ik denk dat men zich dan mentaal wat afkapselt...er zal ongetwijfeld 
een vertraagde reactie op gang komen neem ik aan....dat verbaast 
mij keer op keer, mensen waar je de neus verwijderd hebt die echt 
een vreselijk uiterlijk hebben wat echt afstotelijk is en daar toch vrij 
apatisch op reageren.”

De reacties van patiënten verschillen volgens de chirurgen erg: van 
"emotieloos” tot "het valt erg tegen”. Enkele chirurgen geven als 
verklaring voor de verschillen in reacties dat de ene patiënt "zich 
meer afkapselt” dan de andere patiënt.

De chirurgen werd gevraagd wat het voor henzelf betekent om na 
de operatie het defect voor het eerst te zien. We krijgen de indruk 
dat de meeste van hen in eerste instantie "technisch” naar het de
fect kijken. Routine, "ik zit al zo lang in het vak”, lijkt hier een rol 
te spelen.

”Nou nee, in het begin...ik kijk het vanuit een technisch stand
punt...nee niet emotioneel...ik vind iets mooi als bijvoorbeeld een lap 
fraai is aangeslagen en als bijvoorbeeld de wondranden goed zijn, 
dat vind ik mooi, wat een ander walgelijk zal vinden, he, ik zeg dan 
zeer tevreden dat ziet er goed uit.”

Een andere chirurg formuleert het zeer bondig en zegt:
”Nee, je ziet het wel, maar het is niet iets waar je zelf akelige emo
ties van krijgt.”

Bij één chirurg lijkt sprake te zijn van enige aarzelig.
”Ja, nee, ja, nee, eigenlijk niet. God, ja, je weet wat je gedaan hebt 
en je weet of er een oog uit is en je weet of er een neus af is of je 
weet dat er een stuk gehemelte af is, ja. Het is meer dat je schrikt 
als je iets ziet watje niet verwacht hebt en dat is meestal omdat het 
er lelijker uitziet dan je denkt en dan lelijker, dan bedoel ik wondin- 
fecties of zo. Dat is stik vervelend.”

Het lijkt er op dat de betekenis die chirurgen toekennen aan de 
aangezichtsverminking van hun patiënten vooral vaktechnisch
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wordt bepaald. Zo er al aarzelingen zijn ten aanzien van de bele
ving, dan neemt toch de vaktechnische blik weer de overhand.

Eenzelfde soort houding van de chirurgen zien we bij de beantwoor
ding van de vraag ”wat bespreekt u met de patiënt op dat mo
ment?”. We zagen al dat chirurgen de neiging hebben te zeggen 
”het ziet er goed uit”. Een drietal chirurgen bespreekt met de pa
tiënt de omvang, anatomie van het defect.

”Ja, dan kan je natuurlijk vertellen wat je ziet en de verschillende 
delen, want het zijn dan vaak structuren die die patiënt ook nooit 
vantevoren gezien zullen hebben, de binnenkant van een neus of 
van een kaak. Je probeert uit te leggen wat er te zien is en hoe het 
met die wond is.”

Bij een duidelijke schrikreactie van patiënten op het zien van hun 
defecte uiterlijk probeert deze chirurg patiënten ”wat op hun ge
mak te stellen, natuurlijk.”
Een andere chirurg probeert een patiënt ”op te monteren” door te 
wijzen op de mogelijkheden van een prothetische reconstructie la
ter.

”Ja, ik probeer als je een neus verwijderd hebt, en als je het uitpakt, 
dan zeg ik je moet er niet te veel van schrikken. Want eerst krijgt u 
er een verband omheen en binnenkort krijgt u een uitstekende pro
these waarbij je op het eerste gezicht weinig ziet dat er iets aan de 
hand is. Daar wijs ik ze altijd op, de positieve kant om ze te helpen, 
ik hoop dat ik ze daarmee wat opmonter.”

Diverse chirurgen zeggen vaak eigenlijk geen tijd te hebben voor 
lange gesprekken met patiënten op dat moment en wijzen dan op 
de rol die de verpleging vervult bij de opvang van de patiënt.

”Ik kan me nauwelijks voorstellen dat we genoeg aandacht voor die 
mensen hebben. Dat hebben we niet, we hebben er de tijd niet voor. 
Maar ja, ik denk dat een hele hoop door de verpleging wordt opge
vangen. En als ze daar niet uitkomen, ze kunnen altijd als, bij de 
verpleging aangeven van: nu willen we even met de dokter praten. 
En dan gaat er iemand van ons in ieder geval langs.”

Het ziet er naar uit dat chirurgen het niet tot hun taak rekenen de 
patiënt bij de eerste confrontatie met het defect door een gesprek op 
te vangen. Gepraat wordt over de technische aspecten van het 
wondgebied; een enkele chirurg verwijst naar de prothetische re
constructie mogelijkheden. Op de emoties die de mutilatie opwek
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ken bij patiënten wordt amper ingegaan. Men wijst in deze op de 
rol van de verpleging.

7.1.3. Reconstructieve fase
Met de planning van de uit te voeren reconstructie van het defect 
eindigt de therapeutische fase en begint de reconstructieve fase. Bij 
de beschrijving van de behandelingsgang van patiënten gaven we 
aan dat er in principe twee wijzen van reconstructie mogelijk zijn. 
Eén met eigen weefsel van de patiënt en een reconstructie door 
middel van een prothetische voorziening.

- Welke criteria zijn bepalend voor deze keuze en hoe wordt de pa
tiënt bij deze keuze betrokken?

De behandelaars zijn er zich van bewust dat er in bepaalde geval
len geen keuze is.

”Daar zit niet zoveel keus in. Als het oog eruit is, dan zal daar een 
prothese voor in de plaats moeten, en als de gehele uitwendige neus 
verwijderd wordt, dan is het eigenlijk alleen maar op een accepta
bele manier te vervangen door een prothese en dat kan geen plas
tisch chirurg namaken.”

Met andere woorden: niet alle defecten zijn plastisch te reconstru
eren met eigen weefsel, de prothese biedt dan de enige uitkomst 
voor patiënten.
Een andere chirurg wijst op het gevaar dat bij een snelle recon
structie met eigen weefsel het defect niet meer goed te inspecteren 
is op eventuele recidieven.

"...daar komt nog bij dat chirurgische reconstructie in de overgrote 
meerderheid van de gevallen zeker de eerste jaren zeker niet in aan
merking komt omdat je daarbij het operatiedefect en eventueel een 
resttumor zou maskeren. Je moet er zeker van zijn dat het gat, het 
defect, een aantal jaren 100% tumorvrij is voordat je daar een chi
rurgische reconstructie voor kunt maken.”

Aan de ene kant zien we dat de keuzemogelijkheden beperkt zijn, 
aan de andere kant bestaan er grensgebieden waarbij uit beide re
constructiemogelijkheden gekozen kan worden.

”Nee, je kan niet alles wat je met een prothese kan reconstrueren 
ook plastisch reconstrueren, of andersom. Er zijn natuurlijk grens
gebieden, er zijn bijvoorbeeld, eh, nou ja, je haalt een stuk van de 
neus af, dan zou je een stukje uit het voorhoofd kunnen halen en dat
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dan omdraaien en dan met een zes-zeven aantal verschillende ope
raties kan je iets maken wat ook op een neus lijkt, maar niet altijd 
is de keus er. Maar in een aantal gevallen is er wel een keuze.”

Daar waar een keuzemogelijkheid bestaat wordt deze door de chi
rurgen aan de patiënt voorgelegd. In tegenstelling tot het voorstel 
tot opereren: daarbij is meestal sprake van een eenzijdig opleggen 
van het behandelingsvoorstel.

”Ja, dan leg je de patiënt de keus voor, dan gaat het dus niet om de 
primaire behandeling van de tumor, daar ben je met elkaar overeen 
gekomen dat dat chirurgisch wordt en dan daarna kan je dus, laten 
we het op een neus houden, omdat daar een alternatief voor is, dan 
kan je met de patiënt afspreken wat ie wil en dan kan je hem uitleg
gen wat het betekent of, laten we zeggen, het alternatief is, of een 
prothese hangend aan een bril, of dat er met behulp van een aantal 
operaties een nieuwe neus gemaakt zou kunnen worden.” (intervie
wer: dat is dus een keus die u in eerste instantie met de patiënt 
kunt bepraten?) ”Die je aan de patiënt moet voorleggen, ja, vind ik 
wel, want de patiënt moet daar veel voor over hebben....ik vind dat 
de patiënt daar recht op heeft.”

Bij het gesprek met de patiënt over de keuze voor een plastische 
danwel prothetische reconstructie wordt ook naar voren gebracht 
dat een prothetische voorziening nadelen heeft. De nadelen die ge
noemd worden zijn: verkleuring van de prothese, een altijd zichtba
re randaansluiting en het feit dat het maken van een prothese veel 
tijd vergt. Met zoveel woorden wordt niet genoemd het kunstmatige 
karakter van de prothese, het feit dat patiënten een prothese als 
’’niet eigen” kunnen ervaren. Als voorbeeld een chirurg die praat 
over een partiele oorreconstructie.

”Maar als er een heel duidelijk alternatief is, dan moet je die met el
kaar bespreken, datzelfde geldt natuurlijk als je een stuk van een 
oor er af haalt, dan kan je door het zwaaien van huidlappen, dan 
kan je een oor voor een heel deel mee reconstrueren. Maar het blijft 
natuurlijk toch altijd een afwijkend oor. En je kan het ook in een 
keer prothetiseren en dan komt er een hele mooie prothese uit, 
maar die prothese verbleekt ook weer na drie, vier maanden en dan 
moet ie weer terug, dan moet ie weer bijgeschilderd worden, enzo
voort.”

Een chirurg vindt het belangrijk de prothetist te betrekken in het 
overleg met de patiënt. Hij gaat ervan uit dat het opbouwen van 
een goed contact met de patiënt (mede) een verantwoordelijkheid is 
voor de prothetici.
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"Weet u wat het is, daar speelt de prothetist, ...die een attitude heeft 
die daar buitengewoon geschikt voor is om contact met die mensen 
op te bouwen, een belangrijke rol in. En dan kan ie die mensen in
derdaad een keuzemogelijkheid geven en ook dat proces van keuze- 
vorming begeleiden, waarbij de patiënt rustig wordt begeleid. Want 
zij zijn ook op de hoogte van chirurgisch herstel. Niet alleen van 
hun eigen vak.”

In deze fase van de behandeling lijken ook vragen van familieleden 
of andere directe naasten van de patiënt aan de orde te kunnen ko
men. Er wordt aangegeven dat bij het beantwoorden van hun vra
gen ook de assistent-artsen een rol vervullen.

“...iedereen babbelt mee. En de assistenten doen het nog eens dun
netjes over. Ehe hebben dus iedere dag met de patiënt te maken, die 
komen er ’s ochtends en ’s avonds en tussendoor, een verbandje ver
wisselen en ditjes en datjes, praten met de familie. De familie heeft 
ook allerlei vragen weer intussen, vragen die hopen zich op in de da
gen die daarna volgen. Ja, dan ben je niet altijd in de gelegenheid 
om dat, als hoofdbehandelaar, zelf op te lossen, want je kunt je niet 
permitteren om een uur voor een patiënt uit te trekken, dat is gods
onmogelijk.”

Tegelijkertijd vindt deze chirurg het noodzakelijk dat het voor pa
tiënten duidelijk is wie de hoofdbehandelaar is opdat patiënten we
ten waar zij in eerste instantie met hun problemen naar toe 
moeten.

“Terwijl het juist absoluut nodig is dat ze zich kunnen identificeren 
met de hoofdbehandelaar en daar hun zorgen bij op tafel kunnen 
leggen. Dan kan die hoofdbehandelaar altijd zeggen van: dat laat ik 
even aan die jonge dokter over, praat u daar even mee als het om 
technische aangelegenheden gaat. Dat is heel belangrijk en dat vind 
ik inderdaad een manco (dat het vaak voor patiënten onduidelijk is 
wie de hoofdbehandelaar is) en dat is in die grote bedrijven bijna 
niet op te lossen. Onderling is het bijna ook niet op te lossen. Dat is 
nou het hele probleem van die multidisciplinaire aanpak. Dat is het 
hele probleem, daar komen we weer terug op dat probleem: er is 
geen aanpak, er is geen training van de dokters in dit soort aangele
genheden.”

Overigens is dit de enige chirurg die een pleidooi houdt voor de 
multidisciplinaire opzet van patiëntenbehandeling door betere af
spraken en de training te verbeteren.

De keuze voor reconstructie van faciaaldefecten lijkt in een groot 
aantal gevallen slechts zeer beperkt mogelijk te zijn. Als er al spra
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ke is van een keuzemogelijkheid geven verscheidene chirurgen toch 
de voorkeur aan een prothetische reconstructie. Patiënten en ook 
hun naasten lijken betrokken te worden bij de besluitvorming over 
de wijze van reconstrueren. Eén chirurg zou graag de MFP meer 
betrekken bij het patiëntenoverleg. Voorts wil hij betere afspraken 
maken, alsook artsen trainen teneinde de multidisciplinaire behan
deling van patiënten beter te laten verlopen.

Tenslotte volgen hier enige aantekeningen over het verblijf in het 
ziekenhuis van faciaalpatiënten. Zoals eerder is beschreven strekt 
het verblijf in het ziekenhuis zich uit over een drietal fases, te we
ten het tweede deel van de diagnostische fase, de therapeutische 
fase en het chirurgische deel van de reconstructieve fase. We willen 
nog nagaan hoe chirurgen denken over de rol van de verpleging en 
het maatschappelijk werk tijdens de ziekenhuisopname. Daarbij 
komt dan tevens aan de orde hoe chirurgen denken over vormen 
van psycho-sociale begeleiding van hun patiënten.

De chirurgen van de drie afdelingen verschillen niet wezenlijk in 
hun mening over de rol van de verpleging en het maatschappelijk 
werk bij de behandeling van faciaalpatiënten. Bij de meestal ’’pa
pieren” patiëntenbesprekingen, dagelijks of wekelijks, is de verple
ging en het maatschappelijk werk aanwezig om over het wel en wee 
van patiënten mededelingen te kunnen doen. De chirurgen lijken 
de begeleidingskant van patiënten voornamelijk als een taak te 
zien van verpleging en maatschappelijk werk.

”Ja, het is zo wij hebben ...een patiëntenbespreking van de klinische 
patiënten waar ook de verpleegkundige aanwezig is en ook de co-as- 
sistenten en ook het maatschappelijk werk... En wij ook ja, althans 
zo veel mogelijk. We hebben ook wel eens wat anders te doen, maar 
kijk de aanwezigheid van de verpleging en ook het maatschappelijk 
werk betekent dus dat ook dat aspect (psycho-sociale begeleiding) 
aan de orde kan komen en zeker ook aan de orde komt bij een ver
minkende operatie. De verpleegkundige houdt dan altijd, wat ze 
noemen een psycho-sociale anamnese, hoe iemand thuis woont en 
wat voor een beroep hij heeft. Ja, zaken die buiten ons vak liggen en 
waar wij niet altijd direct naar informeren. En ze spreken ook vaak 
wat langer met die mensen en wanneer wij, of de verpleging de in
druk hebben dat er ernstige psycho-sociale problemen aan ten 
grondslag liggen, dan komt dat die middag ter sprake en dan vragen 
we het maatschappelijk werk een gesprek te hebben. (Interv.: kunt 
u een voorbeeld noemen van ernstige psycho-sociale problemen?)
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Nou, bijvoorbeeld grote schuldenkwesties, echtscheiding, relatiepro
blemen. Wat ook heel belangrijk is hoe mensen thuis wonen, de op
vang. Met de meeste patiënten heeft het maatschappelijk werk 
contact, want wij willen graag geïnformeerd zijn over de achtergron
den. Wat ook een probleem is bij. veel operatieholten in het aange
zicht is dat daar zich speeksel en secreten uit de neus ophoopt en 
dat dat vaak walgelijk gaat stinken de eerste weken, soms maan
den, en dat dat voor de familie iets vreselijks moet zijn, zelfs voor 
ons, gewend aan stank, is dat soms iets om voor terug te deinzen en 
dat stelt die relaties toch wel op de proef.”

De volgende chirurg laat blijken de verpleging te zien als de coördi
nerende instantie betreffende de psycbo-sociale zorg voor zijn pa
tiënten.

”...als er iemand zegt van: nou dit moet de dokter weten, of dit moet 
de maatschappelijk werkster weten of werker weten of dit moet de 
dominee of de pastoor weten, dan wordt dat verteld. En dat kan 
meestal ook wel via de verpleging, de verpleging die is natuurlijk 
toch vierentwintig uur per dag met zo’n patiënt bezig. En dat is ook 
een van de taken denk ik van de verpleging, om niet de patiënt al
leen maar te verplegen maar ook aan andere zaken aandacht te be
steden en dus naar die patiënten te luisteren, te praten en die 
verwoorden dan meestal op visites of met hun besprekingen met het 
maatschappelijk werk of met besprekingen met de geestelijke raad
gevers nog wel van: nou ga eens bij die langs want..., nou en dan ho
ren wij dat wel weer en zo coördineren we dat meestal dan.”

De meeste chirurgen geven op soortgelijke wijze te kennen dat voor 
de verpleging een belangrijke rol schijnt weggelegd te zijn bij het 
coördineren van de begeleiding van patiënten.

Alle chirurgen laten blijken het belangrijk te vinden dat er enige 
vorm van psycho-sociale begeleiding voor deze patiënten is. Men 
realiseert zich dat omdat het direct zichtbare van de afwijking 
meestal meer zorg vereist.

”..en binnen die oncologie waarbij het aangezicht betrokken is, in de 
zin van er is een resectiedefect, ja die eisen wat meer zorg dan ande
re patiënten... daar is het meer zichtbaar, dus zal je ook daar meer 
zorg aan moeten besteden. Het is manifester.”

Wel laten een drietal chirurgen blijken enige reserves te hebben 
ten aanzien van een professionele sociaal-psychologische begelei
ding van patiënten, bijvoorbeeld door een psycholoog.
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”Ik ben er iet over uit of we nou echt een professionele begeleiding 
moeten geven voor die mensen, of dat je daar gewoon vriéndelijk 
mee moet omgaan, op het menselijke vlak. Ik weet niet of dat alle
maal zo goed is, dat je heel psychologisch bezig bent met die men
sen... Ja, ik doe daar zeer aarzelend over... maar ook over de 
aandacht die ik de patiënten geef. Soms merk ik wel eens dat ik te 
veel aandacht aan de patiënt geef. (Interv.: waar merkt u dat dan 
aan?) Uit de reactie van de patiënt die dan ook op hele kleine dinge
tjes gaat letten, met heel zeurderige vragen die eigenlijk nauwelijks 
relevant zijn.”

Deze chirurg geeft ook aan waar voor hem de grenzen liggen van 
zijn eigen bemoeienis met patiënten.

”Ik heb alleen maar mogelijkheden om als arts met zo iemand te 
praten en ik voel niet, ben niet capabel om als psychotherapeut met 
een patiënt te praten. Ik kan alleen maar als arts en als vriend met 
ze praten, maar verder niet. Verder wil ik het ook niet, want daar 
ben ik niet voor opgeleid. Ik denk dat maatschappelijk werker of 
werkster wel meer mogelijkheden in deze heeft, ook wat meer tijd...”

Vraagtekens bij de inbreng van psychologen binnen de medische 
sector worden als volgt geplaatst.

”Men is altijd vanuit de medische sector, zeker vanuit de chirurgi
sche vakken, altijd bang dat er teveel geleuterd wordt met patiën
ten. En dat als je een psycholoog inschakelt, dat dan het einde 
volledig zoek is, dat zo’n patiënt geanalyseerd wordt. Zijn ze altijd 
bang voor, ja.”

Wel ziet hij het nut in van de steun van een maatschappelijk wer
ker binnen het behandelteam.

”Want niet alleen na afloop, maar je moet juist vooraf die mensen, 
een indruk van die mensen krijgen en screenen en kijken wat hun 
behoeften zijn, om later beter, doelmatiger, te kunnen werken met

r>ze.

Deze arts noemt de psycho-sociale begeleiding van faciaalpatiënten 
’’zeer, zeer belangrijk”.

De begeleiding van patiënten wordt door alle chirurgen als noodza
kelijk ervaren. Zij delen meestal de verpleging en het maatschappe
lijk werk een belangrijke rol toe in deze. Voor een professionele 
begeleiding (door een psycholoog) is men huiverig. De opvattingen 
over begeleiding lijkt zich te beperken tot het inwinnen van achter
grond informatie zoals opvang thuis, werksituatie, levens- en ge-
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zinsmoeilijkheden. Niemand geeft aan dat het noodzakelijk zou 
kunnen zijn de patiënt zelf, verwikkeld in een verwerkingsproces 
betreffende kanker in het gezicht en de daaruit voortvloeiende mu
tilatie, systematisch in psycho-sociale zin te ondersteunen.

7.1.4. Controle fase
De controle fase begint bij het ontslag uit het ziekenhuis.

- Hoe verloopt de ontslagprocedure van patiënten?

- Worden anderen ingeschakeld bij ontslag?

- Hoe wordt gedacht over psycho-sociale begeleiding of opvang als 
patiënten thuis zijn?

Het ’’ontslag” van de patiënt naar de thuissituatie loopt deels via de 
chirurg zelf, deels via de verpleging. Chirurgen schrijven een ont
slagbrief voor de huisarts, maar realiseren zich dat deze brief vaak 
”te laat” zal aankomen. Reden om in de meeste gevallen vooruitlo
pende op de brief telefonisch contact te hebben met de huisarts. 
Vrijwel alle behandelaars ’’delegeren” de overgang naar de thuissi
tuatie aan de verpleging, maatschappelijk werk, e.d.

”Het is zo dat ik natuurlijk vanuit de aard van mijn werkzaamhe
den en mijn vorm van opleiding niet de mogelijkheid heb om daar 
ingrijpend op in te gaan, op het moment dat ze hier uit het zieken
huis gaan. Ik stel het op prijs om te weten dat daar aandacht aan 
besteed wordt, hetzij via de verpleging, hetzij via de huisarts, hetzij 
via de kruisverenigingen, dat dat afgedekt is, dat dat verzekerd is. 
Of via het maatschappelijk werk. Dan delegeer ik dat. Bij de bege
leiding speel ik geen rol.”

Er is begrip voor het feit dat de overgang van het ziekenhuis naar 
thuis voor patiënten vaak een heel moeilijke kan zijn.

”Ja, want het is natuurlijk zo dat je de periode dat je in het zieken
huis bent geleefd wordt.' De anderen om je heen zijn de artsen en de 
verpleging, bedenken voor je wat er zeg maar van uur tot uur met je 
gebeurt en je houdt je aan de regels in het ziekenhuis, en als je dan 
weer in je eigen situatie komt, dan, terwijl er zoveel met je gebeurd 
is en zoveel veranderd is, dan vallen ze op dat moment vaak in een 
diepe put...Ja, dat we er weinig aan doen.”

Op eeft van de afdelingen heeft men erover gedacht patiënten die 
ontslagen zijn thuis te (laten) bezoeken om het begeleidingsaspect
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beter gestalte te kunnen geven. Hoewel men van mening is dat 
daarmee de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie ver
soepeld zou kunnen worden, bleef het thuis bezoeken van patiënten 
door een arts of verpleegkundige wegens tijdgebrek beperkt tot een 
eenmalige gebeurtenis.

Na ontslag uit het ziekenhuis komen patiënten regelmatig terug op 
de oncologische controlespreekuren.

- Hoe ziet het controleschema er uit?

- Hoe denkt u dat patiënten de spreekuren ervaren?

- Wat komt tijdens de controlespreekuren aan de orde?

Bij het ontslag uit het ziekenhuis wordt met de patiënt een eerste 
afspraak gemaakt voor controle op de polikliniek. Voor de drie afde
lingen liggen de controleschema’s ongeveer gelijk: de eerste twee 
maanden wekelijks, tien maanden ééns in de maand en daarna 
halfjaarlijks. Na enkele jaren kan besloten worden de controles te 
stoppen. De patiënt wordt dan als "genezen”, althans uitbehandeld 
beschouwd.
Het doel van de spreekuren is in eerste instantie "technisch” van 
aard.

”Nou, je vraagt altijd of mensen klachten hebben, pijn hier of dit en 
dat, daar ga je dan op in. Je probeert er iets aan te vinden en als je 
niets kan vinden, dan zeg je: niks aan doen, het valt wel mee. Het 
merendeel is vaak geruststelling hoor, men voelt wat zitten en men 
denkt, oh god, misschien heb ik weer een tumor. Dan kijk je en dan 
valt het nogal mee.”

Hiermee wordt tevens aangegeven dat patiënten vaak angstig zijn 
voor de controles, angst voor recidief of uitzaaiing van de tumor. 
Twee andere chirurgen spreken ongeveer in dezelfde termen over 
de angst voor controles. De overige chirurgen gaan verder niet in op 
de betekenis van de controles voor patiënten.
Naast de technische aspecten van het controlespreekuur wordt 
soms tijd ingeruimd voor de begeleiding van de patiënt. Ieder doet 
dat op eigen wijze. De reacties zijn dus gevarieerd.

"Ik vraag natuurlijk hoe het strikt medisch gezien gaat en dan 
vraag je natuurlijk verder naar het functioneren, wat of ze doen of
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ze de hele dag alleen maar thuis zitten of bijvoorbeeld weer willen 
werken, dat soort dingen, en of ze weer aan het sociale leven durven 
deel te nemen, dat is bij die patiënten die zo’n operatie hebben on
dergaan een hele drempel...Maar ik neem meestal geen actie, want 
er zijn natuurlijk patiënten die zeggen van: ja, ik durf niet meer bui
ten te komen...het is jammer maar je doet er weinig aan en dat is 
iets, van ja, toch proberen wat meer contacten met patiënten probe
ren tot stand te brengen. Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is.”

Deze chirurg geeft tevens aan dat de setting van het controle- 
spreekuur niet de meest geeigende plaats is om eens rustig met een 
patiënt te kunnen praten, danwel voor de patiënt uitnodigend is 
zijn verhaal te doen.

”Ja, waar ik bang voor ben, dat je een heleboel dingen in de haast 
van zo’n poli toch niet goed inschat, dat er vaak toch veel meer pro
blemen liggen dan waar je op zo’n poliklinisch spreekuur aan toe
komt, meestal, de zuster loopt daar rond, er is een co-assistent bij, 
en er ligt nog zo’n stapel van statussen, mensen die ook nog naar 
binnen willen en zo’n patiënt voelt zich op dat moment dan niet zo 
vrij om, ook als je ze goed kent, om nou op de details in te gaan...Ik 
kan me dat ook heel goed voorstellen, ja, het gaat dan vaak ook bij 
die mutilerende operaties, kan ik me ook zo voorstellen, gewoon con
tacten met je partner zo’n knauw kan krijgen, ja, dat ga je heus op 
zo’n spreekuur niet zitten vertellen.”

Een ander gaat ervan uit dat als de vertrouwensrelatie met de pa
tiënt goed is deze "vanzelf” wel komt met zijn eventuele problemen. 
Hij realiseert zich tegelijkertijd dat de beleving van patiënten en 
artsen niet altijd dezelfde behoeft te zijn en dat de manier van vra
gen bepaalt watje van de patiënt te horen krijgt.

”Er zijn een heleboel dingen waarvan wij ons niet meer realiseren 
dat dat voor de patiënten hele wezenlijke zaken zijn, gewoon omdat 
wij denken van: ja, god, dat zullen ze toch wel weten, of dat heb ik 
toch al met elkaar besproken.”

Verder doorgevraagd wordt het idee geopperd een checklist te han
teren om "om een aantal punten op niet strikt medische gebied bij 
zo’n controle aan de orde te stellen”.

”Nee, ik heb geen checklist die ik, ik zou hem misschien eigenlijk 
wel moeten hebben, maar ik heb dat niet, nee. Het is veel meer dat 
je, ja, datje tijdens een controle merkt dat er wel of niet problemen 
zijn, maar als iemend in staat zou zijn om zijn problemen heel goed 
te verdoezelen en niet al te hypomaan over zijn situatie te doen, dat 
ik denk van goh, die man heeft het redelijk aangepakt, dan ga je

189



daar niet verder op in, dan ga je niet nog eens een keer nadrukkelijk 
vragen van: gaat het echt wel goed...en dan mis je dus een heleboel 
dingen. Ik check bijvoorbeeld niet af van: doet u wel boodschappen, 
ik bedoel, als iemand zegt: nee, ik doe nooit boodschappen, ik ga de 
deur niet uit, dan zit er een wezenlijk probleem. Terwijl als je ie
mand zou vragen: gaat het goed? en hij zegt: ja, nee, het gaat wel 
goed, dan mis je...Nee, het is, zo zie je maar weer waar het gesprek 
toch al niet goed voor is.”

Twee chirurgen lijken een gesprek met patiënten over eventuele 
psycho-sociale problemen voor zich uit te schuiven. Eén van deze 
chirurgen probeert zijn inzicht in problemen van patiënten te ver
krijgen door vrijwel alleen met de naaste van de patiënt te spreken.

”Eh, ik vraag er in het begin niet specifiek naar, maar ik krijg er wel 
een indruk van, omdat de patiënt nooit alleen op het spreekuur 
komt, maar altijd met een echtgenoot of een vriend of vriendin en 
dan krijg ik wel eens een indruk van een situatie. Ik vraag het wel 
aan de begeleider vaak, niet aan de patiënt zelf. Ja: durft ie naar 
buiten?, vraag ik dan he, :ja, hij heeft een boodschap gedaan op de 
hoek, sigaretten gekocht. Ik zeg: nou, dat is fantastisch. Ja: de buurt 
wist het eigenlijk wel, zo gaat dat dan he. De buurt, he? Je bent ge
doodverfd, je hebt kanker. En er zijn wel, waarbij de mensen geme
den worden, hoor, want dat is nog steeds zo met kanker, he. 
Iedereen weet wel dat het niet besmettelijk is, maar het is een taboe 
he.”

Gevraagd naar het waarom van deze wijze van benaderen geeft 
deze chirurg aan dat hij enerzijds wil weten ”hoe die omgeving in 
elkaar zit, hoe de patiënt wordt opgevangen” en anderzijds ”dat het 
veel gemakkelijker is met een begeleider te praten.”
De andere chirurg van het genoemde tweetal wil pas in een later 
stadium met patiënten praten, als zij ”daar objectief over kunnen 
oordelen”.

”De eerste controles zijn eigenlijk meer om, hoe de patiënt het op 
dat moment doet. Ik praat nooit over de ervaringen die ze gehad 
hebben, hooguit een jaar later of zo, als het heel ver weg ligt, maar 
niet als het nog zo recent ligt.”

Tenslotte een chirurg die zegt de controlespreekuren als puur 
’’functioneel” te zien.

”Ik wil graag weten of ze goed kunnen eten, goed kunnen slikken, 
goed kunnen praten. De functies, functionele aspecten. En: kom je 
er de straat mee op, ik vind dat een beetje een suggestieve vraag, 
alsof je zou veronderstellen dat ze er niet mee op straat zouden ko
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men, en dan praat je ze een probleem aan in die gevallen die dat 
misschien nog niet hebben....Ik heb ook niet de mogelijkheden om 
dat soort zaken met ze te bespreken.”

Wel vergewist deze chirurg zich ervan dat ”er wel iemand is die 
zich daar wel mee bezig houdt”.

Het controleschema voor de drie chirurgische afdelingen is voor on- 
cologiepatiënten ongeveer gelijk. Chirurgen schijnen weinig aan
dacht te besteden aan de angsten die patiënten hebben voor de 
controles op hun kankerproces. Tijdens de controle spreekuren 
wordt in eerste instantie technisch gekeken naar patiënten. De 
meeste chirurgen voeren met hun patiënten niet of nauwelijks een 
gesprek over psycho-sociale aspecten. Enkele chirurgen geven daar
bij aan, dat de polikliniek niet de goede plaats lijkt te zijn om een 
gesprek met een patiënt te voeren en dat een gebrek aan tijd tij
dens de spreekuren niet uitnodigend is noch voor hen noch voor pa
tiënten. Voorts tenderen enkele chirurgen ernaar de hulpverlening 
t.a.v. de psycho-sociale problematiek van patiënten voor zich uit te 
schuiven, danwel via de naaste te spelen. Eén chirurg wijst een 
psycho-sociale begeleiding door hemzelf van de hand. Tenslotte at
tendeert een van de behandelaars op de mogelijkheid gebruik te 
maken van een ”psycho-sociale checklist” tijdens de spreekuren om 
eventuele problematiek van patiënten bespreekbaar te maken.

7.1.5. Palliatieve fase
Bij patiënten in het terminaal stadium zijn twee groepen te onder
scheiden. Ten eerste patiënten die op het moment dat zij naar het 
ziekenhuis komen reeds een dusdanige uitbreiding van het kanker
proces hebben dat zij niet meer curatief doch slechts palliatief te 
behandelen zijn. Ten tweede patiënten die na aanvankelijk, schijn
baar succesvol, curatief te zijn behandeld maar bij wie tengevolge 
van recidieven en/of metastaseringen van verdere behandeling 
wordt afgezien. De aangegeven grenzen hebben een vloeiend karak
ter: ook tijdens een curatief bedoelde operatie kan blijken dat de tu
mor niet geheel verwijderd kan worden. Indien dan blijkt dat de 
patiënt inoperabel is wordt de kans groot dat de patiënt snel in de 
terminale fase geraakt.

- Hoe vindt de mededeling aan de patiënt plaats dat er geen cura
tieve behandelingen meer zijn te verrichten?
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De meeste chirurgen vinden het moeilijk met de patiënt te spreken 
over een niet meer te cureren kankerproces. Dat wil overigens niet 
zeggen dat zij deze gesprekken uit de weg gaan.

”Dat is niet gemakkelijk, nee. Want de patiënt wil in het gesprek al
tijd aansturen op een uitzicht, op een mogelijkheid die je dan niet 
meer te bieden hebt. En bij iedere wending van het gesprek probeert 
hij als het ware een uitweg te zoeken die je dan telkens weer moet 
afsnijden, omdat je dus bij herhaling moet vertellen dat het resul
taat uiteidelijk nul zal zijn. En dat is een moeilijk gesprek".

en
”En zo’n gesprek als de patiënt dan na twee of drie maanden terug
komt en je ziet er wat zitten, en dan maar een stukje eruit nemen 
en dan de mededeling: we kunnen er ook niks meer aan doen. Dat 
zijn moeilijke dingen.”

Wanneer patiënten weigeren verdere behandelingen te laten uit
voeren, ook palliatieve, oefenen enkele chirurgen enige druk uit op 
patiënten toch met die behandelingen door te gaan. In het volgende 
voorbeeld lijkt het er op dat interventie van de chirurg de patiënt 
door zulk een moeilijke periode heeft heengeholpen.

”...en die had longmetastases en die man heeft van begin af aan, 
heeft ie geweigerd om die longmetastase te laten behandelen, eh, 
misschien heel terecht denk ik, want zoveel konden we hem ook niet 
bieden. Het was alleen maar proberen of het zou reageren...Dat 
heeft ie geweigerd en ik was bij die man heel emotioneel betrokken 
moet ik eerlijk zeggen. Ook omdat je heel diep gaat praten, hij wei
gerde bewust dus die behandeling en je praat over dingen van: ja, 
hoelang heb ik dan, want dat is automatisch de vraag van zo ie
mand. Een jonge vent was het...op een gegeven moment een uit
spraak gedaan van: nou, ja, ik weet het niet. Het kan twee jaar zijn 
maar het kunnen er ook tien zijn en als je me vraagt van: ik wil een 
datum horen, dan zeg ik vijf, maar dat is het gemiddelde van wat er 
nu is en over tien jaar. Daar hebben we heel intensief over zitten 
praten, ook met zijn vrouw. Daarna is ie bestraald en toen heeft ie 
een inzinking gehad. Zijn vrouw belde me op dat ie niet meer voor 
controle wilde komen. En nadat we dus een aantal keren hadden op
gebeld, opgeroepen van: u bent niet geweest, kom voor controle te
rug. En toen had ik ze, had ik zijn vrouw op een gegeven moment 
aan de telefoon: ja, hij zat zo diep in de put, hij was zo depressief, hij 
deed verder niets meer. Toen ben ik met een zuster naar hem toege- 
geaan en ja, dat heeft zo ontzettend plezierig uitgepakt, ik zei dat 
moeten we met al die mensen doen. Echt, je hebt er toch geen man
kracht voor om dat eigenlijk te doen, maar dat zou ideaal zijn.”
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Aan de uiteidelijke stervensbegeleiding en de daarbij behorende 
palliatie participeren de chirurgen meestal weinig of niet.

"Weinig,neen. We zeggen wel altijd dat ze (patiënt en bijvoorbeeld 
huisarts) op ons terug kunnen vallen, maar de echte stervensbege
leiding en palliatie tot het eind, dat zijn zaken die hier weinig voor
komen in ons centrum. Er gaan natuurlijk regelmatig mensen dood, 
maar die sterven dan in de regel thuis of in een verpleegtehuis. 
Want soms duurt het ook maanden en dat ziekenhuisbed is op dat 
moment een verpleeghuisbed geworden, en dat is de verkeerde pa
tiënt in het bed. En vaak begeleid je die patiënten wel indirect, bij
voorbeeld thuis onder de zorg van de huisarts.”

Het beleid is geen grote operaties meer uit te voeren bij terminale 
patiënten. Ook voor uitgebreide cytostaticakuren is men huiverig. 
De beslissing zich te beperken tot palliatieve zorg wordt genomen 
op de vaste oncologiebesprekingen. De meeste chirurgen lijken het 
moeilijk te vinden gesprekken te voeren met terminale patiënten. 
Zij hebben echter wel de neiging onverhuld met patiënten te praten 
en tonen in enkele gevallen een grote betrokkenheid met de pa
tiënt. De eigenlijke stervensbegeleiding en palliatie vindt meestal 
plaats buiten het ziekenhuis. Chirurgen lijken zich desondanks, 
weliswaar op een afstand, betrokken te voelen bij de laatste levens
fase van hun patiënten.

7.1.6. Relaties met de afdeling MFP
Tijdens de interviews is tevens aandacht besteed aan de relaties die 
chirurgen onderhouden met de afdeling MFP. De vragen aan de 
chirurgen gesteld vallen uiteen in twee onderdelen. Ten eerste 
werd gevraagd naar de contacten tussen de chirurgische afdeling 
en de afdeling MFP en ten tweede is gevraagd naar wat de chirur
gen zien en opmerken bij patiënten die een faciaalprothese dragen, 
d.w.z. betreffende het effect van een prothese. De eerste vragen 
hebben in principe betrekking op alle onderscheiden fases in de be- 
handelingsgang, met nadruk op de therapeutische fase en de con
trole fase. De andere vragen kunnen alleen betrekking hebben op 
de controle fase.

KNO artsen beschrijven de contacten met de behandelaarfs) van de 
afdeling MFP:

"Ja, ik denk dat het goed loopt. Het zijn soms patiënten waar een
heleboel problemen nog zijn voordat je uiteindelijk een goede pro-
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thetisering tot stand brengt...Dus het is wel soms zo, dat de patiënt 
niet direct enthousiast is en het maar een heel gedoe en een lange 
weg vindt. Maar uiteindenlijk, als het resultaat goed is, dan zijn ze 
daarover tevreden.”

De meeste chirurgen zijn er zich van bewust dat het dragen van 
een faciaalprothese voor patiënten niet gemakkelijk is en dat de 
"kwaliteit” van een prothese mede bepalend is voor het ”resocialisa- 
tieproces” van patiënten.

”Het gaat erom, dat ze er mee durven leven, dat is natuurlijk de 
kern van het probleem, dat je weer met je collega’s en de familie 
durft om te gaan.”

Tijdens de controlespreekuren kunnen de artsen de protheses be
oordelen. De meesten kijken vaktechnisch naar de voorziening.

”Ook dat bekijk ik vaktechnisch of ik vind dat het een goede prothe
se is. En ik moet zeggen, als je praat over uitwendige neuzen, dat 
het iets is wat heel mooi gedaan kan worden tegenwoordig. Het is 
iets wat andere mensen, die niet weten wat er gebeurd is, dan 
meestal niet opvalt zelfs. Het komt ook omdat, ja, de mensen blijk
baar toch vaak niet erg goed naar elkaar kijken.”

Als op een controlespreekuur blijkt dat een prothese niet meer ge
heel voldoet wordt de patiënt naar de afdeling MFP terugverwezen.

Chirurgen zien een faciaalprothese als een belangrijk hulpmiddel 
bij het resocialisatieproces van patiënten.

7.2. De verpleging

Algemeen

Teneinde enig inzicht te krijgen in de bemoeienissen en ervaringen 
van de verpleging bij het behandelen van faciaalpatiënten zijn een 
drietal in deze ervaren verpleegkundigen geinterviewd van de afde
lingen KNO en kaakchirurgie.
De beschrijving van de interviews met de verpleegkundigen is be
doeld als aanvulling op de interviews met de chirurgen.

7.2.1. Diagnostische fase
Bij de opname van de patiënt voor nadere diagnostiek vindt een 
”opnamegesprek” plaats tussen patiënt en verpleegkundige. Dit in- 
troductiegesprek wordt door de verpleegkundigen als heel belang
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rijk ervaren. Het is het eerste contact van de patiënt met de afde
ling. De verpleegkundige die dit gesprek voert wordt vaak door de 
patiënt gezien als het "houvast, als degene met wie je gaat praten” 
voor de tijd dat deze in het ziekenhuis verblijft.

Een van de verpleegsters reflecteert op het gegeven dat het be
spreekbaar maken van een mogelijk vervroegd levenseinde nog al
tijd moeilijk is.

”Met name is mij opgevallen in al die jaren dat er heel moeilijk over 
de dood gepraat kan worden, dat is toch een beetje verboden onder
werp, van eh, dood, o dat zien we morgen dan wel weer. Terwijl ik 
denk dat er toch een heel proces aan vooraf gaat wil je dat kunnen 
accepteren. Ik heb wel eens bij mezelf gedacht: als het mij zelf zou 
overkomen, ik heb dan het idee: ik kan het nooit accepteren, terwijl 
ik tegen die patiënten zeg van: dat moet, en dat zijn dingen die grij
pen mij zo erg aan, dat ik dat niet zou willen missen. Ik vind het 
aan de ene kant heerlijk om met mensen daarover te praten, ik heb 
het gevoel dat ik dan echt iets doe, en niet alleen een verbandje ver
wisselen en zorgen dat de patiënt lekker ligt. Dat vind ik ook leuk, 
maar die andere kant zou ik niet willen missen, dat echte contact 
met mensen, met echte mensen.”

Het niet voor zichzelf kunnen accepteren van een ernstig lijden lijkt 
voor deze verpleegkundige geen belemmering te zijn toch met haar 
patiënten te praten over een vervroegd levenseinde.
De artsen stelden dat informatie over de diagnose en behandelin
gen niet altijd direct wordt opgenomen door patiënten. De verpleeg
kundigen bevestigen dat idee.

"Kijk, die mensen komen op goed moment tot de conclusie, via de 
artsen, dat er een tumor is, dan moeten ze geopereerd worden, tu
mor moet er uit, etc. Dat wordt dan allemaal verteld, dus ook dat 
klossen verhaal (eerste operatieprotheses). Dat interresseert ze dan 
op dat moment niet, want ze zijn veel te veel met die operatie bezig. 
En ik denk dat dat heel logisch is en terecht is. Daarom vertellen 
wij voor die tijd daar weinig over.”

Dit relaas is een pleidooi voor een gedoseerde voorlichting aan pa
tiënten: de informatie aan patiënten naar omvang en inhoud af
stemmen op dat wat zij op dat moment aankunnen.
Als de patiënt, veelal technisch verwoord, de diagnose en het be- 
handelingsvoorstel te horen krijgt, bestaat volgens de verpleegkun
digen bij de patiënt duidelijk de behoefte verder te kunnen praten.

195



”Ik heb toch vaak het idee dat de gesprekken die ze met de dokter 
hebben niet afgerond zijn en die probeer ik dan een beetje met ze, 
een beetje een geheel van te maken. Als je te horen krijgt datje kan
ker hebt en wat ze er aan gaan doen, nou dan schrik je dus heel erg 
en dan moetje dat verwerken en dan komen er vragen en dan is die 
dokter al weer weg.”

De verpleging onderschrijft hiermee de noodzaak van vervolgge
sprekken op het "diagnosegesprek”. Zij vinden dat daar een goede 
communicatie tussen chirurgen en verpleegkundigen voor noodza
kelijk is, zodat ingespeeld kan worden op de behoefte van de pa
tiënt. Die communicatie is niet altijd optimaal.

"Daar is geen duidelijke regel voor, nee. En de ene doet dat dus 
heel..., die besteedt er heel veel tijd aan en de ander die zegt het vrij 
bruusk maar komt daar dan weer op terug. De ene vertelt het aan 
ons, dat hij het verteld heeft, de ander daar moeten we het van de 
patiënt horen. Dat is een volledig eigen invulling van de dok
ters....Want de patiënten zijn bang, ja zijn echt bang.”

Twee verpleegsters dringen er op aan de diagnose zo snel mogelijk 
mee te delen aan de patiënt. Het wachten op uitslagen is, naar de 
verpleegsters zeggen, "slopend” voor patiënten.

”Wat je achteraf vaak hoort over deze periode van patiënten is over 
het wachten: dat dat wachten zo ontzettend lang duurt. Als ze naar 
huis mogen en daarna moeten ze op de uitslag wachten en er is al
tijd een oncologiebespreking op woensdag, nou stel dat jij woensdag 
naar huis mag, dan moetje dus een hele week wachten op de uitslag 
en dat schijnt slopend te zijn. Dat is het ergste, dat wachten.”

De inbreng van de verpleging bij het opmaken van het behande
lingsplan is zeer gering. Enerzijds zeggen zij dat het voornamelijk 
de verantwoordelijkheid is van de artsen ”zij kunnen het weten”. 
Anderzijds willen ze op kunnen komen voor het belang, zoals zij dat 
zien, van de patiënt.

”We hebben wel eens een patiënt meegemaakt, een man, een ontzet
tend lieve man, die moest een verminkende operatie ondergaan met 
een knal van een tumor. En het was een boer, een hele simpele man 
die konijnen fokte en die man lag hier al vrij lang, al een week of 
vier en wij wisten gewoon van: die man kan dat niet aan, laat die 
man alsjeblieft die laatste paar weken of maanden dat ie te leven 
heeft bij zijn konijnen zitten, want dat redt ie niet, die man gaat 
dood van ellende hier. Het was een man die gewoon buiten moest 
zijn. En daar zijn wij ook achteraan geweest en proberen duidelijk 
te maken van: praat nog met die man, vraag het hem. Als je aan een
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patiënt zegt van: het is het beste voor u en je praat er maar over 
door, dan op een gegeven moment zeggen ze wel ja, tuurlijk. Maar 
deze man kon in ieder geval aan ons duidelijk maken dat ie eigen
lijk niet wilde. (Interv.: dat maakte ie ook duidelijk?) Ja, naderhand 
zei die tegen mij: een arts, ja een arts is een arts en daar zegje toch 
niet zo gauw het een en ander tegen. En daar hebben we heel erg te
gen gevochten omdat we met z’n allen zeker wisten: die redt het 
niet. Nou eindelijk is de arts gezwicht en heeft ie tegen de patiënt 
gezegd: nou, we moeten kiezen, we kunnen opereren en we weten 
niet zeker hoe lang u dan nog te leven heeft en of we alles eruit kun
nen halen en als u niks laat doen heeft u misschien nog een paar 
maanden te leven. De patiënt heeft dus gekozen en die heeft gezegd: 
niet opereren en de man heeft drie jaar lang geleefd en zeven maan
den; dat is echt heerlijk op zo’n moment.”

Verpleegkundigen willen graag dat hun mening en wensen sterker 
meetelt in de besluitvorming rond het opmaken van het behande
lingsplan, aangezien bepaalde belangen van de patiënt door de ver
pleging beter kunnen worden behartigd.

7.2.2. Therapeutische fase
Zoals de chirurgen al aangaven is het meestal de verpleging die de 
eerste confrontatie van de patiënt met zijn defect tot stand brengt. 
Wat zijn de desbetreffende reacties van de verpleegkundigen?

”Ik had als leerling hier gewerkt en toen ben ik een paar keer ont
zettend geschrokken, nou dat ben ik toen en dan ben je er aan ge
wend geraakt dat dat kan en dan is het klaar voor mij.”

en
”En ik vind iedere keer, persoonlijk vind ik het weer heel triest.”

en
”...het is meer dan operaties. Ook het iedere keer het afhalen van 
het verband. Ik heb het al tientallen keren gezien en iedere keer op
nieuw moet ik toch weer slikken, gewoon, de ene keer is het wat er
ger dan de andere keer en dan kan je er ook over praten, dat je het 
in ieder geval kan zeggen datje het erg vindt, of datje het erg vindt, 
of datje het vervelend vindt.”

Eén verpleegkundige zegt ’’gewend” te zijn aan het zien van ge- 
zichtsverminkingen, voor de anderen blijft het een moeilijke con
frontatie. Onderlinge gesprekken, met andere verpleegkundigen, 
lijken een goede opvang mogelijkheid te bieden.
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Hoe reageert de patiënt volgens de verpleegkundige op het zien van 
het defect?

"Maar die confrontatie, ja die is dan, ja heel verschillend bij de een 
of de ander. De meesten barsten dan eigenlijk wel in tranen uit. Ja, 
want al weten ze dat eigenlijk wel dat ze, dat het er naar uitziet, en 
al weten ze dat er hechtingen zitten en noem maar op, je hebt ze het 
verteld een aantal keren, de arts, de verpleging, je wordt er dan toch 
maar mee geconfronteerd zelf. En dan, dan ga je voor de bijl.”

Ondanks een goede voorzorg kan een patiënt zich, volgens de ver
pleging, niet voorstellen wat het werkelijk betekent om in het ge
zicht zo gemutileerd te zijn.
Ook voor verpleegkundigen is de confrontatie niet altijd gemakke
lijk.

"...maar ik probeer op dat moment daar mijn tranen toch te bedwin
gen, want de patiënt heeft het al moeilijk genoeg en ik denk dat hij 
een beetje steun best mag verwachten van mij op dat moment.”

Over de rol van de verpleging bij het meedelen aan de patiënten 
van de uitslag van de diagnose zegt één van hen:

"Soms worden ze gewoon van de zaal geplukt, dat je het als ver
pleegkundige niet eens weet dat de patiënt weg is. En dan kom je 
weer eens toevallig op die kamer en dan zit daar opeens een zeer 
verdrietige of helemaal in zichzelf gekeerde patiënt en op dat mo
ment hoor je dus wat ie te horen heeft gekregen. En dat gaat dan zo 
snel van: ja meneer of mevrouw, het is niet goed er uit gehaald, het 
moet bestraald worden en u krijgt een kaartje mee van dan moet u 
de eerste keer er zijn. Er wordt verder niks verteld.”

Hier is duidelijk sprake is van een gebrekkige communicatie tussen 
artsen en verpleging. Zij wil haar begeleidende taak naar de pa
tiënt desondanks toch waar maken.

De therapeutische fase eindigt met het ontslag uit het ziekenhuis. 
De verpleging draagt er zorg voor dat, indien noodzakelijk, de wijk
verpleging ingeschakeld wordt voor verdere nazorg.

7.2.3. Controle fase
De geïnterviewde verpleegkundigen hebben geen directe bemoeie
nis met de controlespreekuren. Wel hebben zij enig contact met pa
tiënten die, toch op de afdeling zijnde vanwege een controlebezoek, 
even bij de verpleging langskomen voor een praatje of om de pro
these te laten zien.
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De verpleging signaleert dat het na het ontslag een moeilijke perio
de is tot het moment dat de prothese wordt geplaatst en vlak daar
na.

”Je ziet vaak de problemen ontstaan op het moment dat mensen 
naar huis gaan en nog met verbanden lopen, de prothese er nog niet 
inzit en die opvang daartussen is zo ontzettend slecht, dat het daar
na, als je die prothese al weer hebt, is het ook heel moeilijk. De pro
these is toch anders. Als je er niet echt op let zie je denk ik niets als 
voorbijganger op straat. Maar, ik denk dat het toch voor een patiënt 
ook heel wat is om zo’n ding op je hoofd te zetten en dan maar ge
woon op straat te gaan. En dat zou juist zo fijn zijn als er iemand is 
die je begeleidt totdat, tot en met die prothese, dat je ook weer ie
mand hebt waar je, die er wat vanaf weet, wat het is om met een 
prothese om te gaan...Ik denk dat daar gewoon, dat stukje van uit 
het ziekenhuis weer terug in die maatschappij, daar moet echt iets 
aan gedaan worden.”

Dat het ziekenhuis een betrekkelijke veilige plaats is voor patiën
ten wordt, net als door de chirurgen, ook door de verpleegsters on
derkend. Een verpleegster verwoordt het als volgt.

"Verminking in het ziekenhuis is op zich ook "makkelijk”. Er zijn 
meer mensen die verminkt zijn. Wij als verpleegkundigen zijn het 
gewend, of wij kennen het min of meer. Wat je heel vaak hoort van 
mensen die je daarna weer terugziet op de afdeling is hoe moeilijk 
ze het hebben gehad. Dan hoor je vaak mensen die drie of vier 
maanden geleden hier geweest zijn en geopereerd zijn, dat ze nog 
niet bij de AH boodschappen hebben durven doen.”

Een andere verpleegster vindt het wenselijk dat patiënten als zij 
dat zouden willen in contact gebracht worden met oud-patiënten 
die ervaring hebben met het omgaan met protheses. Deze lotgeno
ten kunnen de nieuwe patiënt helpen het gewenningsproces aan de 
prothese te vergemakkelijken om daarmee tevens de terugkeer in 
de maatschappij soepeler te laten verlopen. Deze verpleegster zegt 
het als volgt.

”Ja, en hierboven heeft een meneer gelegen die al heel lang met een 
prothese zit, oog en een stukje van zijn wang, en die weer terug 
moest komen voor weer te kijken naar zijn wang. Hij was zelf bang 
dat er weer iets niet in orde was. En beneden ligt een meneer die 
heeft nog een noodprothese, nou echt prachtig en dan precies die 
bril erbij die de randen van de prothese een beetje camoufleren. En 
die eerste meneer die was dus bereid om in de toekomst patiënten 
die zo’n soort operatie moeten ondergaan, zichzelf te laten zien. En 
in eerste instantie moest hij daar erg over nadenken, ja dat kan ik
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me natuurlijk voorstellen. Het is natuurlijk zijn eigen acceptatie, je 
moet natuurlijk wel heel erg jezelf accepteren als je zo bent wil je 
het aan andere mensen laten zien.”

De verpleegkundigen lijken bezorgd te zijn over hun patiënten ook 
wat betreft de periode na het ontslag uit het ziekenhuis. Zij pleiten 
voor een begeleiding van de patiënt bij het revalidatieproces terug 
de maatschappij in. Om het acceptatieproces van de prothese te 
vergemakkelijken wordt contact aangeraden tussen "ervaren” en 
"nieuwe” patiënten.

De verpleegkundigen hebben weinig contact met de afdeling MFP. 
De formele contacten lopen meestal over de artsen. Wel lijken de 
verpleegkundigen op de hoogte te zijn van de prothetische behan
delingsmogelijkheden.

"Nou, als ze (de patiënten) hier liggen en er wordt dan door een arts 
gezegd van: nou maak een afspraak met de MFP, dan snappen ze 
soms niet waar het over gaat. Dus dan vertel ik dus wat dus MFP 
betekent. Want dat is, ja een woord dat voor ons heel logisch klinkt 
maar voor een patiënt dus niet.”

De verpleegkundigen hebben geen directe bemoeienis met de con- 
trolespreekuren. Zij horen soms van patiënten hoe het daar toe 
gaat. Dat patiënten "angstig” zijn voor de spreekuren wordt ook 
door de verpleegkundigen onderschreven. Eén verpleegster heeft 
wel eens een spreekuur meegemaakt.

"Maar daar komen de patiënten, nou die komen echt binnen, dan zie 
je ze dan binnenkomen van: oh, kijk alsjeblieft naar me en zeg dat 
het niet ergens terug is gekomen of iets dergelijks. Er liggen daar 
aan het eind van de middag een aantal kilo’s ellende naast die stoel. 
En als het goed is, dat merkje heel duidelijk.”

De verpleegkundige vindt dat de artsen van haar afdeling op het 
spreekuur meestal voldoende aandacht hebben voor patiënten en 
de tijd nemen naar het wel en wee van patiënten te informeren.

”En als de patiënten op de polikliniek komen, dan zijn de artsen 
zeer schikkelijk, dat is werkelijk, dat is heel anders als wanneer ze 
hier op de afdeling zijn. Dat is heel frappant.”

7.2.4. Palliatieve fase
Bij de interviews met de verpleegkundigen bleek dat zij vrijwel 
geen ervaringen hebben met terminale faciaalpatiënten. De termi
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nale fase van deze patiënten speelt zich vrijwel altijd buiten de zie
kenhuissfeer af.

7.3. De behandelaars van de afdeling MFP, de tandartsen

Algemeen

Deze algemene opmerkingen gelden zowel voor de tandartsen als 
voor de tandartsassistentes (7.4.).
De tandartsen met de meeste beroepservaring behandelen door
gaans de oncologiepatiënten en daarmee de faciaalpatiënten. Tand
artsen met een geringe ervaring in het behandelen van 
MFP-patiënten zijn incidenteel betrokken bij het behandelen van 
faciaalpatiënten. De betreffende interviews zijn afgenomen van 
twee tandartsen met een ruime en van twee met een geringe erva
ring in het behandelen van faciaalpatiënten. Alleen de tandartsen 
met de ruime ervaring hebben te maken gehad met patiënten zoals 
beschreven in hoofdstuk 6. De onderzoeker heeft eveneens een deel 
van de patiënten uit het onderzoek behandeld, maar behoort niet 
bij de groep geïnterviewde tandartsen.
Voorts zijn twee assistentes geinterviewd. Eén van hen was betrok
ken bij de behandeling van patiënten uit ons onderzoek. De andere 
assistente heeft ervaring in het behandelen van oncologiepatiënten, 
maar in mindere mate in het behandelen van faciaalpatiënten.
De tandtechnicus heeft een relatief groot aandeel in het behandelen 
van faciaalpatiënten. Hij heeft immers tot taak de faciaalprotheses 
voor patiënten te vervaardigen en hij is de enige tandtechnicus die 
met deze patiënten omgaat. Iets meer dan de helft van de patiënten 
uit ons onderzoek zijn door hem behandeld. Teneinde de herken
baarheid van de uitspraken van de technieker zo gering mogelijk te 
maken zal zijn relaas zo veel mogelijk worden samengevoegd met 
de interviewgegevens van de tandartsen. Indien wel onderscheid 
wordt gemaakt, wordt dit expliciet vermeld.
Bij de indeling van de vragen is gekozen voor de onderscheiden be- 
handelfases.
Het behandelen van faciaalpatiënten door de behandelaars van de 
afdeling MFP speelt zich grotendeels af in de reconstructieve fase. 
In die fase worden de faciaalprotheses vervaardigd. Bij de inter
views, van MFP-behandelaars komt derhalve de nadruk te liggen op 
de reconstructieve fase. Bij de andere behandelfases komen alleen 
die vragen aan de orde waarbij nog van een (mogelijke) relatie tus-
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sen patiënten, AZU behandelaars en MFP-behandelaars gesproken 
kan worden.

7.3.1. Diagnostische fase
Bij het stellen van de diagnose zijn de tandartsen niet betrokken. 
Eén van hen brengt naar voren dat het wenselijk zou zijn wanneer 
tandartsen in een zo vroeg mogelijk stadium mee zouden denken 
over de uit te voeren behandelingen. Dit temeer daar het stellen 
van de diagnose als vanzelf overloopt in het opmaken van het be
handelingsplan.

"Maar toch vind ik een beetje, dat het goed zou zijn als bij die eerste 
diagnostische onderzoekingen, in ieder geval in een vrij vroeg mo
ment, dat ook de prothetist erbij komt, omdat hij natuurlijk in het 
behandelingsplan enige invloed kan uitoefenen. Omdat hij natuur
lijk degene is die daar zijn beslissingen over zal moeten nemen in 
samenwerking met degene die het cureert door te opereren en die de 
mutilatie of het defect eigenlijk doet ontstaan...Maar dat dat lang 
niet altijd zo soepel liep, nee. Inderdaad de fase van de diagnostiek, 
laten we zeggen de indicatie-fase, daar waar eigenlijk het behande
lingsplan wordt opgesteld, dat daar dan in ieder geval de prothetist 
aanwezig is.”

Voor deze tandarts lijkt het "samen behandelen” in ieder geval te 
betekenen dat in een vroeg stadium van de behandelingsgang van 
patiënten overleg plaats vindt, opdat verantwoorde beslissingen 
kunnen worden genomen.

7.3.2. Therapeutische fase
De tandartsen zien de meeste patiënten pre-operarief op de afde
ling MFP via een verwijzing door een van de chirurgen. Op dat mo
ment is de diagnose veelal aan de patiënten bekend en komt de 
patiënt voor een eerste voorbereidende behandeling.
Tandartsen geven het belang aan van die pre-operatieve kennisma
king. Naast het ’’technisch” documenteren van de patiënt hechten 
ze veel waarde aan het leren kennen van de persoon.

”Ja, ook al omdat je dan de kans hebt om zaken vast te leggen. Dus 
afdrukken maken, modellen te maken. Wij hebben ook altijd heel 
nadrukkelijk gesteld dat het goed was om bijvoorbeeld een faciaalaf- 
druk te hebben van vóór de operatie. Dus in zoverre kwam ik toch 
wel regelmatig, voordat de behandeling gestart was, met de patiënt 
in aanraking...Waarbij de prothetist dan ook weer de kans heeft om 
eens te zien hoe de patiënt reageert. Want dat vind ik toch wel heel
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belangrijk, dat hij, dat je een beetje weet hoe een patiënt zal reage
ren op die mutilatie. Want dan weet je ook hoe hij zal reageren op 
een eventuele opbouw met een prothese. En hoe hij die zal aanvaar
den.”

Andere tandartsen nemen bij het eerste, pre-operatieve contact met 
patiënten een meer afwachtende houding aan.

”Soms. Als X er niet is en er moet een afdruk gemaakt worden, dan 
doe ik het wel eens. En ja, dan terloops vraag je, want je wil er niet 
op ingaan, want dat ligt natuurlijk al beladen op dat moment. Soms 
zeggen patiënten er wel wat van, soms niet. En ik hou me meestal 
op de vlakte. Ik ga er niet op in.”

Eén tandarts heeft ervaring met het samen met de chirurgen op
maken van het behandelingsplan voor patiënten.

”Want daar heb je dan de kans om de mogelijkheden te bekijken 
van, ja, wat is de toekomst van de patiënt. Wat is de prognose. Niet 
alleen in de zin of je gecureerd wordt, maar ook, zelfs als het pallia
tief is, dat je zegt wat is de mogelijkheid om die patiënt na het de
fect, na het aanbrengen van het defect, nog mogelijkheden van leven 
te geven. Zoals men dat zegt: kwaliteit van leven. Ik denk dat dat de 
grote inbreng moet zijn van de prothetist, omdat hij dat kan. En 
daarmee de kans krijgt om te weten, en daarom vind ik het ook zo 
belangrijk dat hij bij die fase is, omdat daarin de mogelijkheid ligt 
om de patiënt te leren kennen.”

Over de situatie waarbij patiënten van te voren niet gezien worden 
door een prothetist zegt deze tandarts:

”Want anders krijg je hem (de patiënt) op een moment dat hij al, 
niet alleen het defect in zijn gezicht heeft, maar ook geestelijk aan
geslagen is. En het zou geweldig zijn om dan inlichtingen te krijgen 
van de diagnosticus over hoe een patiënt erop gereageerd heeft. 
Over hoe bijvoorbeeld de patiënt gereageerd heeft op het slecht- 
nieuwsgesprek. Dat denk ik dat heel belangrijk is.”

De andere tandartsen zijn nooit betrokken geweest bij het opmaken 
van het behandelingsplan van patiënten. Zij hebben wel wensen in 
die richting.

”Ja, de patiënt krijgt te horen: o.k. jij hebt kanker, je moet zo snel 
mogelijk op de snijtafel komen. Een nou dan is het het werk van de 
chirurg dat hij dan vertelt wat er allemaal gaat gebeuren, wat er 
weggenomen wordt, een deel van het gezicht, een oog, een neus, en- 
iïn dat deel weg. Nou en dan zou het plezierig zijn dat wij, een van 
ons, dus de mensen die hem daarna volgen, erbij aanwezig zijn en
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dan vertellen wat de (prothetische) mogelijkheden zijn en wat je 
gaat doen, enz. Dat lijkt me de meest ideale manier, ja.”

Alle tandartsen zien het belang in van het samen met de chirurgen 
opmaken van een totaal behandelingsplan voor patiënten. Eén 
tandarts tendeert ernaar tandartsen ook een rol toe te delen bij het 
’’bewaken” van de kwaliteit van leven van patiënten. Hij vindt dat 
tandartsen immers patiënten na een resectie nog jaren volgen en 
dat zij daardoor (meer) zicht kunnen hebben op de kwaliteit van le
ven van een patiënt. De andere tandartsen lijken meer de nadruk 
te leggen op de technische problemen die zouden kunnen ontstaan 
bij het niet gezamelijk opmaken van het behandelingsplan.

Vier tandartsen gaan er van uit dat praten over de komende muti
latie en over wat daarna komt, het vervaardigen van een prothese 
bijvoorbeeld, bij patiënten die zojuist de diagnose kanker hebben 
vernomen, weinig zinvol is. Eén van hen verwoordt het als volgt.

”Bij zo’n eerste contact ben ik daar niet zo emotioneel bij betrokken. 
De mensen die zijn ook, ja, zo aangeslagen dat je het idee krijgt dat 
alles wat je zegt, dat dat langs hen heen gaat. En ik geloof dat je in 
dat stadium je inderdaad moet beperken om zoveel mogelijk infor
matie, zowel wat fotomateriaal als misschien wat nuttige afdrukken 
betreft, om die te verzamelen. En een hele andere situatie, merk ik, 
als zo’n patiënt eenmaal geopereerd is, dan zijn ze meestal ook 
moeilijk aanspreekbaar. Je loopt de kans dat je in een gesprek te
recht komt waarin men heel duidelijk laat merken dat men het ver
dere leven eigenlijk niet zoveel zin meer vindt hebben. Daarna, 
wanneer die patiënten in leven blijven, zie je ze toch in een betrek
kelijk korte tijd, tenminste het verbaast mij altijd, wel weer opknap
pen. En ja dan komt er weer een sprankje hoop terug. En ik denk, 
wanneer je in die behandelfase zit, dat er dan echt een band met 
zo’n patiënt ontstaat. En als er dan achteraf toch iets met zo’n pa
tiënt gebeurt dan treft je dat emotioneel wel. Dus het eerste contact, 
dat is voor mij te weinig om echt een emotionele band met zo’n pa
tiënt te krijgen.”

De overige tandartsen tenderen in hun uitspraken ongeveer in de
zelfde richting.
De vijfde tandarts onderkent hetzelfde probleem als de andere 
tandartsen: patiënten, die zojuist de diagnose gehoord hebben, ho
ren nauwelijk wat hen aan informatie gegeven wordt. Toch pro
beert deze tandarts in het eerste gesprek door uitgebreid 
informatie te geven de patiënt te "motiveren om het te ondergaan”.
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”Zo de patiënt van het gemutileerd worden nog niet een duidelijk 
beeld van heeft, dan moet dat je heel nadrukkelijk nog eens een 
keer herhalen. Maar nogmaals ik denk dat dat meestal geschied is 
door degene die dan de operatie zal verrichten. Maar mijn ervaring 
is dat een patiënt dat lang niet altijd hoort, door natuurlijk de angst 
en de opwinding en ja het van de kaart zijn ten gevolge van het stel
len van zo’n diagnose en het voorstellen van zo’n behandeling. Mijn 
ervaring is dat je eigenlijk altijd weer opnieuw het verhaal moet 
vertellen en of dat dan voor de eerste keer is, nou dat denk ik niet, 
maar die indruk heb je wel eens. En ik denk dat het voor de prothe- 
tist goed is om dat verhaal dan nog eens heel nadrukkelijk te vertel
len. Waarbij hij dan ook de kans heeft om te zien hoe de patiënt 
daarop reageert...Want dan weetje ook hoe hij zal reageren op een 
eventuele opbouw met een prothese.”

Tandartsen gaan min of meer uitgebreid bij bet eerste gesprek met 
de patiënt in op de vraag wat een prothese nou eigenlijk inhoudt. 
Eén tandarts vertelt de patiënt tevens over de mogelijke betekenis, 
in psycho-sociale zin, die een prothese voor hem kan hebben.

”Dus je gaat heel nadrukkelijk de patiënt zeggen dat je eigenlijk be
perkt bent in je mogelijkheden van herstel. Datje je eigenlijk moet 
voorbereiden op het feit dat een prothese, ja, een vervanging is. En 
geen herstel of een reconstructie die voor de patiënt laten we zeggen 
honderd procent camouflage geeft. Nou en dat wil dan natuurlijk 
ook zeggen dat dat niet alleen is in het uiterlijk, maar vooral ook in 
het gevoel van de patiënt. Want nou ja dat is nog moeilijker, name
lijk om een patiënt te laten aanvaarden dat zoiets geen vervanging 
geeft voor het gemis wat hij voelt van zijn gezicht. Want dat is denk 
ik voor een patiënt, en daar ben ik altijd heel nadrukkelijk op terug
gekomen, dat de patiënt zich moet realiseren, dat zo’n prothese 
nooit het gevoel wegneemt van dat wat hij mist. Ik denk dat dat 
heel belangrijk is.”

Tandartsen lijken aan te geven dat praten met patiënten bij de eer
ste ontmoeting pre-operatief moeilijk is. De emoties en angsten van 
patiënten die zojuist de diagnose te horen hebben gekregen zijn zo 
groot dat huns inziens het geven van informatie vaak ”het ene oor 
in en het andere oor uit” lijkt te gaan. Zij beperken zich om die re
den grotendeels tot het uitvoeren van een aantal noodzakelijke 
technische handelingen. Eén tandarts neemt met patiënten hun 
problemen door en probeert, naast het geven van "technische” in
formatie, ten aanzien van de belevingskant van faciaalprotheses 
een enigermate realistisch verwachtingspatroon op te bouwen bij 
patiënten.
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Tandartsen vinden het "wenselijk” tot ”noodzakelijk” dat familie of 
andere naasten met de patiënt meekomen.

”Ja, zonder meer. Ik heb altijd gesteld dat uit de omgeving altijd ie
mand mee moet komen, uit de nabije omgeving, zo moet ik het ei
genlijk stellen en dat is heel belangrijk. Die (de patiënt) is duidelijk 
gesteund als iemand uit de omgeving mee wil komen. Want de pa
tiënten weten allemaal drommels goed hoe gehandicapt ze raken, 
hoor. Ik bedoel daar hoeven we ons geen illusie over te maken, dat 
de patiënt niet weet. Of hij dat al kan verwerken vóór die tijd door 
te zeggen: hoor eens even, ik ben in staat om met behulp van de 
dokter het alleen wel op te knappen. Nee, ik geloof niet dat ik ooit 
een patiënt ontmoet heb die dat niet nodig heeft.”

Dat een naaste van de patiënt betrokken wordt bij de behandelin
gen wordt door tandartsen als wenselijk, dan wel noodzakelijk ge
zien. Tandartsen geven aan dat bij het verwerkingsproces waar 
patiënten in verwikkeld zijn de naaste een belangrijke steun kan 
zijn.

7.3.3. Reconstructieve fase.
Nadat patiënten een mutilerende operatie hebben ondergaan ko
men zij, meestal van huis, weer naar de afdeling MFP voor het ver
vaardigen van een faciaalprothese. De tandartsen worden bij dit 
bezoek geconfronteerd met de ontstane mutilatie.
De reacties van de tandartsen zijn ongeveer ”daar heb ik niet zo’n 
moeite mee”. Eén geeft aan dat dit toch wel afhankelijk is van de 
leeftijd van de patiënt: bij een jonge patiënt "spreekt je dat meer 
aan”. Twee tandartsen lijken puur "technisch” te kijken. Een van 
hen zegt het als volgt.

”Ja, ik kijk heel technisch. Het doet me, emotioneel doet het me 
niets. Ja, hoogstens dat je zegt van: het is vervelend voor die men
sen...Als iemand net geopereerd is en hij is er emotioneel nog druk 
mee bezig, dan kijk ik nog wel technisch maar dan, nee het aanzien 
blijft dan precies hetzelfde alleen zit je met die gevoelens van zo’n 
patiënt, daar denk je dan meer aan.”

Een andere tandarts vindt dat de patiënt met zijn defect ”daar an
deren mee compromitteert”. Zijn reactie:

”In het begin vond ik het heel erg, maar ook daar krijg je wat dat be
treft een beetje eelt op je ziel, denk ik. Ja, je ziet het dagelijks...Kijk 
dat is natuurlijk een heel cruciale vraag, als je zo’n patiënt in de 
wachtkamer ziet zitten, die dan z’n defect toont. Nou dan kun je 
zeggen: dat is knap van die man, want hij heeft het geincorpo-
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reerd...hij loopt er gewoon mee. Maar hij compromitteert er andere 
mensen mee...Want hij handelt voor zichzelf, maar hij compromit
teert anderen die dat niet leuk vinden om te zien. Nou ja, we zijn er, 
ja, wat dat betreft toch wel aan gewend".

Soms is het zien van een patiënt met een mutilatie ook voor de pro- 
thetist sterk confronterend.

”Nou, dat heb ik altijd ontzettend erg gevonden. Zonder meer...En 
als zodanig schrik je natuurlijk altijd wel even van het defect omdat 
dat iedere keer weer anders is, maar je krijgt daar natuurlijk toch 
een soort, ik zou haast zeggen, weerstand bouw je op om niet al te 
paniekerig te worden als je zoiets ziet. En dan put je uit het feit dat 
je als prothetist via een moeizame weg tenslotte toch een redelijke 
kwaliteit van leven weet te creëren voor de patiënt. Zo is het een 
beetje. En dan blijft het afschrikwekkend. Maar daar moet je ook 
doorheen natuurlijk.”

Vier van de vijf tandartsen geven aan dat het zien van de mutilatie 
bij patiënten hen ’’weinig doet” of er aan gewend zijn. Voor één 
tandarts blijft het erg moeilijk naar de mutilatie te kijken. Hij zegt 
tevens dat hij compensatie voor het afschrikwekkende uiterlijk van 
de patiënt vindt in het weer ophouwen, door middel van een prothe
se, van dat uiterlijk om daarmee een bijdrage te leveren aan de ver
betering van de kwaliteit van leven van patiënten.

Alle tandartsen leggen min of meer uitgebreid aan de patiënt uit 
hoe de gang van zaken is bij het vervaardigen van een prothese. 
Daarbij lijkt sprake te zijn van een zeker eenrichtingsverkeer. Ech
te keuzemogelijkheden worden de patiënt niet gegeven hooguit in 
de te verwerken materialen, harde of zachte, of de wijze van beves
tigen van de prothese. Zo zegt één van de tandartsen het volgende.

”Nee, niet in die fase dat je zegt van: nou dat en dat zijn de moge
lijkheden. Omdat hij (de patiënt) is over het algemeen volledig leek 
en je gaat hem in iets betrekken waar hij eigenlijk niet goed over 
kan oordelen. Pas in de pasfase kan je hem er in betrekken, maar 
daarvoor niet.”

Een andere tandarts brengt een nuancering aan door patiënten 
mee te laten praten over "keuzes” die in feite al vastliggen. Hij wil 
patiënten daarmee het gevoel geven dat ze mee kunnen beslissen.

”Dat proberen we wel. Alleen de patiënt weet niet, kan geen keuze 
maken omdat ze niet weten wat voor materialen er voor handen 
zijn. Meestal zijn ze gauw geneigd om te zeggen: nou doe maar een 
zacht materiaal, dat is prettiger,terwijl dat soms niet kan...Meestal
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de bril uitzoeken en wat voor soort bril. Dat is iets wat de patiënten 
wel veel zelf doen...Maar het is heel moeilijk voor die mensen, om
dat ze over iets praten wat ze nog nooit gezien hebben. Kijk als je 
een auto gaat kopen, dan weet je hoe ie er uit ziet. Maar als je een 
faciaalprothese nodig hebt, dan heb je dat ding nog nooit ge
zien...Dus er is heel weinig feitelijk om ze mee te laten beslissen. Je 
zou het feitelijk allemaal, zou je het moeten laten zien, maar dat 
kan niet, nee.”

Tandartsen lijken bereid de behandelingen van patiënten met hen 
door te spreken. Het bieden van keuzemogelijkheden stuit af op het 
gebrek aan reële alternatieven. Eén tandarts vangt dit op door wel 
de mogelijkheden met de patiënt te bepraten, maar daarbij duide
lijk de door hem gemaakte keuze naar voren te brengen.

De twee tandartsen met beperkte ervaring in het behandelen van 
faciaalpatiënten bekijken niet samen met de patiënt de mutilatie.

”Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat mijn ervaring daar te gering voor is 
om daar eigenlijk op in te gaan dan. Je inspecteert zelf wel...Ik denk 
dat het wel noodzakelijk is om op een gegeven moment de problema
tiek van een retentiemogelijkheid te bespreken valt, dus dat je het 
dan wel moet doen. Ik denk wel dat je het moet bekijken om de mo
gelijkheden ook kenbaar te maken en de onmogelijkheden.”

Een tandarts met de ruime ervaring, die de patiënten uit ons on
derzoek mede behandelde, vertelt van zijn ervaring met het con
fronteren van de patiënt met de mutilatie. Daarbij moet aangete
kend worden dat het voor een deel van de patiënten uit ons onder
zoek nog niet vanzelfsprekend was dat zij in het ziekenhuis hun de
fect al gezien hadden (zie hoofdstuk 6). In de periode van de afname 
van interviews met de behandelaars was dit meestal wel het geval. 
In hun antwoorden refereren behandelaars dan ook soms aan deze 
nieuwe situatie.

”Nou, dat was altijd mijn eerste vraag die ik stelde als de patiënt te
rugkwam, van: heb je het al gezien? En vaak bleek dat niet het ge
val te zijn. En ik denk ook dat dat een moeilijk punt is natuurlijk 
om de patiënt te confronteren met het defect. Hoe goed je het ook 
uitgelegd hebt...Maar goed als je dus een patiënt kreeg die nog niet 
geconfronteerd was, dan trachtte ik in één of twee keer, en soms 
lukte dat ook de eerste keer wel eens, met de patiënt tenslotte voor 
de spiegel te gaan zitten. Maar dat is een heel belangrijk moment. 
En ik denk dat dat ook wel eens niet lukt, om dat meteen te doen. 
Dat hing een beetje af van het vertrouwen wat je al bij de patiënt 
had om hem met dit te confronteren. Daar moest je dat duidelijk
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van laten afhangen. En daar was ook heel belangrijk in of die fami
lie erbij was. Want vaak dat die het wel zagen, of dat je die er op 
voorbereidde en het liet zien. Waarna ze, als de patiënt dan weer 
naar huis ging of naar het ziekenhuis terugging, dat je ze dan met 
elkaar in gesprek kon brengen over die afwijking. En het voor de pa
tiënt later, als de familie het eenmaal gezien had, het misschien ge
makkelijker was om er zelf mee geconfronteeerd te worden. En ik 
denk datje het op die manier moet spelen. Dat is ook eigenlijk altijd 
mijn manier van benaderen geweest. Dat ik zo snel mogelijk wilde 
om die confrontatie aan te gaan en dat ik daar vaak de begeleiders 
bij betrok.”

De tandartsen met geringe ervaring in het behandelen van faciaal- 
patiënten blijken niet geneigd samen met de patiënt de mutilatie te 
bekijken. Zij zien de noodzaaak daarvan wel in, maar achten hun 
ervaring te gering om dit aan te kunnen. De meer ervaren tandart
sen confronteren de patiënt wel zo snel mogelijk met de mutilatie. 
Door de naaste van de patiënt direct te betrekken bij deze confron
tatie hoopt één tandarts dit gebeuren gemakkelijker te maken voor 
de patiënt en de mutilatie bespreekbaar te maken tussen de patiënt 
en zijn begeleider.

Over bet effect van een faciaalprothese voor patiënten zijn de tand
artsen het eens: zij zien in een prothese een ”camouflagemiddel”, 
zodat de patiënt meer "bewegingsvrijheid” beeft en meer ’’zelfver
trouwen of eigenwaarde” kan krijgen. Alle tandartsen leggen te
vens de nadruk op het functieberstel dat verkregen kan worden 
met een prothese, zoals ademhalen, spreken en dergelijke. Een 
voorbeeld ten aanzien van het camouflerende aspect van de prothe
se.

”Ja, wat wij ermee beogen, en dat zien wij dan ook als voordeel voor 
de patiënt, is dat het defect wordt afgedekt en dat het defect wordt 
gemaskeerd. Zodat een buitenstaander niet onmiddelijk in de gaten 
heeft dat zo’n patiënt met een defect loopt. Want dat is iets wat heel 
snel de aandacht trekt. Dus ik hoop dat daardoor de patiënt weer 
een klein beetje aan, ja, wat sociale activiteiten kan deelnemen met 
een prothese. En dat hij, bij wijze van spreken, ook weer zelf bood
schappen durft te gaan doen. Maar ik denk dat mensen die het we
ten, die zouden het wel kunnen zien.”

Twee tandartsen zien geen echte nadelen in een prothese.
”Ik denk eigenlijk weinig. In het begin kan het zijn dat de prothese 
wat irritaties veroorzaakt, maar die zijn op te heffen en ja, de pa
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tiënt die zal daar wat aandacht aan moeten besteden. Maar daar zie 
ik niet zozeer als een nadeel. Met het schoonhouden en dat soort za
ken en wanneer er geplakt moet worden dan moet hij daar de tijd 
voor nemen.”

De tandartsen lijken zich er van bewust te zijn dat een prothese 
voor een patiënt nooit het verloren deel van het eigen gezicht kan 
vervangen. Een drietal noemt dit expliciet.

”...ze moeten er altijd aan wennen. Het wordt hun eigen gezicht 
nooit meer. Het wordt wel hun nieuwe gezicht, misschien het gevoel 
dat ze toch weer een gezicht hebben. Maar ja, dat is toch weer een 
voordeel. Als je een lap verband erop hebt, dan verberg je je gezicht. 
Ik denk niet dat ze het idee hebben, van nou ik verberg mijn defect 
en niet mijn gezicht...Ik weet het niet. Je zou het aan de patiënt 
moeten vragen.”

Een andere tandarts van deze drie maakt onderscheid tussen de es
thetiek en de meer functionele kant van een prothese. Hij gaat er
van uit dat esthetisch herstel door middel van een prothese 
gemakkelijker te bereiken is dan een goed functioneel herstel. Als 
een patiënt opmerkt dat ”hij goed met de prothese overweg kan”, 
dan betekent dat volgens die tandarts dat ”de patiënt eerder tevre
den is met het uiterlijk en daarna met de functie”.

Voorts noemen deze drie tandartsen de meer technische nadelen 
van een prothese zoals het verkleuren van de prothese, het altijd 
blijven zien van de randaansluiting en het vuil worden en schoon
maken van de prothese.
De tandartsen tenderen er naar te veronderstellen dat een prothese 
een patiënt meer zelfvertrouwen en eigenwaarde kan geven.
Twee tandartsen lijken weinig nadelen te zien voor een patiënt bij 
het dragen van een prothese. De drie anderen vragen zich af of, 
door het kunstmatig karakter van de vervanging, een prothese een 
patiënt het gevoel kan geven zijn gezicht weer ’’terug te hebben”.

Hoe leert u patiënten omgaan met de prothese?

Patiënten moet de techniek geleerd worden een prothese ”op te zet
ten”

”Nou, meestal leg ik ze uit hoe ze met een prothese om moeten gaan. 
En dan zeg ik meestal eerst dat ze, als ze de prothese thuis hebben, 
dat ze eerst de prothese op moeten doen zonder lijm, dus leren om 
die prothese in één beweging goed op zijn plaats te krijgen. En dan
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langzaam beginnen om een keertje lijm eraan te doen en dan op het 
gezicht plakken...Ik doe het altijd eerst met de patiënten. En als ik 
in de gaten heb dat het niet lukt of dat ze hulp zoeken van familie 
dan haal ik die erbij...We zeggen ook van: het beste is om het zelf te 
leren, want anders ben je altijd afhankelijk dat iemand het plakt. 
Sommige mensen die doen het nooit zelf. Maar dat zijn er niet zo
veel geloof ik.”

Het tweede facet is dat patiënten ook "mentaal” moeten wennen 
aan een prothese.

”Ik zou bijna zeggen, voor de spiegel. Ik geloof dat ie in de eerste 
plaats moet wennen aan de prothese, hij moet er mee leren omgaan, 
hij moet weten hoe hij eruit ziet en daarmee mentaal natuurlijk, dat 
je daarmee jezelf en de prothese opkrikt naar een aanvaardbare 
houding, zo is dat. Dat kun je het beste doen voor de spiegel. En 
daarnaast krijg je natuurlijk dat je de patiënt moet leren omgaan 
met het op- en afzetten, het schoonmaken.”

Naast het "technisch” leren omgaan met een prothese moeten pa
tiënten vertrouwd zien te worden met de prothese. "Leren omgaan 
met” betekent in dit geval voor patiënten "gevoel van eigenwaarde 
herwinnen”.

Ten aanzien van de ondersteunende rol van de tandartsassistente 
vindt een van de tandartsen dat deze verder gaat dan die in de al
gemene praktijk: hij vindt dat bij de behandeling van faciaalpatiën- 
ten de assistente een actieve rol kan spelen op een aantal vlakken.

”En dat hoeft lang niet altijd alleen in passieve zin te zijn, ik denk 
dat ze daarmee heel nadrukkelijk ook een positieve inbreng heeft 
door in het gesprek mee te doen en wensen van de patiënt te onder
kennen. En ook adviezen te geven, vooral wat de esthetische functie 
betreft van de prothese. Want dat is een punt dat in een samenwer
king van meerdere mensen die werken bij het behandelen van een 
patiënt eigenlijk altijd moet ontstaan. Ik vraag ook bijna altijd ad
vies van de assistente. Gewoon een soort klankbord te hebben, maar 
ook een soort correctie te hebben natuurlijk van bepaalde din
gen...en de familie, daar heeft de assistente een heel belangrijke rol 
in. Ik geloof dat een patiënt tussen de figuur van de tandarts en de 
assistente vaak zijn heil zoekt bij de assistente. En waarom, ik denk 
omdat die altijd een beetje de figuur is die helpend overkomt en 
juist als ze in de gesprekken die over de behandelingen gevoerd wor
den laat merken dat ze van wanten weet, maar ook bereid is de pa
tiënt in bescherming te nemen, in ieder geval extra naast hem te
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gaan staan ten opzichte van alle behandelingsplannen die er zijn, 
dat dat heel belangrijk is.”

7.3.4. Controle fase.
Als de prothese eenmaal is vervaardigd komt de patiënt regelmatig 
terug op de afdeling MFP voor controle, overigens zonder regulier 
controleschema. De eerste tijd na het plaatsen van de prothese 
wordt de patiënt eens in de week ä veertien dagen, gezien om even
tuele klachten op te vangen. Daarna laten de behandelaars het ini
tiatief van een controle voor een groot deel over aan de patiënt. Zij 
zeggen: ’’neemt u over een aantal maanden maar weer eens contact 
met ons op om te vertellen hoe het gaat.”
Over het doel van de controles zijn de tandartsen het eens in de zin 
dat zij vinden dat de prothese gecontroleerd moet worden op een 
aantal technische zaken als randaansluiting en kleur. Tevens 
wordt gevraagd aan de patiënt of hij er goed mee om kan gaan en of 
hij ’’weer zijn omgeving tegemoet durft te treden met de prothese”. 
Eén van de tandartsen voegt er nog een ander doel aan toe.

”Kijk, je moet de patiënt natuurlijk brengen naar een soort zelfstan
digheid weer. De afhankelijkheid van een patiënt ten opzichte van 
de arts, tandarts, prothetist, wie het ook maar is, is de afhankelijk
heid die ontstaat doordat de ervaren autoriteit doet wat nodig is. 
Dat is nu eenmaal zo. Daar moet een eind aan komen. Als gecureerd 
is, als de behandeling afgelopen is moet de patiënt weer volledig 
zelfstandig zijn. Ik geloof ook dat je de plicht hebt om de patiënt zó 
zelfstandig te maken dat hij op een goed moment zegt hoe vaak ie je 
hulp nodig heeft. En ik denk ook datje dat heel nadrukkelijk met de 
patiënt moet bespreken, die vinden dat ook prettig. Zo controleert 
de prothetist de aansluiting van de prothese op de bestaande weef
sels, kijken of dat goed gaat, of daar veranderingen ontstaan. Daar
om zal ie de patiënt moeten blijven controleren. Maar ik denk als je 
prothetist bent dat je daarin ook de patiënt op een goed moment 
kunt zeggen: hoor eens, je weet nu wat er aan mogelijkheden met je 
prothese zijn, ook wat de klachten kunnen zijn, wat veranderingen 
kunnen zijn, en datje op een goed moment in overleg met de patiënt 
de controles minimaliseert. Dat dat heel belangrijk is, omdat het 
vertrouwen wat een mens heeft in zijn behandelaar, of in ieder 
mens, als daar geen machtsvefhouding meer is, om het zo maar 
eens te zeggen, dan denk ik dat de openheid honderd procent wordt. 
En daarom geloof ik dat iemand die een ander behandelt en of dat 
nou is op medisch of op sociaal gebied, dan geloof ik dat je moet pro
beren om de afhankelijkheid te reduceren, in ieder geval dat er geen 
macht meer is.”
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Drie tandartsen denken dat de controlebezoeken voor de patiënt als 
positief ervaren worden.

”Ik denk wel dat ze een controle prettig vinden. De moeilijkheid is 
altijd dat ze na een zekere tijd een prothese gedragen te hebben, dat 
ze nog met dingen aankomen die verholpen moeten worden. Ze heb
ben dus de hoop dat dat ook nog daadwerkelijk verholpen kan wor
den. Wat niet altijd zeker is dat dat kan. Dus ik denk best dat ze 
graag voor controle komen, dat niet vervelend vinden.”

De overige tandartsen zien de controle niet alleen als een protheti
sche controle, maar eveneens als een mogelijkheid om eventuele re- 
cidieven op te sporen. Zij zeggen dan ook dat elk controlebezoek 
"emotioneel geladen” is voor de patiënt.

”Ik denk dat het zo is dat iedere patiënt die voor controle hetzij naar 
een chirurg, hetzij naar een prothetist, in ieder geval iemand uit het 
team die met de resectie te maken heeft gehad, weer wordt gecon
fronteerd met de ellende die hij heeft doorstaan. En daarbij leven 
deze mensen ook meestal toch met een stukje vrees van: ze zullen 
toch niets nieuws ontdekken? Dus ik denk dat dat toch een zekere 
emotionele beladenheid heeft, zo’n controlebezoek. Dus naast de 
technische aspecten.”

De meeste tandartsen laten ook blijken dat achter klachten van een 
patiënt over de prothese andere problematiek kan schuilen, zoals 
het niet accepteren van de mutilatie.

”Ik dacht dat het meestal technische problemen zijn, behalve, ja, er 
zit altijd wel iets achter van, bij sommige patiënten dan, van dat ze 
de prothese gewoon niet accepteren. Dat ze hem wel dragen...maar 
dat ze hem liever niet hadden dan wel.”

7.3.5. Palliatieve fase
Alle faciaalpatiënten blijven voor hun prothese afhankelijk van de 
behandelaars van de afdeling MFP. De prothese moet immers re
gelmatig worden overgemaakt (hoofdstuk 1.). De behandelaars van 
de afdeling hebben derhalve contact met patiënten die in de laatste 
fase van hun leven terecht zijn gekomen.
Unaniem zeggen de tandartsen dat getracht moet worden ”al is het 
maar voor kort” palliatieve prothetische zorg te geven.

”Nou ik denk een zo hoog mogelijke kwaliteit van restleven nog te 
creëren. Ik denk dat er voor een patiënt, hoewel ie daar het recht 

, toe heeft, niks erger is dan zich helemaal te moeten terugtrekken 
uit de gemeenschap omdat ie afzichtelijk is. Ik denk ook dat je ook

213



de omgeving daarmee een dienst bewijst, omdat in het sociale con
tact wat de patiënt met zijn omgeving moet houden, je de zaken 
leefbaar moet zien te maken, en ik denk dat dat dus het belangrijk
ste is van de palliatieve-prothetische behandeling, dat je zegt: ik 
maak het zo leefbaar mogelijk. Zowel voor de patiënt als ook voor de 
omgeving, dat dat inderdaad het belangrijkste is.”

en
”En ik denk dat de prothetist in die fase vaak daar de kans voor 
krijgt. Omdat de curerende discipline toe heeft moeten geven dat hij 
niet heeft kunnen cureren. En dat hoeft niet erg te zijn. Maar zij 
kunnen natuurlijk ook begeleiding geven en dat wordt vaak gedaan 
met de pijnbestrijding, de bijkomende zaken, angsten die de patiënt 
heeft. Maar als een prothetist in die fase wat de prothese betreft een 
goed contact heeft en goede mogelijkheden heeft dat ie dan juist op 
dit gebied geweldig veel kan presteren. En dat moet ie dan maar 
voorstellen aan de curerende disciplines van: ik ben bereid dat in 
die palliatieve fase op te vangen. En als ie zegt van: het contact van 
de patiënt met de chirurg is groter dan met de prothetist, dan moet 
je dat maar o vergeven...maar vaak is het omgekeerd denk ik.”

De tandartsen zijn het er over eens dat aan terminale patiënten de 
nodige palliatieve-prothetische zorg moet worden gegeven: een zo 
toonbaar mogelijk uiterlijk dan wel het afdekken van geuren of het 
verhelpen van functionele ongemakken kan voor de patiënt en zijn 
omgeving ook in deze fase een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
leven. Verondersteld wordt dat deze prothetische behandelsituatie 
veel kansen biedt aan patiënten begeleiding te geven.
Contact hebben met patiënten in deze fase biedt de tandartsen de 
mogelijkheid, naast het verlenen van palliatieve prothetische voor
zieningen, te praten over het naderend einde van het leven van de 
patiënt. Alle tandartsen zeggen dit moeilijk te vinden. Zij gaan, op 
één na, deze gesprekken uit de weg.

”Ja, dat vind ik moeilijk. Wanneer die patiënten in een terminale 
fase zijn, dan heb je ze meestal al een paar keer gezien en dan ont
staat er wel iets van een band. In tegenstelling tot dat eerste be
zoek. En ja je ziet dat zo’n patiënt daar enorm mee worstelt. Je 
ontmoet dan ook vaak familieleden van die patiënt die hem halen en 
brengen. En ik denk dat ik ook niet goed een antwoord kan geven 
als zo’n patiënt bijvoorbeeld zegt van: ja dan en dan zal ik er niet 
meer zijn en het hoeft allemaal niet meer zo nodig voor mij. Maar 
wanneer je dan toch met zo’n behandeling bezig bent, ja vind ik dat 
erg moeilijk. En ik ga een gesprek over dit soort zaken misschien 
dan ook wel iets uit de weg. Om eigenlijk te vermijden datje in hele
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geemotioneerde situaties terecht komt, die dan denk ik, heel moei
lijk in de hand te houden zijn. Dus ik probeer nou ja de behandelin
gen die ik moet doen, dan te doen. En ik zal zelf geen opmerkingen 
maken die, laten we zeggen, een gesprek over het naderend einde 
zouden kunnen opstarten.”

Zoals aangegeven tracht één tandarts, ondanks het feit dat hij het 
moeilijk vindt, te praten met de patiënt.

”Ik heb altijd getracht om dat wel te doen als ik dacht zo’n vraag al 
dan niet in versluierde vorm te ontdekken. Dat heb ik nooit verme
den. Maar het is en blijft natuurlijk moeilijk, ik geloof dat je moet 
proberen de patiënt wat rust te geven.”

7.3.6. Vragen van algemene aard
Naast vragen die direct betrekking hebben op de onderscheiden be- 
handelfases zijn aan de tandartsen een aantal vragen voorgelegd 
van meer algemene aard betreffende aspecten die niet zijn onder te 
brengen in een bepaalde behandelfase. Zij gaan over samenwer
kingsverbanden, sociaal-psychologische begeleiding van patiënten 
en dergelijke in het algemeen. Vragen die ongeveer in dezelfde 
vorm ook aan de chirurgen zijn voorgelegd.

Het is duidelijk dat alle tandartsen een goede communicatie met de 
behandelaars buiten de eigen afdeling ”heel belangrijk” vinden. Dat 
wil niet zeggen dat tandartsen vinden dat deze communicatie altijd 
even vlot verloopt.

”Ja, dat is zeer belangrijk. Er moet een goede afstemming zijn op de 
behandelingen van de verschillende disciplines. En dat betekent dat 
je dat beter kunt plannen als je alles tijdig weet. Nou daar schort 
nog wel eens het een en ander aan. Verder is het zo, door een goede 
communicatie kan het zijn dat een hele kleine wijziging van de ope
ratie grote voordelen oplevert voor de epithese. Dan vind ik het al
tijd ook plezierig als ik iets meer van de achtergronden weet en ook 
iets weet van de prognose van zo’n patiënt. Want dat is mij niet al
tijd bekend.”

De andere tandartsen reageren ongeveer in dezelfde termen.

Tandartsen (met uitzondering van de technicus) lijken een onder
scheid te maken tussen een actieve en een passieve begeleiding van 
patiënten. Actief wil in dit verband zeggen dat bewust getracht 
wordt, naast het "technisch” handelen, de patiënt mentaal te onder
steunen. Dat kan betekenen dat zij door het stellen van vragen aan
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patiënten een beeld proberen te krijgen van het verwerkingsproces 
waar deze in verwikkeld zijn. Passief houdt in dat tandartsen al
leen ingaan op problemen van patiënten als deze zelf aangeven 
daar over te willen praten.
Drie van de vier tandartsen lijken het meeste te voelen voor een 
passieve rol bij het begeleiden van patiënten. Zo zegt een tandarts:

'’...maar de emotionele zaken op dat moment, nee. Je merkt aan een 
patiënt of hij, nou dan komt hij er zelf wel mee. Ik ga daar niet lo
pen psychiatertje spelen om te kijken of hij daar nou zo’n problemen 
mee heeft. Natuurlijk heeft hij er problemen mee. Als hij er met mij 
over wil praten, dan zal hij dat aangeven, nou dan neem ik daar ook 
nog de tijd voor om dat te doen. Maar over het algemeen is het toch, 
ja gewoon je bent zakelijk bezig, je bent bezig om dat defect in orde 
te maken en dat probeer je in een plezierige sfeer te doen plaatsvin
den.”

Eén tandarts geeft aan dat behandelen voor hem eveneens bete
kent dat de patiënt actief begeleid wordt. De verantwoordelijkheid 
voor de begeleiding ligt voor hem, afgezien de taak die de chirurgen 
hierin hebben, tevens in handen van prothetisten.

”Die mentale begeleiding kan professioneler aangepakt worden. 
Daarbij heb ik wel een aarzeling, want je moet niet overpsychologi- 
seren. Het individu moet de kans krijgen om zijn eigen leed te ver
werken. Er zijn soms echter gevallen waarbij het noodzakelijk kan 
zijn om professionele hulp te bieden.”

De technicus geeft aan de begeleiding van patiënten aan de tand
artsen over te laten.

Op welk moment van de behandeling vindt u het het moeilijkst om 
contact met faciaalpatiënten te hebben?

Voor de technicus is het moment waarop de eerste faciaalprothese 
geplaatst wordt ’’echt heel moeilijk”.

”Want dat is het moment dat het voor de patiënt duidelijk wordt 
wat hij nou eigenlijk krijgt. En dan is het heel moeilijk als zijn ver
wachtingspatroon hoger is dan wat ik gemaakt heb...want ze krijgen 
in één keer een ander gezicht en ze kijken in de spiegel en dat is iets 
wat ik heel moeilijk vind...en vooral omdat ik bijna nooit helemaal 
tevreden ben. Patiënten vaak wel. En dan ben ik ook tevreden.”

Eén tandarts zegt geen specifiek moeilijke momenten te kunnen 
onderscheiden in de contacten met patiënten. Anderen praten over
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momenten zoals het slechtnieuwsgesprek bij het bekend maken 
van de diagnose of het moment direct na de operatie of het moment 
waarop het duidelijk wordt dat er sprake is van een recidief. Een 
voorbeeld van de tandarts die de patiënt direct na de operatie te
rugziet.

”Ik denk zeer kort na de operatie. Je hebt die patiënt dan nog met 
een min of meer gaaf gezicht gezien. Wanneer er dan een stuk is 
weggenomen dan speelt er ook nog zoiets mee van: zou er voldoende 
weggehaald zijn? Je ziet de mutilatie die de patiënt heeft onder
gaan. Je begrijpt ook dat zo’n patiënt misschien een kans van één op 
vier heeft om de komende vijf jaar door te komen.”

Als u de behandelingsgang van patiënten overziet zou u dan veran
deringen willen aanbrengen in de gang van zaken binnen de MFP?

Twee tandartsen spreken als wens uit meer tijd te willen hebben 
om bij patiënten een zo reëel mogelijk verwachtingspatroon ten 
aanzien van de te vervaardigen prothese op te kunnen bouwen.
Eén tandarts suggereert dat de behandelaar van de MFP die de 
prothese gaat vervaardigen ook degene dient te zijn die pre- opera
tief met de patiënt kennis maakt. Dat wil zeggen, zorg dat de pa
tiënt steeds ”een vertrouwd gezicht” ontmoet.
Een andere tandarts zou al direct na de operatie een prothese wil
len maken, ongeacht de nog te verwachten veranderingen in het de
fect om ”de patiënt gelijk al een stukje zelfvertrouwen te geven”. 
Twee tandartsen wijzen nogmaals op de noodzaak van een goed 
teamoverleg.
Eén tandarts bepleit "ruimte” voor een zo individueel mogelijke be
handeling van patiënten.

”Maar ik geloof dat de individualisering die nodig is van de behan
deling van zo’n patiënt, omdat ieder geval zo’n eenling is, dat daar 
voldoende ruimte voor moet zijn. Je moet een individuele behande
ling kunnen waarmaken, dat betekent dat de financiën toereikend 
moeten zijn. Soms zijn behandelingsvormen individueel en niet toe
pasbaar voor iedereen. Je bent bezig op het grensgebied van onder
zoek en geavanceerde technieken en daar wil en moetje verbeterin
gen in aanbrengen.”

Tandartsen brengen een zestal punten naar voren die volgens hen 
voor verandering c.q. verbetering in de gang van zaken binnen de 
MFP in aanmerking komen. Het zijn: het opbouwen van een zo re
ëel mogelijk verwachtingspatroon bij patiënten, verbetering van
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teamoverleg, voor elke patiënt één behandelaar, protheses vervaar
digen zo snel mogelijk na de operatie, goed teamoverleg en een zo 
persoonlijk mogelijke behandeling van patiënten.

7.4. De tandartsassistentes

De vragen aan beide assistentes kwamen grotendeels overeen met 
de vragen zoals gesteld aan de tandartsen. Kortheidshalve zal al
leen worden weergegeven waarin de reacties van de assistentes 
zich onderscheiden van de reacties van de tandartsen.

7.4.1. Diagnostische en therapeutische fase
Bij het eerste pre-operatieve bezoek van de patiënt aan de afdeling 
MFP wordt de assistente voor de eerste keer geconfronteerd met de 
patiënt.

”Soms kun je even met ze (patiënten) praten. Vaak vertellen ze wat 
ze te wachten staan, maar ook zitten ze vrij nerveus in die stoel. Je 
krijgt de indruk dat ze schrikkerig en angstig zijn, vreemde mensen 
om zich heen, grote kamer, maar ze praten gewoon door, want ze 
zijn al gewend aan een medische omgeving. Ze huilen wel eens en 
dan denk je: goh wat zijn ze zielig dat ze aan zoiets moeten begin
nen terwijl ze al zo zenuwachtig zijn...Ze kijken naar je, je knikt 
eens. Je moet naar ze kijken, je moet ze ook niet overvoeren met: 
hoe gaat het? Ze moeten er zelf een beetje uitkomen. Ze moeten zelf 
een beetje aangeven hoe je met ze om moet gaan...Vaak nemen ze 
een familielid mee, die begint ook vaak met praten. Waarschijnlijk 
om de omgeving af te tasten, om te kijken hoe mensen ontvangen 
worden.”

De assistente probeert bij dit eerste bezoek aan de afdeling MFP 
een eerste contact op te bouwen met de patiënt. Zij laat het initi
atief tot dit contact hoofdzakelijk afhangen van de wens daartoe 
van de patiënt.
De andere assistente zegt dat het voor de patiënt soms gemakkelij
ker is iets waar hij mee zit aan de assistente te vertellen dan aan 
de tandarts. Zij ziet hier een bemiddelde rol voor de assistente.

”Nou, ik merk dat die mensen toch nog tegen de arts opkijken. Ze 
komen dan tijdens zo’n loopje naar de lift en het wachten op de foto
graaf tot een ander praatje van: nou ja, wie ben je, wat ben je thuis. 
Ja, vragen die ze soms niet durven stellen omdat ze bang zijn dat 
het teveel is of dat ze bang zijn dat ze voor dom versleten worden. 
Die komen dan bij mij terecht en die kan ik dan de volgende keer 
voor hun vragen of zo.”
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7.4.2. Reconstructieve fase
Assistentes zeggen geen moeite te hebben met het zien van de mu
tilatie. Eén assistente blijft wel "begaan” met patiënten.

”Ik kan het heel gemakkelijk zien. Ik dénk: wat erg toch als je er zo 
uitziet. Ik kan er wel afstand van nemen, maar ik vind het wel ver
schrikkelijk...Ik zie het ’s nachts wel voor me, maar ik hoop dat er 
iets gedaan kan worden voor de patiënt. Je leert ermee omgaan.”

Zij verwoorden hun rol in de opvang van patiënten als volgt:
"Concreet komt het er in de praktijk op neer dat je aandeel heel 
klein is. Het enige wat je als tandartsassistente te doen hebt is bij 
het maken van afdrukken de patiënt in te pakken en het aanmaken 
van het afdrukmateriaal. En het meeste, andere werk wordt door de 
technieker gedaan...En verder komt er als, als je het sec als assis
tente bekijkt, niet veel echt werk aan te pas. Als je zegt voel je en is 
dat ook je taak, nodig om met mensen te praten en ze dus te begelei
den in de zin van, nou ja je speelt gastvrouw, je vangt ze op, je zet ze 
in de stoel en je vertroetelt ze een beetje, ja dan kun je er nog veel 
meer omheen bedenken wat mogelijk zou zijn.”

De andere assistente zegt tegelijkertijd iets over hoe zij denkt dat 
patiënten het bezoek aan de afdeling MFP waarderen.

”Iets op de achtergrond. Als de tandarts even weg is moet je wel 
eens met ze kunnen praten. Maar ik laat het altijd maar aan de 
mensen zelf over of ze willen praten. En als ze iets vragen dam geef 
ik antwoord. Ze zijn liever hier dan in het ziekenhuis.” (Interviewer: 
vinden zij het hier beter?) ”Ja, dat merk ik duidelijk. Het valt me op 
dat ze hier eigenlijk graag komen.. .Ik vind hét prettig om met de 
mensen te praten, een beetje intiem met ze te praten, naast ze te 
zitten en ze aan te kijken. Er ontstaat een vertrouwensband.”

7.4.3. Controle fase
Eén assistente gaat ervan uit dat de controles voornamelijk zijn ge
richt op het controleren van de prothese. Een reden voor haar om te 
veronderstellen dat daardoor patiënten "redelijk ontspannen” de 
controles tegemoet gaan.

”Nou, als je naar de dokter gaat om te laten controleren of de wond 
schoon is, dan is dat best spannend denk ik. Maar die controles ge
beuren hier eigenlijk niet. Hier wordt er louter naar de protheses 
gekeken over het algemeen. En ja, zo’n prothese bevalt je wel of be
valt je niet. En dat is vaak een technische zaak. En daar kun je 
denk ik iets gemakkelijker over praten dan over van: heb ik weer 
kanker of niet? Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die het 
moeilijk vinden om over zo’n prothese te praten. Over steunzolen
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praat je iets gemakkelijker dan over je neus. Maar ik heb het idee 
dat dat soort controles voor mensen vaak, ja emotioneel wel te dra
gen zijn. Het enige wat ze hier moeten doen is vragen van: nou, 
vindt u niet dat er weer iets veranderd moet worden of zo.”

De andere assistente zegt daarbij ”dat de band met de mensen goed 
moet zijn zodat ze met klachten durven komen”. Zij vervolgt:

”Eén van de dingen waarom ze terugkomen is gewoon om een hele
boel vragen die ze hebben, om die te kunnen stellen. Ze komen ei
genlijk nog een beetje raad vragen en een beetje vertrouwen....Er 
moet erg veel tijd aan besteed worden.”

7.4.4. Palliatieve fase
De assistentes zijn het er over eens dat zowel fysieke als geestelijke 
ondersteuning gegeven dient te worden aan patiënten in deze fase.

”In ieder geval proberen om die mensen, ja de pijn te verzachten en 
dan zowel de fysieke als de geestelijke pijn. Maar meer kun je eigen
lijk niet...Als de mensen hun hart willen uitstorten kun je minstens 
proberen te luisteren en misschien wat goede raad te geven. Ik ben 
er zelf altijd nogal een voorstander van om in ieder geval wel te luis
teren, en ze dan te verwijzen naar iemand die ze echt kan helpen.”

Ook de assistentes laten blijken het moeilijk te vinden met termi
nale patiënten contact te hebben.

”Ja, dat is heel moeilijk. Want die mensen zijn dikwijls wel zich be
wust dat het niet goed met ze gaat. En dat (vermoeden) willen ze 
dan ook alsmaar bevestigd hebben. Nou dat is niet makkelijk.” (In- 
terv.: Je vermijdt het contact dan niet?) ”Nee, dat kun je niet vermij
den.”

Eén assistente is buiten de de MFP- behandelsituatie bij een pa
tiënt uit het onderzoek op bezoek geweest.

”Er zijn ook wel eens mensen geweest die uiteindelijk dan in het zie
kenhuis belandden en daar ben ik dan nog wel eens, terwijl ze hier 
al niet meer in staat waren om naar de afdeling te komen, wel eens 
een keertje bij ze op bezoek geweest. Iemand waarvan je weet dat 
hij, gewoon buiten zijn familie, nog wel eens een keer over andere 
dingen wil praten. Want hand in hand aan je bed zitten wachten tot 
je doodgaat, dat is ook zoiets. En dat kunnen over heel andere din
gen gesprekjes worden.”

Ondanks het feit dat assistentes het moeilijk vinden met terminale 
patiënten om te gaan geven zij toch veel aandacht aan deze patiën
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ten. Eén assistente gaat soms buiten de MFP behandelsituatie om 
patiënten bezoeken teneinde deze te ondersteunen.

7.4.5. Vragen van algemene aard
De rol die assistentes voor zichzelf zien bij het begeleiden van pa
tiënten lijkt voornamelijk passief van aard. Zij achten een luiste
rende houding naar patiënten belangrijk.

De assistentes geven een drietal momenten aan in de behande- 
lingsgang waarbij zij het moeilijk vinden met de patiënt of de tand
arts contact te hebben. Eén assistente heeft het over het moment 
direct na de operatie:

"Eigenlijk het moment als ze dus geopereerd zijn, en ze komen voor 
de eerste keer hier. Na de operatie is anders dan ervoor. Want voor 
de operatie zijn de mensen nog zoals ze zijn, maar na de operatie ko
men er heel andere mensen tevoorschijn...Je gaat op een andere 
voet verder dan daarvoor...Je weet niet hoe ze gaan reageren. We 
moeten voorzichtig kijken wat eruit komt. Het kan zijn dat iemand 
heel agressief reageert.”

Deze assistente verwijst tevens naar de terminale fase van de pa
tiënt. Zij zegt het erg moeilijk te vinden patiënten in deze periode 
niet al te zeer te kwetsen.

”Je moet heel erg oppassen. Het is erg triest als je je gaat indenken 
wat die mensen nog te wachten staat. Je mag ook niet te zwaar op 
de hand met ze zijn, je moet wel erg op je woorden letten. Je moet ze 
zelf maar wat laten zeggen en daarin meegaan. Vooral geen dingen 
zeggen die pijnlijk voor ze kunnen zijn, dus niet praten over dingen 
op de lange duur, want dat maken die mensen misschien niet meer 
mee.”

De andere assistente wijst in meer algemene zin op het probleem 
van een soms niet goed lopende communicatie tussen patiënt en 
tandarts. Zij zou dan in willen grijpen, wat zij meestal niet doet.

”Het gebeurt nog wel eens dat een behandelaar zo druk bezig is met 
de patiënt dat je er niet tussen wil komen. Terwijl je soms wel eens 
merkt dat de patiënt vragen niet durft te stellen of denkt van: nou, 
laat me even met rust. En dat zie je dan op een afstand gebeuren, 
maar ik ga er dan niet naar toe...En ergens zou ik dan wel willen 
helpen om daar even iets in te corrigeren, maar dat is wel moeilijk.”
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Gevraagd naar wenselijke veranderingen binnen de afdeling MFP 
bij de behandeling van patiënten attenderen de assistentes op een 
viertal zaken:
1. Het zoveel mogelijk behandelen van faciaalpatiënten in een 

aparte ruimte, ”in alle rust”.
2. Het ’’meer te betrekken” van hen bij de behandelingen om ”als je 

daar behoefte aan zou hebben een leuker contact met patiënten 
te hebben”.

3. Grotere regelmaat bij de controles van patiënten; ”leg een goed 
schema vast”.

4. Het meegeven van voorlichtingsmateriaal na de informatie die 
patiënten krijgen door de behandelaars.

”Voor mezelf is het een soort regeltjeswerk. Als ik zou zeggen van: 
nou ik noem maar iets, de mensen zijn slecht te benaderen in de 
beginfase van de behandeling. Zet alles eens op papier en maak een 
soort uitgebreid stencil wat je de mensen te lezen geeft, van: dit is 
de afdeling, en dat kun je er verwachten en dat heeft de afdeling te 
bieden, daar kun je gebruik van maken. Zoiets bijvoorbeeld.”

222



Hoofdstuk 8
Ordening belevingsaspecten van 
faciaalpatiënten; theoretische 
evaluatie

INLEIDING
Deelvraagstelling 4 van de vraagstelling (zie 2.5.) luidt: zijn de be
levingsaspecten van faciaalpatiënten in te passen in bestaande 
theoretische modellen betreffende het omgaan van patiënten met 
ziekte en behandelingen? Ter beantwoording van deze vraag wordt 
allereerst in paragraaf 8.1. een algemeen theoretisch kader aange
geven waarbinnen de psycho-sociale problematiek van de kanker
patiënt wordt benaderd. In paragraaf 8.2. richten we ons op de 
wijze waarop faciaalpatiënten in het bijzonder omgaan met kanker 
in het gezicht. Teneinde de resultaten van de interviews met de pa
tiënten te kunnen ordenen willen we gebruik maken van een zoge
naamd copingmodel. Een "copingmodel” bedoelt in het algemeen 
verschijnselen van psycho-sociale aard bij diverse ziektebeelden te 
ordenen en te vertalen naar kenmerkende gedragscategorieën die 
in principe een toegang geven tot concrete mogelijkheden van pa
tiëntenbegeleiding. In het door ons te kiezen copingmodel moet de 
specifieke betekenis die faciaalpatiënten toekennen aan de direct 
zichtbare mutilatie tot uiting kunnen komen. Na in paragraaf 8.3. 
een vijftal mogelijk te kiezen modellen te hebben besproken, wordt 
in paragraaf 8.4. verantwoord waarom uiteindelijk de voorkeur uit
gaat naar het model van Cohen en Lazarus, dat daarna verder 
wordt uitgewerkt en bediscussieerd. In dit model van Cohen en La
zarus worden een zestal bedreigde levensgebieden onderscheiden. 
Per bedreigd levensgebied wordt, aan de hand van de interviewge
gevens, de psycho-sociale onderzoeksgegevens en een discussie 
waarin psycho-sociale theorieën worden geevalueerd, nader bezien 
of het model werkelijk toepasbaar is voor faciaalpatiënten (para
graaf 8.5.). Tenslotte volgen in paragraaf 8.6. dan de conclusies van 
dit hoofdstuk.
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8.1. Omgaan met kanker
Kankerpatiënten raken in een proces verwikkeld, waarbij zij een 
antwoord moeten zien te vinden op een nieuw ontstane situatie: het 
hebben van kanker en de daarbij behorende behandelingen. De 
aandacht die behandelaars in literatuur en praktijk geven aan kan
kerpatiënten richt zich meestal in eerste instantie op de kanker als 
aandoening, pas in tweede instantie op de patiënt als persoon.
Wel zien we de laatste twintig jaar een opkomende belangstelling 
van onderzoekers en behandelaars van kankerpatiënten om enig 
inzicht te verkrijgen in vragen als: hoe zijn patiënten in staat om te 
gaan met een zo bedreigend gebeuren als het hebben van kanker, 
hoe beleven zij de behandelingen, wat zijn de mechanismen die pa
tiënten hanteren om dit proces te doorstaan, hoe is binnen de be- 
handelsituatie een bijdrage te leveren aan het psychologische 
revalidatie- c.q. verwerkingsproces, en dergelijke. Medici en ge
dragswetenschappers proberen in samenwerking dit soort vragen 
op het gebied van de zogenaamde psycho-sociale oncologie te beant
woorden (zie hoofdstuk 2).
Ook binnen de MFP is een proces op gang gekomen waarbij meer 
en meer aandacht ontstaat voor de patiënt als subject. Eén van de 
doelen van dit onderzoek was om dit proces verder te sturen en 
"handen en voeten” te geven. Zowel arts als prothetist handelen 
aan een humane entiteit, die ook soma is, maar ook belevingswereld 
is en ook relaties is (Bergsma 1977), m.a.w. de op de ziekte gerichte 
instelling van behandelaars (to cure) moet aangevuld worden met 
een medisch verzorgende instelling (to care), die zich op de patiënt 
in zijn geheel richt. Deze instelling wordt ook wel aangeduid met 
het begrip "integrale geneeskunde”.
Vanuit deze optiek willen we in de volgende paragrafen meer zicht 
proberen te krijgen op de belevingswereld van faciaalpatiënten in
clusief de betekenis van hun relaties.

8.2. Omgaan met kanker in het gezicht
Afgezien van de verwerking van het hebben van kanker en de daar
uit voortvloeiende behandelingen krijgen faciaalpatiënten bij het 
verwerken van hun ziekte, naar wij veronderstellen, met extra op
gaven te maken. Het kankerproces speelt zich immers af in het ge
laat, is daarmee direct zichtbaar en kan niet worden verborgen. 
Dat betekent dat faciaalpatiënten in elke ontmoeting met hun om
geving eraan kunnen worden herinnerd dat zij kanker hebben. 
Daarbij rijzen vragen als: hoe beleven faciaalpatiënten het omgaan
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met hun omgeving, hoe vinden zij een houding op het aangestaard 
worden, in hoeverre kan in dit verband een faciaalprothese bijdra
gen het verwerkingsproces "soepeler” te laten verlopen.

In hoofdstuk 6 gaven we een beschrijving van de diverse belevingen 
van faciaalpatiënten. Bij de analyse van deze beschrijving zullen 
we moeten zoeken naar de specifieke betekenis die patiënten (en 
hun omgevenig) toekennen aan de direct zichtbare mutilatie. Maar 
de patiënt is ook "relaties” inclusief die met zijn behandelaars en 
omgekeerd. Maar de patiënt onderhoudt ook een "relatie” met zijn 
lichaam. Daaraan ontleent hij onder andere zijn identiteit en daar
mee treedt hij ook in relatie tot anderen. Dit lichaam is verstoord 
door het kankerproces en de mutilerende operatie. De patiënt kan 
het lichaam niet meer als integraal beleven. Wat gebeurt er als de 
verstoring optreedt? In hoeverre (ver)wordt het lichaam tot object 
voor de patiënt? In ieder geval zullen de behandelaars het lichaam 
van de patiënt in eerste instantie als een object benaderen dat ge
cureerd moet worden. De MFP behandelaar plaatst een prothese in 
het gezicht van de patiënt. Een prothese is een kunstmatige ver
vanging van weefsel, een "ding”. Door de behandelingen zijn behan
delaars ook bezig de patiënt te "verdingen”, tot object te maken. 
Een faciaalprothese zal dit "verdingen”, lijkt het, eerder bevestigen 
dan doen verdwijnen. Toch zal de patiënt op de een of andere ma
nier een antwoord moeten zien te vinden op de verstoring van zijn 
lichaam, d.w.z. van zijn identiteit. Welke mogelijkheden heeft de 
patiënt om die indentiteit te hervinden? Hoe gaat de patiënt om 
met zijn ziekte, zijn lichaam, zijn emoties, de behandelingen of be
handelaars, zijn naasten, de nieuwe omgeving waar hij in geplaatst 
wordt (ziekenhuis, afdeling MFP) en hoe weet hij (nog) zin te geven 
aan zijn leven na de behandelingen.

Ten einde de resultaten van de interviews met de patiënten te kun
nen ordenen en de antwoordmogelijkheden op genoemde vragen te 
kunnen plaatsen in een referentiesysteem, kunnen we gebruik ma
ken van zogenaamde copingmodellen zoals die door de medische 
psychologie en in het bijzonder de psycho-sociale oncologie zijn ont
wikkeld.

8.3. Copingmodellen
Coping wil zeggen "weten om te gaan met”. Cohen en Lazarus 
(1979) definiëren coping als "efforts, both action oriented and in
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trapsychic, to manage (that is, master, tolerate, reduce, minimize) 
environmental and internal demands, and conflicts among them, 
which tax or exceed a person’s resources”.
De wijze waarop mensen met crisissituaties omgaan en de factoren 
die daar een rol bij spelen zijn door vele onderzoekers in schema ge
bracht. Deze schema’s worden copingmodellen genoemd.
Het algemene principe in de verschillende copingmodellen laat zich 
als volgt omschrijven. Ziekte en behandelingen worden gezien als 
bedreigende, stressvolle gebeurtenissen in het leven van een per
soon. De wijze waarop patiënten weten om te gaan met deze stress 
bepaalt in hoeverre zij in staat zijn de effecten van deze stress on
der controle te krijgen of te houden.
Daarbij wordt er van uitgegaan dat ieder mens gedurende zijn le
ven met vele min of meer belangrijke stress-situaties wordt gecon
fronteerd. Door het hoofd te bieden aan een stress-situatie leert de 
mens capaciteiten te ontwikkelen om bij een volgende stress-situa
tie beter voorbereid te zijn en beter met de nieuwe stress om te 
gaan. We kunnen dit zien als een leerproces. Maar er zijn stressvol
le gebeurtenissen, zoals het krijgen van kanker, waarbij bestaande 
(aangeleerde) capaciteiten te kort schieten; tegen de hevigheid van 
die stress is de persoon niet zonder meer opgewassen. De mogelijk
heden die de mens heeft om lijden of ernstige ziekten te boven te 
komen lijken echter tamelijk groot. Zo zien we bij onze patiënten 
dat een groot deel van hen toch weer een leven mét kanker én een 
prothese weet op te bouwen. Op de vraag hoe faciaalpatiënten deze 
nieuwe "capaciteiten” ontwikkelen om in hun specifieke situatie als 
persoon te "overleven” moet met behulp van het te kiezen coping- 
model zo veel mogelijk antwoord worden gegeven. Dit is dus duide
lijk een eerste ”eis” aan het te kiezen copingmodel.Vanuit diverse 
theoretische invalshoeken zijn meer of minder globaliserende mo
dellen ontwikkeld die als zodanig soms meer verdoezelen dan op
helderen. Teneinde de situatie van de op zich al zwaar belaste 
groep patiënten, de kankerpatiënt, die daarenboven ook nog een ex
tra belasting heeft te verwerken door de uitwendige mutilatie in 
het gezicht, op een toereikende manier te kunnen ordenen is waar
schijnlijk een sterk gedifferentieerd model noodzakelijk.
Gegeven de beperkte literatuurbevindingen en het hiervoor be
schreven onderzoeksmateriaal zullen we een aantal van die coping
modellen de revue laten passeren en op hun bruikbaarheid toetsen. 
We hebben ons beperkt tot die modellen die zich met ernstige ziek
te bezighouden. Modellen die gericht zijn bijvoorbeeld op verwon-
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dingen, handicaps, revalidatie en echt chronische ziekte hebben we 
buiten beschouwing gelaten.

8.3.1. Model Kübler-Ross
Het verwerken van danwel weten om te gaan met een stressvolle 
gebeurtenis kost tijd. Zoals vaak wordt gezegd: de tijd zal het leren 
of de tijd heelt alle wonden (?). In dit verwerkingsproces kunnen 
stadia worden onderscheiden. Degene die als een van de eerste on
derkende dat bij een verwerkingsproces sprake is van een verloop 
in fases, is Elisabeth Kübler-Ross (1969). In het verwerkingsproces 
van patiënten die te horen krijgen dat zij ongeneeslijk ziek zijn on
derscheidt zij een vijftal fases. Deze fases behoeven niet altijd aan
wezig te zijn en ook niet altijd in de door haar gegeven volgorde. In 
de tijd gezien kunnen ze zowel zeer snel achter elkaar voorkomen, 
danwel jaren in beslag nemen. De door Kübler-Ross onderscheiden 
fases zijn de volgende:
- ontkenning van het onvermij delijke;
- woede, agressie en opstandigheid tegen het (nood)lot;
- marchanderen, een poging om het onvermijdelijke ”af te kopen”;
- verdriet (depressie) om het naderend verlies van het leven;
- aanvaarding meestal gevolgd door geleidelijke onthechting van 

materiële, sociale en vooral affectieve banden.
Misschien wel de belangrijkste waarneming die Kübler-Ross deed 
was het blijven bestaan van een of andere hoop, dwars door alle ge
noemde fases heen. Menselijk bestaan zonder iets van hoop, hoe 
klein dan ook, is nauwelijks mogelijk, lijkt zij te zeggen. Kübler- 
Ross’ copingmodel biedt de nodige richtlijnen als we naar onze pa
tiënten kijken in de diagnostische fase, op het moment dat zij de 
diagnose te horen krijgen. Als de verpleging van het AZU of andere 
behandelaars beschrijven dat ”het soms lastige patiënten zijn ”, is 
te veronderstellen dat deze patiënten (nog) in de agressieve fase 
verkeren, of er in zijn blijven steken. Toch is dit model niet "breed” 
genoeg om de belevingsaspecten van faciaalpatiënten in onder te 
brengen. Het is te globaliserend en veronderstelt in feite al een ter
minaal gegeven en maakt het daardoor onmogelijk om de vele nu
anceringen die tijdens de opeenvolgende fases aan de orde komen 
ook werkelijk inzichtelijk onder te brengen. Het aspect bijvoorbeeld 
van de noodzaak voor patiënten om zich aan te passen aan een 
nieuwe fysieke omgeving (ziekenhuis) of sociale omgeving kunnen 
moeilijk in het model geplaatst worden. Tevens biedt dit model te 
weinig houvast voor de beschrijving van een leven nó kanker.
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Gesteld kan worden dat de fase-indeling van Kübler-Ross ook op
gaat voor patiënten die een deel van hun lichaam moeten missen. 
Het rouwproces om het te verliezen of verloren lichaamsdeel ver
loopt in principe op dezelfde wijze als het rouwproces rond een na
derende dood. Het model geeft in die zin weliswaar in grote lijnen 
de golfbeweging aan die ook onze patiënten doormaken, maar deze 
zijn van een te grote algemene geldigheid en te weinig specifiek 
voor de faciaalpatiënt in diens bijzondere situatie.

8.3.2. Model Bergsma
Bergsma (1977 en 1987) houdt zich uitvoerig bezig met verwer
kingsprocessen van blijvend gehandicapte en gemutileerde patiën
ten. De fases die hij onderscheidt in het verwerkingsproces van 
deze patiënten lopen parallel met de verwerkingsfases van Kübler- 
Ross. Zij zijn minder toegespitst op terminale patiënten, en meer op 
blijvend gehandicapte en chronisch zieke patiënten. De volgende fa
ses worden onderscheiden:
- Gelatenheid. Dit is een passief afhankelijk gedragspatroon van 

patiënten met onmachtsgevoelens, dat bevorderd wordt door 
vervreemdende situaties als bijvoorbeeld een ziekenhuisopna
me.

- Oppositie. Deze uit zich in verbale agressie, kritiek, weigeren 
om mee te werken, achterdocht over juistheid en omvang van in
formaties. De in de oppositie geuite agressie is soms gericht op 
concrete personen, soms naar de totale situatie, het eigen li
chaam dat niet aan de wens voldoet (een versterkte beleving van 
de discongruentie tussen zelf en lichaam), veelal echter op de 
deskundigen die in de ogen van de patiënt falen bij het herstel 
van zijn lichaam.

- Depressie. Depressie is te zien volgens Bergsma als een "verin
nerlijkte” oppositie. In zijn agressie is de patiënt door zijn omge
ving gefrustreerd en valt terug op zichzelf. De patiënt voelt zich 
onmachtig, weert communicatie af en raakt in een isolement.

- Acceptatie: de actieve betrokkenheid van de patiënt op het ziek- 
zijn en de consequenties daarvan. De mogelijkheden en beper
kingen die de ziekte op korte en lange termijn met zich 
meebrengt, worden door de patiënt ingecalculeerd. Voorwaarde 
voor een groeiende acceptatie is dat de patiënt goed geinfor- 
meerd is, in ieder geval het idee moet hebben optimaal geinfor- 
meerd te zijn.
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Het model van Bergsma legt veel nadruk op de ziekenhuissituatie 
van patiënten. De bedreiging van het leven, een belangrijk aspect 
bij faciaalpatiënten, speelt een meer ondergeschikte rol. Voor de pe
riode na het ziekenhuis, in de thuissituatie en de MFP behandels- 
ituatie biedt dit model wel enige impliciete, maar toch ook weer te 
weinig expliciete aanknopingspunten en is dus ook voor ons doel te 
globaal.
Faciaalpatiënten verkeren in een levensbedreigende situatie én on
dergaan een direct waarneembare mutilatie én moeten met een 
prothese leren omgaan. De combinatie van die drie aspecten kan 
moeilijk in dit model van Bergsma worden uitgewerkt.

8.3.3. Model Welsman
In de al eerder aangehaalde bundel van Cullen e.a. (1976) schrijft 
Weisman over ”coping strategies”, strategieën die mensen gebrui
ken om ongeneeslijk ziek-zijn en dood-gaan te verwerken. Verwer
king (coping) is een probleemoplossend proces dat bij succes 
verlichting, opluchting, rust en evenwicht geeft. Lukt dit niet dan 
ziet Weisman verschillende vormen van verwarring, woede, frus
tratie, wanhoop en lijden. Verwerking bestaat uit een mengeling 
van selectie en verdringing, van confrontatie en afweer, van aan
vaarding en ontkenning, hetgeen een uiterst complexe situatie kan 
opleveren voor behandelaars (en onderzoekers). Weisman onder
scheidt in dit complexe geheel de volgende, elkaar gedeeltelijk over
lappende copingstrategieën.
- inwinnen van meer informatie
- het spreken met anderen om meer informatie los te krijgen
- het weglachen van problemen
- ’niet zeuren, vergeet het’: flink zijn
- het bewust bezig zijn met andere dingen
- het positief en constructief ageren, gebaseerd op bestaand in

zicht en informatie
- accepteer het, stijg er boven uit, zoek iets gunstigers
- het stoïcijns aanvaarden van het onvermijdelijke
- iets doen, hoe gevaarlijk, onpraktisch of zinloos ook
- iets doen, dat in andere situaties goed werkte
- het gebruiken van alcohol en drugs
- het jezelf uit de weg gaan
- iemand of iets de schuld geven van je ongeluk
- het hulp inroepen en precies nakomen van adviezen
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- het ophefFen van spannningen door zelfmoordgedachten of -po
gingen

Het copingmodel van Weisman is op een aantal punten zeker toe
pasbaar voor faciaalpatiënten. Meerdere van onze patiënten zeggen 
bijvoorbeeld vrijwel letterlijk: ”niet zeuren, gewoon flink zijn”, of 
geven aan gedacht te hebben aan zelfmoord.
Dit copingmodel is echter vooral functioneel t.a.v. het herkennen 
c.q. voorkomen van zelfmoordpogingen bij kankerpatiënten. Door te 
letten op bovengenoemde copingstrategieën van patiënten kunnen 
volgens Weisman waardevolle indicaties verkregen worden om te 
zien of patiënten geneigd zijn zich van het leven te beroven. Door 
de specifieke toepassing, het gerichte doel en het sterk instrumen
tele karakter van dit model, waarbij amper ruimte is voor bele
vingsaspecten in onze zin, leent het zich niet optimaal om toe te 
passen op faciaalpatiënten.

8.3.4. Model Molleman
Het eindverslag van het project ”psycho-sociale zorg kankerpatiën
ten” (Molleman e.a., 1982) geeft een model van een verwerkingspro
ces bij kankerpatiënten. In schema ziet het model er als volgt uit.

MIDDELEN SCHIETEN

4 MIDDELEN

- angst
streven naar oplossing 
en verwerking van 
problemen

- minder bezoek krijgen
- geen antwoord op
vragen krijgen_______

figuur 9. Copingmodel, Molleman e.a., 1982.
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In dit schema staat aangegeven, dat de situatie (1), problemen met 
zich meebrengt (2) en dat mensen gemotiveerd zijn deze moeilijkhe
den te minimaliseren (3). Hiertoe beschikken zij over een aantal 
middelen c.q. coping-strategieën (4). Verder staat in dit schema 
aangegeven dat, wanneer mensen middelen hanteren (gedrag 5), 
dit zowel gericht kan zijn op het wegnemen van de oorzaak van de 
problemen, als op de problemen (symptomen) zelf. Voorts staat 
aangegeven (door middel van stippellijntjes), waar vanuit het zorg
systeem het verwerkingsproces kan worden beïnvloed. Zo kan een 
probleemveroorzakende situatie beinvloed worden (a), bijvoorbeeld 
wanneer een patiënt zeer angstig is voor een bepaald onderzoek 
kan het verstrekken van informatie over dat onderzoek mogelijk 
deze angst wegnemen. Ook kan men middelen die een patiënt ge
bruikt bij het oplossen van problemen beïnvloeden (b). Tenslotte 
kan er ook deskundige psycho-sociale hulp worden ingeroepen (c) 
wanneer duidelijk blijkt dat middelen, die de patiënt hanteert dan
wel hem vanuit de omgeving worden aangeboden, ineffectief of on
voldoende zijn om de problemen op te lossen.
Dit model is gebonden aan de vraag welke middelen in het alge
meen effectief en niet effectief zijn bij het oplossen van problemen. 
Onder middelen verstaat de onderzoeker de manieren om met ro- 
blemen om te gaan.
Dit model gaat ervan uit dat een goed inzicht bestaat in de oorza
ken en de aard van problemen van kankerpatiënten. Zo dat al bij 
kankerpatiënten in het algemeen het geval is, in ons onderzoek zijn 
we juist op zoek naar de oorzaak en aard van problemen ("bele
vingsaspecten” en "relaties”) van faciaalpatiënten. We concludeer
den namelijk in hoofdstuk 2 dat er nog weinig bruikbare kennis 
voorhanden is om de veronderstelde specifieke problematiek van fa
ciaalpatiënten in kaart te kunnen brengen. Dat betekent dat we 
naar een model zoeken dat vooral de belevingen van faciaalpatiën
ten in den brede ordent en mogelijkheden geeft onderlinge samen
hangen aan te geven. We kunnen derhalve stellen dat ook het 
model van Molleman niet het gezochte kader biedt ter evaluatie 
van onze onderzoeksbevindingen. Het komt weliswaar dichter bij 
het doel dat we ons stellen maar schiet in mogelijkheden tekort, ze
ker in vergelijking tot het hierna te bespreken model.

8.3.5. Model Cohen en Lazarus
Bij het kiezen van een model ter evaluering van de onderzoeksre
sultaten zijn we uitgekomen bij het copingmodel van Cohen en La-
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zarus (1979). Omdat dit model na de verschillende overwegingen 
het best de bedoeling van onze vraagstelling benadert, zullen we er 
meer aandacht aan geven dan aan de eerder genoemde modellen. 
Eerst beschrijven we het model op zich, daarna geven we redenen 
waarom dit model bruikbaar is voor faciaalpatiënten. Of dit model 
aanpassing behoeft teneinde de veronderstelde specifieke proble
men van faciaalpatiënten in onder te brengen, zal blijken als we de 
onderzoeksresultaten van de patiënteninterviews in het model 
trachten onder te brengen.

In het boek Health Psychology, hoofdstuk 9, geven Cohen en Laza
rus (1979) een uitgebreid overzicht van de verschillende onderzoe
ken over de wijze waarop patiënten met ziekten omgaan. Ook hier 
wordt ziekte gedefinieerd als stress en de wijze waarop mensen om
gaan met deze stress als ’’coping'’, als wijzen van gedrag die bedoeld 
zijn om de effecten van de stress onder controle te houden. De on
derzoeken vertonen, volgens Cohen en Lazarus, nog veel leemten 
en de resultaten zijn vaak tegenstrijdig. Zij voeren dit terug op de 
verschillende wijzen van onderzoek en op het feit dat veel onder
zoek zich richt op patiënten met één bepaald ziektebeeld. ”It is diffi
cult to make any integrative statement about the research findings 
in this area because of the contradictionary results, the few replica
tions, the inability to make comparisons between studies because 
dissimilar independent and dependent mearuses are used. And be
cause of lack of clarity about what are the influential components of 
particular psychological interventions” (pag.252). Maar "Despite all 
this apparant confusion, we are sanguine about the importance of 
coping in affecting somatic illness and recovery from it, and about 
its role in substaining morale and social and occupational functio
ning in persons facing illness”. Cohen en Lazarus gaan verder door 
te wijzen op het gunstige effect van coping op het welbevinden van 
de patiënt. "Even if coping were shown ultimately to have relatively 
little effect on the physical course of disease, which we think is pos
sible but not likely, how a person copes with illness is surely a cen
tral determinant of his or her psychological well-being and 
functioning, that is, how well such a person lives, ailing or not” 
(pag.253).
Kwaliteit van leven kan globaal gedefinieerd worden als de mate 
waarin een persoon tevreden is over zijn leven, zijn welbevinden. 
De laatstelijk geciteerde uitspraak van Cohen en Lazarus legt der-
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halve een verbinding tussen de wijze waarop zieken met hun ziekte 
omgaan en kwaliteit van leven.
Het doel van ons onderzoek is, kort samengevat, na te gaan of het 
hebben van kanker in het aangezicht en het ondergaan van de 
daaruit voortvloeiende medische en tandheelkundige behandelin
gen, tot een verandering van kwaliteit van leven bij faciaalpatiën- 
ten heeft geleid, en daarbij inzicht te krijgen in de wijze waarop 
faciaalpatiënten hun ziekte, de behandelingen en de daarvan uit
gaande bedreigingen van danwel veranderingen binnen een aantal 
voorben belangrijk zijnde levensgebieden, evalueren.
Cohen en Lazarus gaan er van uit dat eerst een antwoord verkre
gen moet worden op de vraag ”coping with what?” om adequate in
terventies mogelijk te maken in de wijze van behandelen van 
patiënten. Dit loopt parallel aan het doel van ons onderzoek: een 
beeld zien te krijgen van de specifieke psycho-sociale problematiek 
van faciaalpatiënten om van daaruit mogelijke verbeteringen aan 
te brengen in de patiëntenzorg.
Het model van Cohen en Lazarus maakt het mogelijk op een aantal 
levensgebieden de stress van het ziek-zijn te evalueren. Het is een 
"breed” model: het gaat op voor patiënten met allerlei ziektebeel
den. Het lijkt in eerste instantie breed genoeg om de coping van pa
tiënten met kanker in onder te brengen. De vraag in hoeverre 
specifieke copingproblemen van faciaalpatiënten zijn onder te bren
gen in het model zal hiernavolgend aan de orde komen inclusief bij
stelling van het model op een aantal punten. Na de verkregen 
resultaten uit de patiënteninterviews en de literatuurgegevens in 
het model te hebben gebracht, zal aan het einde van dit hoofdstuk 
deze bijstelling aan de orde komen.

De redenen die geleid hebben tot onze keuze voor het model van 
Cohen en Lazarus zijn na het voorgaande dan ook:
- het model biedt een goed referentiesysteem bij explorerend kwa

litatief onderzoek als het onderhavige
- het model lijkt op het eerste gezicht een voldoende genuanceerd 

kader te bieden om de onderzoeksbevindingen en daarmee de 
specifieke problematiek van faciaalpatiënten te evalueren

- doordat het model de vraag kan beantwoorden ’’coping with 
what?” worden adequate interventies mogelijk in de wijze van 
behandelen van faciaalpatiënten

- hét model legt een verband tussen de wijze waarop zieken met 
hun ziekte omgaan en kwaliteit van leven
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- het model biedt veel meer dan de andere modellen specifieke 
ruimte aan typische belevingsaspecten gekoppeld aan gedrags
categorieën die ook voor de hulpverlener inzichtelijk en herken
baar zijn.

Aan de hand van het model van Cohen en Lazarus willen we nu 
een ordening aanbrengen van de invloed die het hebben van kanker 
heeft op het leven van faciaalpatiënten. Tevens besteden wij aan
dacht aan de wijze waarop patiënten reageren op de veranderingen 
die samenhangen met het ondergaan van kanker in het aangezicht, 
zoals een mutilatie van het aangezicht en de prothetische voorzie
ningen en een veranderde houding van mensen ten opzichte van de 
patiënten. We maken hierbij dankbaar gebruik van de aan ons on
derzoek gerelateerde publicatie van Koster en Van Doorne (1986), 
Koster (1988) en die van Quirijnen en Van Doorne (1984).
In hun model gaan Cohen an Lazarus ervan uit dat er diverse be
dreigingen uitgaan van het lijden aan een ernstige ziekte. Deze be
dreigingen strekken zich uit tot een aantal levensgebieden, waarbij 
de patiënt op elk gebied voor specifieke problemen wordt gesteld. 
Hieronder volgt een beschrijving van elk door Cohen en Lazarus 
onderscheiden bedreigd levensgebied, waarbij een aantal vragen 
worden gesteld, toegespitst op faciaalpatiënten, omtrent de wijze 
waarop zij op deze bedreiging reageren. Deze vragen kunnen wor
den beschouwd als een poging tot "vertaling” van het model naar 
faciaalpatiënten. De vragen houden nog geen bijstelling in van het 
model.We zullen later nagaan of daartoe de noodzaak bestaat.

8.4. Model Cohen en Lazarus en faciaalpatiënten

1 Bedreiging van het leven en angst om dood te gaan
De bedreiging die uitgaat van het gegeven als kankerpatiënt te 
moeten leven en daarbij de confrontatie met de eindigheid van het 
bestaan en angst voor het stervensproces (onzekerheid, aftakelen, 
afscheid).
Hieraan gekoppelde vragen omtrent faciaalpatiënten zijn:
- hoe reageren patiënten op de mededeling dat ze kanker hebben?
- hoe kijken patiënten aan tegen een mogelijke dood? Hoe berei

den zij zich op dit levensrisico voor?

2 Bedreiging van het ongeschonden en pijnloze lichaam
Ten gevolge van de ziekte en/of de behandeling kan de patiënt li
chamelijk letsel of een gebrek oplopen. Bovendien kan hij een blij
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vende mutilatie oplopen, waardoor hij in esthetische zin geschon
den is. Ten gevolge van de ziekte en/of de behandeling krijgt de pa
tiënt te maken met pijn, lichamelijk ongemak en andere negatieve 
symptomen zoals vermindering c.q. verlies van lichamelijke func
ties. De patiënt kan niet meer vanzelfsprekend rekenen op en om
gaan met zijn lichaam. Het lichaam wordt, althans partieel, niet 
meer als vertrouwd ervaren, het is geschonden. Anderen zijn met 
zijn lichaam bezig.
Ten aanzien van faciaalpatiënten gaat het in deze om vragen als:
- hoe reageert de patiënt op de mededeling dat hij een gedeelte 

van zijn gezicht moet missen?
- hoe reageert de patiënt op die mutilatie?
- hoe reageert de patiënt op de reconstructie van de mutilatie 

door middel van een prothese?
- hoe gaat de patiënt om met pijn en andere ongemakken?
- hoe reageert de patiënt op het feit dat hij bepaalde lichaamsde

len niet meer kan gebruiken/beheersen?
- hoe beschouwt de patiënt het eigen lichaam?
- wat betekent het voor de patiënt om onderworpen te worden aan 

behandelingen?

3 Bedreiging van het zelf-concept en van toekomstplannen
a. Door een veranderd lichaambeeld (ten gevolge van de mutilatie) 

en door de door de patiënt verwachte reacties hierop, die dit zelf
beeld reflecteren en daarin doorwerken, zal de patiënt zijn zelf- 
concept moeten aanpassen. De patiënt wordt een geval: hij heeft 
zijn eigen lichaam en leven niet meer in de hand en dit kan het 
zelfbeeld aan tasten.

b. Het verloop van de ziekte is onzeker en bovendien kan een ver
anderd zelfbeeld de visie op het leven beïnvloeden met alle ge
volgen van dien voor zowel zijn dagelijkse aktiviteiten als zijn 
expliciete levensdoelen op langere termijn.

Aandachtspunten wat betreft faciaalpatiënten zijn: 
ad a.
- welke invloed heeft de aangezichtsmutilatie op het zelfbeeld van 

de patiënt: veranderen zijn zelfwaardering, zelfvertrouwen, et
cetera?

- hoe reageert de patiënt op reacties op zijn uiterlijk vanuit de 
omgeving en op welke wijze beïnvloeden deze zijn zelfbeeld?
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ad b.
- op welke wijze veranderen de levensdoelen van faciaalpatiënten 

op langere termijn: in welke richting, is er sprake van verande
ring in waarden en normen?

- hoe reageert de patiënt op het feit dan anderen meebeslissen 
over wat er met hem gebeurt, dat hij afhankelijk wordt van an
deren?

- hoe verandert de patiënt zijn dagelijkse gewoonten?

4 Bedreiging van het emotionele evenwicht
De diverse bedreigingen roepen emoties op bij de patiënt. De pa
tiënt moet trachten met deze emoties om te gaan.
Ten aanzien van faciaalpatiënten spelen de volgende vragen:
- met welke emoties krijgt de patiënt te maken gedurende de di

verse fasen van zijn ziekteproces?
- hoe probeert de faciaalpatiënt zijn emoties te verwerken tenein

de zijn emotionele evenwicht te handhaven?

5 Bedreiging van de vervulling van gebruikelijke rollen en sociale 
aktiviteiten
Door de ziekte en de behandelingen wordt de patiënt gescheiden 
van familie en vrienden, waardoor de vertrouwde sociale ondersteu
ning grotendeels wegvalt en hij tevens zijn plaats in zijn vertrouw
de omgeving (tijdelijk) kwijtraakt.
De ziekte, de behandeling en de gevolgen ervan kunnen dermate 
invloed hebben op familie, vrienden en verdere omgeving, dat deze 
doorspelen in hun interactie met de patiënt, waardoor deze gehin
derd wordt in zijn oude rollen terug te keren.
Verder kan de patiënt zijn gebruikelijke activiteiten, zoals werk en 
hobbies, veelal niet zonder meer voortzetten, waardoor hij een be
langrijke sociale rol verliest waaraan zowel levensvervulling als so
ciaal aanzien inherent zijn.
Daarnaast komt de patiënt door zijn ziekte terecht in een meer af
hankelijke positie naar anderen toe: familie, vrienden en verdere 
omgeving.
Specifieke vragen hierbij zijn:
- op welke wijze verandert de positie van de patiënt in gezin en 

vriendenkring en hoe ondergaat hij deze veranderingen?
- hoe reageren de faciaalpatiënten op reacties op hun ziekte en de 

gevolgen hiervan, van familie, vrienden en verdere omgeving?
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- welke consequenties hebben deze reacties voor de vervulling van 
zijn vroegere rollen en activiteiten.

- hoe vangen de patiënten de gevolgen op die voortvloeien uit de 
beëindiging van hun werk en andere activiteiten?

- hoe hanteren de patiënten het afhankelijk worden van anderen?

6 Bedreiging die voortvloeit uit de noodzaak zich aan te passen aan 
een nieuwe fysieke en sociale omgeving
De patiënt krijgt bij ernstige ziekte te maken met opname in een 
ziekenhuis. Tijdens het verblijf in deze ziekenhuis-setting wordt de 
patiënt geconfronteerd met diverse medische situaties en met een 
nieuwe (onbekende) omgeving (Bremer, 1972), waarin hij ook nog 
belangrijke beslissingen moet nemen.
De volgende vragen komen naar voren:
- hoe verhouden faciaalpatiënten zich tot artsen en verpleegkun

digen?
- hoe verhouden zich deze patiënten met hun nieuwe omgeving?
- hoe gedraagt een patiënt zich gedurende zijn opname?

8.5. Bespreking
Per bedreigd levensgebied willen we in deze paragraaf de inter
viewgegevens vergelijken met de gegevens uit de literatuur zoals 
besproken onder 2.3.1.2. "Faciaalpatiënten en psycho- sociale facto
ren” (psychosociale onderzoeksgegevens). Vervolgens komen in de 
discussie de vragen aan de orde die per bedreigd levensgebied ge
formuleerd zijn voor faciaalpatiënten. De beantwoording van de 
vragen geeft ons inzicht in de bruikbaarheid van het model voor fa
ciaalpatiënten. Per bedreigd levensgebied zal dit worden nagegaan 
aan de hand van de volgorde:
- interviewgegevens
- psycho-sociale onderzoeksgegevens
- discussie

8.5.1. Bedreiging van het leven en angst om dood te gaan 
De bedreiging die uitgaat van het gegeven als kankerpatiënt te 
moeten leven en daarbij de confrontatie met de eindigheid van het 
bestaan en angst voor het stervensproces (onzekerheid, aftakelen, 
afscheid).
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INTERVIEWGEGEVENS
Uit de patiënteninterviews komt naar voren dat faciaalpatiënten 
zonder uitzondering geschokt reageren als hun wordt medegedeeld 
dat zij aan kanker lijden. De diagnose betekent voor de patiënt een 
confrontatie met de begrenzing van hun leven, de mogelijkheid van 
een voortijdige dood, en vooral een lijdensweg in de richting van die 
dood.
Ook die patiënten die vóór de uiteindelijke diagnose al een vermoe
den hadden dat zij aan kanker leden reageren geschokt. Daar waar 
patiënten pas na de operatie of helemaal niet de diagnose te horen 
krijgen lijkt de angst die door de diagnose kanker wordt opgeroepen 
vrijwel te ontbreken.
De diagnose kanker impliceert voor de meeste patiënten vrees voor 
een mogelijke dood en afscheid van het leven, van familie en vrien
den en van de hen vertrouwde omgeving.
Hoewel de meeste patiënten na de operatie opgelucht zijn dat hun 
leven niet vroegtijdig eindigt en dat er nog een toekomst is, lijkt de 
dood sommige patiënten in hun gedachte te blijven achtervolgen 
vanwege de angst dat de kanker zal terugkomen. Naarmate de tijd 
verstrijkt (in jaren uitgedrukt) en de medische controles verminde
ren, lijkt deze angst min of meer op de achtergrond te raken.

PSYCHO-SOCIALE ONDERZOEKSGEGEVENS 
In vrijwel alle bestudeerde onderzoeken die betrekking hebben op 
de ervaringen van faciaalpatiënten, hoe beperkt de totale omvang 
daarvan ook moge zijn, is aandacht besteed aan de wijze waarop 
patiënten reageren op de diagnose kanker. Het is een bijna unanie
me bevinding dat de confrontatie met de diagnose en de daaraan 
inherente mogelijke dood, leidt tot heftige schrik- en angstreacties 
(o.a. Turns e.a., 1978; Gillis e.a., 1979; Dudgeon e.a., 1980; Golden, 
1980; Shapiro e.a., 1987).
Tevens geven de onderzoeken aan dat de angst om dood te gaan ook 
in een later stadium van het ziekteproces nog voorkomt. De onvoor
spelbaarheid van de ziekte leidt tot onzekerheid en angstige gevoe
lens. De literatuur die zich bezig houdt met kanker in meer 
algemene zin is zeer uitvoerig aanwezig, maar inhoudelijk niet 
strijdig met het bovengenoemde. Het leek weinig betekenis te heb
ben op deze literatuur afzonderlijk in te gaan buiten onze context.
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DISCUSSIE
Uit de interviewgegevens en de literatuur komt naar voren dat de 
diagnose kanker in het aangezicht met het vooruitzicht op een mo
gelijke dood bij alle mensen een heftige schrikreactie met sterke 
angstgevoelens veroorzaakt. Dit feit kan gezien worden als een cri- 
sogene factor, die het evenwicht van mensen in gevaar brengt (zie 
punt 4: bedreiging van het emotionele evenwicht).
De bevindingen uit de interviews ten aanzien van de gevoelens die 
opgewekt worden bij een mededeling met een dergelijke impact, 
worden door de literatuurgegevens ondersteund. Dit geldt tevens 
voor het voortduren van de angst nä de operatie.
Angst om dood te gaan speelt op twee verschillende momenten tij
dens het ziekteproces: in het begin bij het horen van de diagnose en 
later, tijdens de rehabilitatiefase, wanneer patiënten rekening gaan 
houden met een mogelijke terugkeer van de ziekte en daarmee als
nog met een reële kans om te sterven.
De eerste fase van het Kübler-Ross model ’’ontkenning van het on
vermijdelijke” is typerend voor de schok die de diagnose bij faciaal- 
patiënten teweegbrengt. Ook faciaalpatiënten reageren op de 
diagnose kanker met uitspraken als ”nee, dit kan niet waar zijn”. 
Hiermee laten patiënten zien een eerste aanzet te geven aan de 
ontstane crisissituatie het hoofd te bieden.
Angst om dood te gaan lijkt patiënten direct na het horen van de 
diagnose elke moed te ontnemen toekomstgericht te denken. In een 
later stadium, als de angst tot een aanvaardbaar niveau is terugge
bracht, zien we dat een deel van de patiënten weer toekomstplan
nen maakt. Anderen gaan bij de dag leven of zeggen geen toekomst 
meer te hebben. De gemiddeld hoge leeftijd van de patiënt lijkt ge
zien de interviews bij deze verschillen in toekomstverwachting een 
rol te spelen. De omvang en de plaats van de mutilatie in het aan
gezicht en daarmee de soort epithese zouden daarop tevens van in
vloed kunnen zijn. Nader onderzoek kan wellicht deze vragen 
beantwoorden.
De gedachte en de angst dat men misschien zal doodgaan manifes
teert zich bij enkele patiënten in een uitgesproken zorg ten aanzien 
van de naaste omgeving.
Overeenkomstig de algemene veronderstelling van Cohen en Laza
rus omtrent angst, welke betrekking heeft op de dreiging voor de 
dood, kan gesteld worden dat deze angst ook bij faciaalpatiënten 
voorkomt. Die angst is in de diagnostische fase dermate groot dat 
de angst voor dreigende mutilatie er bij in het niet valt. De beteke
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nis van een aangezichtsmutilatie blijkt pas later, in de therapeuti
sche en de reconstructieve fase, tot patiënten door te kunnen drin
gen.

8.5.2. Bedreiging van het ongeschonden en pijnloze lichaam 
Het lijden aan een ernstige ziekte doet, aldus Cohen en Lazarus, op 
twee manieren een inbreuk op de integriteit van het lichaam van 
patiënten. Ten eerste kan een patiënt blijvend lichamelijk letsel of 
een mutilatie oplopen. Ten tweede kan een patiënt, tengevolge van 
de ziekte en/of behandelingen, te maken krijgen met pijn, functie
verlies en andere lichamelijke ongemakken.
Het resultaat is dat patiënten niet meer vanzelfsprekend omgaan 
met hun lichaam als geheel, zich niet meer prettig voelen in hun li
chaam.

INTERVIEWGEGEVENS
Het niet meer vanzelfsprekend omgaan met het lichaam komt bij 
faciaalpatiënten het meest duidelijk naar voren in de angsten die 
zij hebben zich onder de mensen te begeven. De localisatie van de 
kanker, bet aangezicht, speelt hier een doorslaggevende rol. Aan 
deze vrees liggen gevoelens van schaamte ten grondslag.
In de ontmoetingen van patiënten met hun omgeving na de opera
tie lijken zich drie niveaus af te tekenen. Het eerste niveau omvat 
de ontmoeting met de direct naasten, de gezinsleden. Vrijwel alle 
patiënten geven aan met die ontmoeting geen moeite te hebben. Op 
een enkele uitzondering na accepteren de direct naasten de patiënt 
’’zoals hij is”, hetzij met een verband, hetzij met een prothese voor 
het defect. Het derde niveau in de ontmoetingen met de omgeving 
speelt zich af op straat, de buurt, in winkels, etcetera. De meeste 
patiënten leggen zich ten aanzien van deze ontmoetingen geen be
perkingen op. Zij voelen zich echter vrijwel altijd bekeken, nage
staard. Het tweede niveau zit tussen de beide andere niveau’s in: 
de ontmoeting met familieleden buiten het gezin, vrienden en ken
nissen. Ruim de helft van de patiënten geeft aan met deze ontmoe
tingen nog de meeste moeite te hebben. Zij klagen daarbij over 
onzekere gevoelens vanuit zichzelf, maar ook, naar zij veronderstel-' 
len, vanuit de anderen.
Bij de operatie wordt het lichaam van de patiënt gemutileerd, zijn 
gezicht zal nooit meer hetzelfde zijn. Vóór de operatie worden pa
tiënten geconfronteerd met het vooruitzicht van die ingrijpende 
aangezichtsverminking. Hoewel het voorstel tot opereren aanvan
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kelijk een schokeffect tot gevolg heeft en de beslissing om zich te la
ten opereren aanvankelijk een harde beslissing is voor patiënten, 
lijkt de bedreiging van de aangezichtsverminking de meeste patiën
ten vóór de operatie weinig bezig te houden. Primair in deze fase is 
het hebben van kanker en soms van pijn. Pas na de operatie staan 
patiënten stil bij de betekenis en de gevolgen van de mutilatie. Het
zelfde kan gezegd worden van de prothese: pas na de operatie be
gint de patiënt zich te realiseren wat het betekent een prothese te 
moeten dragen.
De meeste patiënten beschouwen zichzelf ten tijde van het inter
view als "gezond”, niet ziek. Zij zijn van mening dat de kanker, wel
ke zich voordoet in het gelaat, hun is overkomen op een wijze zoals 
bijvoorbeeld een ongeluk mensen kan overkomen.
Wat betreft de negatieve symptomen bij faciaalpatiënten, zoals pijn 
en lichamelijke ongemakken, kan geconstateerd worden dat patiën
ten daar nauwelijks over praten. Van lichamelijk functieverminde- 
ring (hier bedoelen we niet de esthetische functie) is bij patiënten 
nauwelijks sprake.

PSYCHO-SOCIALE ONDERZOEKSGEGEVENS 
In de literatuur betreffende faciaalpatiënten wordt het specifieke 
aspect van deze onderzoeksgroep, te weten het verlies van een ge
deelte van het gezicht en daarmee het verlies van esthetische func
tie, in vele toonaarden belicht. Het blijkt dat juist de zichtbaarheid 
van de mutilatie door de localisatie in het aangezicht, een belangrij
ke rol speelt bij de emotionele problemen die de patiënten ondervin
den (o.a. West, 1977; Turns e.a., 1978; Dropkin, 1979; Dreschler 
e.a., 1980; Dudgeon e.a., 1980; Shapiro e.a., 1987).
Het verlies van fysieke aantrekkelijheid, een hoog gewaardeerd 
goed in onze maatschappij, wordt gezien als uitermate beangsti
gend voor faciaalpatiënten.
Uit onderzoek van David e.a. (1982) blijkt dat faciaalpatiënten zich 
pas na de operatie bezinnen op wat het betekent om met een ver
minkt gezicht te moeten leven. De tijd tussen de diagnose en opera
tie wordt gevuld met gedachten over het hebben van kanker en hoe 
deze te genezen is.
Over het optreden van functieverlies geeft de literatuur veelvuldig 
voorbeelden over moeilijkheden met spraak, eten, slikken en ex
pressie ten gevolge van de mutilatie (o.a. MacGregor, 1974; Ross, 
1979; Dreschler e.a., 1980; Drettner e.a., 1983).
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DISCUSSIE
Het feit dat patiënten lijden aan kanker betekent voor hen meer 
dan alleen een confrontatie met een mogelijke dood. Het houdt te
vens in de confrontatie met een verminkt lichaam. Een verminking 
die plaats grijpt in een van de meest karakteristieke delen van het 
lichaam: het gezicht. Dat dit emotionele repercussies heeft voor pa
tiënten is af te lezen uit de literatuur en uit de patiëntengegevens. 
Uit genoemd onderzoek van David e.a. (1982) blijkt echter dat con
form de interviewgegevens, faciaalpatiënten zich pas na de operatie 
gaan realiseren wat het voor hen betekent met een geschonden ge
laat door het leven te moeten. Voor die tijd lijkt het idee kankerpa
tiënt te zijn geworden dermate overweldigend dat gedachten over 
de betekenis van de bijkomende mutilatie meestal niet aan bod 
kunnen komen. Bij één patiënt, die al eerder een kankerproces had 
doorgemaakt, staat de komende mutilatie op de voorgrond. Het 
lijkt er op dat deze patiënt het verwerkingsproces kankerpatiënt te 
zijn al achter de rug heeft, zodat hij direct kan beginnen met de 
verwerking van de mutilatie. We kunnen zeggen dat het verwerken 
van kanker en het verwerken van een lichamelijk defect in principe 
twee verschillende processen zijn. Of anders gezegd: de angst voor 
een mogelijk vervroegd levenseinde staat het verwerken van de 
mutilatie bij het horen van diagnose en van het operatieplan in de 
weg. Het is alsof patiënten het hebben van kanker of het hebben 
van pijn isoleren van de bedreiging van een mutilatie.
De middelen die patiënten gebruiken om een en ander te verwer
ken hoeven echter niet verschillend te zijn. Ook Kübler-Ross (1969) 
wijst op het rouwproces dat patiënten moeten doormaken bij ver
kregen lichaamsdefecten in analogie met het rouwproces bij een na
derende dood. Met uitzondering van een paar patiënten, bij wie na 
het horen van de diagnose, de implicaties van de diagnose en de 
aanbeveling voor behandeling en het vooruitzicht van een mutilatie 
een even zwaar wegend probleem is om te verwerken als het heb
ben van kanker, stellen patiënten de verwerking van een dreigende 
mutilatie als het ware uit tot op het moment dat het gezicht werke
lijk verminkt is. Wellicht speelt hier tevens de "verklaring” van 
Shapiro (1987): "disfigurement is preferable to death and repre
sents the price of ’beating cancer’”. Het behouden van het leven is 
het belangrijkste voor faciaalpatiënten. In ieder geval lijken de 
meeste patiënten verhoudingsgewijs gemakkelijk heen te stappen 
over de beslissing dat een mutilerende operatie moet plaatsvinden.
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Aan deze wijze van reageren kunnen een aantal ego-defensieve co- 
pingmechanismen ten grondslag liggen, waardoor de patiënt op in
trapsychisch niveau zichzelf beschermt tegen de overweldigende 
emoties die in korte tijd op hem afkomen. Een aantal ego- defensie
ve copingsmechanismen waarvan patiënten gebruik maken zijn bij
voorbeeld:
1. het ontkennen van de realiteit, waarbij de patiënt overmatig be
zig is met andere zaken: faciaalpatiënten kunnen zich bijvoorbeeld 
richten op hoe de zaken in het gezin geregeld moeten worden en 
gaan voorbij aan wat het hebben van kanker voor implicaties voor 
henzelf heeft.
2. repressie: hierbij worden pijnlijke of bedreigende gedachten van 
het bewustzijn uitgesloten. De patiënt beschermt zich zo tegen plot
selinge en traumatische ervaringen totdat de tijd hem wat ongevoe
liger heeft gemaakt voor de schok. Faciaalpatiënten zouden 
bijvoorbeeld gedachten over hun lichaam geheel kunnen wegdruk
ken.
3. intellektualisatie: de emotionele reactie die bij bepaalde gebeur
tenissen hoort wordt vermeden door een rationele verklaring, die 
de gebeurtenis ontdoet van persoonlijke betekenis en pijnlijke ge
voelens. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een faciaalpatiënt op 
het voorstel van de arts om een gedeelte van het gezicht weg te ha
len reageert met ”als het moet dan moet het maar”.

Na de operatie volgt de confrontatie met de mutilatie, krijgt de mu
tilatie een betekenis voor patiënten. Die betekenis kan vanuit twee 
gezichtspunten nader worden bekeken. Ten eerste vanuit de vraag: 
wat is de betekenis voor de patiënt gemutileerd te zijn en een pro
these te dragen ter afsluiting van het defect. Ten tweede vanuit de 
vraag: welke houding nemen patiënten aan in de omgang met an
deren. Eerst beschouwen we de vraag naar de individuele beteke
nis.
In de literatuurbeschouwing van hoofdstuk 2 beschreven we hoe 
patiënten met kanker hun lichaam niet meer als van zichzelf erva
ren. Him lichaam laat hen immers in de steek, de patiënten ver
vreemden van hun eigen lijf. De resectie van het kankergezwel 
biedt in die zin geen oplossing waarmee het probleem uit de weg 
zou zijn geruimd. Er komt een ander probleem voor in de plaats: 
het verlies van een deel van het lichaam en dus van zichzelf. De 
grens tussen de buitenwereld en het lichaam is doorbroken, er zit 
letterlijk een gat in het lichaam. Daarmee is ook een gat geslagen
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in de identiteit van een persoon. ”Ik was gewoon mezelf niet meer”, 
zoals één van de patiënten zegt. Daarnaast zijn behandelaars en 
verzorgers bezig in het gat allerlei handelingen uit te voeren. Men 
dringt in je door, in overdrachtelijke zin betekent dit dat geen res
pect wordt getoond voor de grenzen van de persoonlijkheid.
Bij de meeste patiënten is het besef aanwezig dat zij vanwege hun 
geschonden gezicht een stempel (stigma) met zich meedragen. Zij 
blijken echter geen vermijdingsgedrag te vertonen vanwege hun ui
terlijk en beschouwen zichzelf niet als minderwaardig. (Slechts één 
patiënt heeft zich van de buitenwerld afgesloten.)
Hoewel de meeste patiënten zeggen dat zij na verloop van tijd ge
wend raken aan de mutilatie en er geen problemen meer mee heb
ben, voegen zij daar wel aan toe gelukkig te zijn wanneer het defect 
eenmaal bedekt is met een prothese. De prothese sluit het defect af, 
al is het een kunstmatige afsluiting die bij goed beschouwen altijd 
zichtbaar zal zijn. We kunnen stellen dat het afsluiten met een pro
these van een aangezichtsdefect de patiënt helpt zijn "opengebro
ken” identiteit sneller te herstellen.

Ten tweede de betekenis van de mutilatie voor patiënten in relatie 
tot het omgaan met anderen.
We onderscheiden in het omgaan met anderen drie categorieën die 
worden geordend naar sociale afstand. Achtereenvolgens zijn dat 
de categorieën
1. de direct naasten (gezin),
2. familie en vrienden en
3. (relatief) onbekenden.

Categorie 1.
Dat patiënten het ontmoeten van direct naasten als vrij probleem
loos ervaren is verklaarbaar gezien het feit dat de gezinsleden het 
hele proces waar de patiënt in verwikkeld is geraakt van dichtbij 
hebben meegemaakt. Zij zijn vertrouwd met de angsten die de pa
tiënt doormaakt(e). De patiënten zelf geven ze aan dat de band tus
sen hun partner en henzelf meer diepte heeft gekregen. Slechts in 
één geval heeft de ziekte van de patiënt tot vervreemding tussen de 
partners geleid. Dat wil niet zeggen dat alle partners het vanzelf
sprekend vinden de patiënt te helpen met het verzorgen van het de
fect. Vijf van de zeventien partners kunnen of willen het defect niet 
zien. De algemene tendens is echter dat patiënten veel steun erva
ren van de direct naasten, daar nadrukkelijk gelukkig mee zijn.
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Een veel gehoorde uitspraak is: "zonder m’n vrouw, man, had ik het 
niet kunnen redden”. Het lijkt vanuit deze houding van de patiënt 
en zijn naaste aannemelijk dat patiënten zeggen het ontmoeten van 
de naaste als probleemloos ervaren.

Categorie 3.
Het ontmoeten van relatief onbekenden, zoals mensen in winkels, 
op straat en uit de buurt levert patiënten meestal, naar zij aange
ven, weinig problemen op, ook al ervaren zij nagestaard en/of ont
weken te worden. Deze reacties van derden zijn voor de patiënten, 
zeker in het begin, erg teleurstellend. Zij voelen zich bekeken en 
enkelen mijden situaties waarbij voor hen veel onbekenden aanwe
zig zijn. Toch zeggen patiënten ”er mee te kunnen leven”. Het be
perkt hen, op enkele na, niet in hun bewegingsvrijheid. Het ziet er 
naar uit dat de reacties van mensen uit de derde categorie voor pa
tiënten voldoende voorspelbaar zijn, zij wéten hoe die reacties zul
len zijn. Dat maakt dat zij er rekening mee kunnen houden, zich er 
tegen kunnen wapenen. Toch is deze ogenschijnlijke vorm van aan
passing oppervlakkig. Toch maken blijkens de interviews opmer
kingen van vreemden patiënten soms razend. Hoe het mogelijk is 
dat patiënten zéggen geen of weinig problemen te hebben en tegelij
kertijd blijk geven ontmoetingen met vreemden als bedreigend te 
ervaren, zal nog nader besproken worden.

Categorie 2.
Anders ligt het met het ontmoeten van familie en vrienden. Daar 
zien we verschillende reacties zowel van hen als van patiënten. 
Deels wenden familie en vrienden zich af van de patiënt, deels zijn 
het de patiënten zelf die zich isoleren. Er is sprake van een zekere 
angst bij patiënten mensen van de tweede categorie te ontmoeten, 
patiënten lijken zich niet zeker te voelen. De reacties van familie en 
vrienden op de gemutileerde patiënt zijn, naar zij zeggen, erg wis
selend. De reacties variëren van wegblijven tot erg betrokken zijn. 
De onvoorspelbaarheid van die reacties maakt de patiënt onzeker. 
Als patiënten dan nog geneigd zijn hun omgeving als het ware 
”door de bril van hun defect” tegemoet te treden, dan zou hier een 
verklaring kunnen liggen voor de vele problemen die patiënten heb
ben met het ontmoeten van familie en vrienden.
Onze bevindingen lopen deels parallel aan die van MacGregor 
(1974). Zij merkt op dat patiënten met een duidelijk defect (faciaal- 
patiënten) minder problemen hebben met reacties van anderen dan
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patiënten met een minder duidelijke mutilatie. De oorzaak zoekt 
MacGregor in de consistentie van de reacties: op een duidelijk de
fect verwacht de patiënt een afwerende reactie, terwijl bij een min
der duidelijke verminking de reakties heel verschillend kunnen 
zijn. In dit laatste geval weten patiënten dus niet waar ze op kun
nen rekenen. Deze onzekerheid maakt mensen angstig, terwijl de 
groep patiënten, die weet welke reacties ze kunnen verwachten, 
zich hierop kan voorbereiden. De acceptatie van de mutilatie kan 
dus beïnvloed worden door de reacties van mensen. Door ons onder
scheid in drie categorieën relaties van de patiënt, krijgt de theorie 
van MacGregor meer reliëf.

De meeste patiënten zeggen niet ziek te zijn. Een gegeven dat we 
ook in de literatuur tegenkomen. Sommigen geven aan dat ze wel 
een handicap hebben, maar verder gezond zijn. De interviews zijn 
afgenomen van patiënten die de hele behandelingsgang doorlopen 
hebben. Dit gegeven zou een verklaring kunnen zijn voor het zich 
niet meer ziek voelen. Tevens bestaat de indruk dat patiënten het 
(gehad) hebben van kanker in het gezicht ondanks de mutilatie los
koppelen van ziek zijn. Het is hen overkomen op een wijze zoals bij
voorbeeld een ongeluk.
Het zich niet ziek voelen, ondanks het (gehad) hebben van kanker 
en een ernstige aangezichtsmutilatie, lijkt vreemd. De inbreuk op 
de mens als persoon en zijn lichaam is immers immens. Die in
breuk is wellicht zo groot dat patiënten als het ware dit probleem 
’’naast zich neer moeten zetten” wil er mee te leven zijn. Door te 
zeggen ”ik ben niet ziek” kan de patiënt overleven, zijn dagelijkse 
routine weer oppakken en weer een toekomst hebben.
In dit licht krijgt tevens het volgende opmerkelijke feit meer pers
pectief. Patiënten vergelijken hun mutilatie nog al eens met andere 
mutilaties of handicaps. Zo zegt iemand die zijn oor mist dat een 
oog verliezen veel erger is, terwijl een ander met een oogprothese 
het verlies van het gehoor veel moeilijker te accepteren acht. Of fa- 
ciaalpatiënten vergelijken het verlies van een gedeelte van hun ge
laat met hoe te leven in een rolstoel, etcetera. Deze vergelijkingen 
lijken de functie te hebben het eigen lot te verzachten en de waarde 
van het eigen leven te verhogen. Het ”niet ziek zijn” en het ’’kijk, 
die ander er eens naar aan toe zijn” lijken cognitieve mechanismen 
om zelf te kunnen overleven, de eigen identiteit te behouden dan
wel te bevestigen.

246



De cognitieve dissonantietheorie, oorspronkelijk geformuleerd door 
Festinger in 1957 (Orlebeke, e.a.,1985) biedt een mogelijkheid te 
verklaren hoe patiënten deze tweestrijd op cognitief niveau oplos
sen. De grondstelling van de theorie luidt dat er een streven naar 
overeenstemming, consistentie zal ontstaan wanneer in de persoon 
tegenstrijdheid bestaat tussen relevante cognitieve elementen. Zo 
kunnen patiënten enerzijds bijvoorbeeld de ernst van fysieke onge
makken reduceren (een ander ichaamsdeel missen is nog erger) of 
zij kunnen trachten om bepaalde sociale gevolgen, zoals het ver
minderen van contacten, te vervangen door aan huis gebonden hob
bies. Aan negatieve aspecten wordt op deze wijze een minder zwaar 
gewicht toegekend. Anderzijds kunnen patiënten extreem positieve 
effecten toeschrijven aan een prothese, waardoor de negatieve 
aspecten van minder belang worden. Zo leidt een vermindering van 
de dissonante elementen en toevoeging van consonante elementen 
in relatie tot de tegenstrijdige gevoelens tot een opheffing van de 
tweestrijdige gevoelens, tot een opheffing van de tweestrijd. Op cog
nitief niveau zijn er dus diverse manieren waarop faciaalpatiënten 
zich de ervaring van gezond zijn bezorgen, waardoor zij ook in ge
drag en houding, overeenkomstig hun gevoelens, kunnen beant
woorden aan de verwachting van henzelf en hun omgeving, om zich 
zo ’’gewoon” mogelijk op te stellen.

Bij de literatuurgegevens zagen we dat door onderzoekers veelvul
dig wordt gesproken over functieverlies bij faciaalpatiënten. Uit 
onze onderzoeksgegevens blijkt dat patiënten moeilijkheden met 
spraak, voedselopname, slikken en expressie nauwelijks naar voren 
brengen. Mogelijk is het verschil tussen onze bevindingen en die 
van de andere auteurs te verklaren uit het feit dat in de interviews 
niet expliciet gevraagd is naar functieproblemen. Voorts is bij de 
meeste auteurs sprake van onderzoek bij de gehele groep patiënten 
met hoofd-hals tumoren inclusief bijvoorbeeld patiënten met intra- 
orale defectprotheses en gelaryngectomeerden. Bij deze laatste ca
tegorieën is wel degelijk sprake van functieverlies. Dat patiënten 
eigenlijk niet ter sprake brengen dat zij door de aangezichtsmutila- 
tie verminderde expressie mogelijkheden hebben van hun gelaat 
blijft desondanks een opmerkelijk feit.
Terugkerend naar het model van Cohen en Lazarus kan gesteld 
worden dat bij faciaalpatiënten het lichaam als geheel niet zozeer 
bedreigd lijkt te worden maar partieel blijvend is veranderd. Ge
zien het bovenstaande is het wenselijk het model van Cohen en La-
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zarus op het blijvende karakter van de ziekte en de gevolgen daar
van bij te stellen.
Bedreigingen door fysieke pijn, onbehagen, functieverlies en derge
lijke lijken of van voorbijgaande aard of nauwelijks aanwezig.

8.5.3. Bedreiging van het zelfconcept en van toekomstplannen 
Een ernstige ziekte vormt, naar Coben en Lazarus veronderstellen, 
een directe aanslag op het bestaande zelfconcept van patiënten. 
Naarmate de bedreiging van de ziekte groter is, zal het zelfconcept 
van patiënten sterker onder druk komen. Coben en Lazarus stellen 
dat ieder mens zal streven naar een zo eenduidig mogelijk zelf
beeld. De bedreiging van de ziekte noopt de patiënt zijn zelfbeeld 
bij te stellen teneinde zich aan te passen aan de nieuwe realiteit 
van zijn leven: een zieke te zijn. Verwacht mag worden dat de aan
passing van bet zelfconcept zijn weerslag zal vinden in bet gedrag 
van de patiënt.
Bij een ernstige ziekte verkeert de patiënt in onzekerheid over wat 
de toekomst hem (nog) zal brengen. Levensdoelen en -waarden ko
men in gevaar. Door zijn levensdoelen en -waarden, zijn zelfcon
cept, bij te stellen kan een patiënt weer greep krijgen op zijn leven. 
Definieren we eerst enige begrippen.
De begrippen zelfconcept en zelfbeeld worden in de literatuur niet 
wezenlijk van elkaar gescheiden. Onder zelfbeeld verstaan Holzha- 
mer e.a.,1977, het beeld dat iemand van zichzelf heeft, hoe iemand 
zich bewust ziet. Dit zelfbeeld ontwikkelt een persoon gedurende 
zijn leven, vooral in de jeugd, door reacties van anderen op het ei
gen gedrag en uiterlijk en door eigen ideeën over normen omtrent 
gedrag en uiterlijk. Het hebben van een zelfbeeld verschaft het in
dividu een bepaalde zekerheid, een kader van waaruit hij de omge
ving tegemoet treedt.
’’The self concept or self-structure” aldus Rogers (1961) ”may be 
thought of as an organized configuration of perceptions of the self 
which are admissible to awareness....It is composed of such ele
ments as the perceptions of one’s characteristics and abilities; the 
percepts and concepts of the self in relation to others and the envi
ronment; the value qualities which are percieved as associated with 
experiences and objects; and goals and ideals which are percieved 
as having positive or negative valence.” Deze definitie valt vrijwel 
samen met Holzhammer’s defintie van het zelfbeeld. Eén verschil 
verdient de aandacht. Holzhamer suggereert dat het zelfbeeld be
wust aanwezig is bij het individu, terwijl Rogers aangeeft dat het
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zelfconcept niet voortdurend bewust aanwezig is. We kiezen voor 
het laatste uitgangspunt met de aantekening dat bij confronterende 
gebeurtenissen in het leven van mensen, zoals een bedreigende 
ziekte, het zelfconcept onderwerp wordt van bewuste reflectie.
Aan het begrip zelfbeeld wordt vaak het begrip lichaamsbeeld ge
koppeld. Het lichaamsbeeld dat iemand heeft is dan een "onder
deel” van zijn zelfbeeld. Iedereen heeft naast ideeën over zijn 
opvattingen, karaktertrekken, gedrag en relaties, ideeën over zijn 
uiterlijk, zijn lichaam. Onder lichaamsbeeld verstaan we de unieke 
waarneming van het individu van zijn lichaam als fysiologische, 
psychologische en socioculturele eenheid (Dropkin, 1981).

INTERVIEWGEGEVENS
Het voortwoekeren van een kankerproces in het gezicht en de in
grijpende mutilerende operatie leiden ertoe, dat patiënten en hun 
omgeving met een ander uiterlijk worden geconfronteerd. Het ver
trouwde beeld van hun gezicht bestaat niet meer. Het beeld dat pa
tiënten van zichzelf hebben is verstoord, hetgeen voor een aantal 
patiënten consequenties met zich meebrengt. Deze consequenties 
komen vooral tot uiting in de omgang van patiënten met familie, 
vrienden en de buurt.
We constateerden dat voor de helft van de patiënten geldt, dat de 
mutilatie geen duidelijke invloed heeft op hun omgang met ande
ren. Zolang zij het defect kunnen afdekken met een verband of een 
prothese voelen zij zich niet beperkt in hun bewegingsvrijheid. Op
vallend is dat bij de meeste van deze patiënten hun omgeving een 
positieve bijdrage levert aan het sociale revalidatieproces, een bij
drage die door hen als essentieel wordt gezien. Drie patiënten lij
ken zich niet in hun bewegingsvrijheid geremd te voelen ondanks 
negatieve reacties van hun omgeving.
Het gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde schijnt voor patiën
ten, die zeggen zich niet te schamen voor hun uiterlijk, niet te zijn 
veranderd. Het mismaakte uiterlijk roept geen gevoelens van min
derwaardigheid op. Deze patiënten geven tevens aan dat zij er zich 
bewust toe gezet hebben "zich niet te verschuilen” omdat zij anders 
bang zijn contacten met hun omgeving te zullen verliezen.
De andere helft van de patiënten geeft aan gevoelens van schaamte 
te kennen, zich minderwaardig te voelen of zelfvertrouwen en ge
voel van eigenwaarde te hebben verloren. Zij beschouwen zichzelf 
als’gestigmatiseerd en passen hun houding en gedrag aan bij hun 
nieuwe zelfbeeld. Deze patiënten mijden contacten met anderen,

249



kruipen in hun schulp en voelen zich voortdurend bekeken. In de 
betrekkelijk veilige omgeving van het ziekenhuis of in de directe 
gezinssituatie willen deze patiënten zich nog betrekkelijk vrij bewe
gen, maar daarbuiten degraderen zij zichzelf tot een minderwaar
dig iemand. Enkelen proberen het verblijf in het ziekenhuis te 
rekken teneinde de confrontatie met de ”boze wereld” daarbuiten 
uit te stellen. Het is de naaste omgeving, in het bijzonder het gezin, 
die hen er op moet attenderen, dat zij ondanks het veranderde ui
terlijk als persoon niet veranderd zijn. Het vertrouwen, de zeker
heid, dat zij niet minderwaardig zijn, kunnen in deze contacten 
worden herkregen.
Voor deze patiënten geldt dat zij hun lichaam als veranderd, 
vreemd ervaren. Het zelfbeeld is geschonden, zij vermijden contac
ten met anderen. Door steun van het gezin en familie komt deze 
groep, op twee na, er echter weer toe zich onder het publiek te men
gen.
Het hebben van kanker gaat gepaard met onzekerheden, welke in 
mindere of meerdere mate bij al deze patiënten bestaan.
In de loop van de behandelingsgang houden patiënten zich steeds 
terugkerend met de vraag bezig of het kankerproces nu echt ge
stopt is. Dit komt vooral tot uiting in de angstgevoelens die patiën
ten zeggen te hebben bij het bezoek aan de controlespreekuren.
De grote mate van onzekerheid over het verloop van de ziekte 
maakt dat elf patiënten zeggen voor zichzelf een beperkt toekomst
perspectief te zien. Zij leven van dag tot dag. Zes van hen lijken 
zich bij de situatie te hebben neergelegd. De anderen kijken somber 
tegen de toekomst aan.
Veertien patiënten hebben (weer) een toekomstbeeld voor zichzelf 
geschapen. Zij tenderen ernaar de toekomst zelf in de hand te ne
men door actief bezigheden te zoeken en mensen te ontmoeten. Zij 
lijken hun crisissituatie overwonnen te hebben.
Angst voor een mogelijk recidief komt aanvankelijk bij alle patiën
ten voor. Voor vijf van hen blijft deze angst een bepalende factor in 
hun toekomstperspectief.

PSYCHO-SOCIALE ONDERZOEKSGEGEVENS 
Vele onderzoekers benadrukken het stigmatiserende karakter van 
een aangezichtsmutilatie. Zij koppelen dit feit aan identiteitsverlies 
en verlies van het lichaams- en zelfbeeld van faciaalpatiënten (o.a. 
MacGregor, 1970; Rozen e.a.,1972; Addison, 1975; Ordway, 1977; 
Dropkin, 1979 en 1981; Gillis e.a., 1979; Ross, 1979; Shapiro e.a.,
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1987). Juist het aangezicht wordt als zeer bepalend voor het li- 
chaams- en zelfbeeld van mensen gezien (MacGregor, 1970 en 
Dropkin, 1979). MacGregor benadert het probleem vanuit plas
tisch-chirurgische interventies in het aangezicht, niet alleen voor 
kankerpatiënten. Zij benadrukt tevens dat persoonlijkheidsken
merken vaak worden afgelezen aan uiterlijke kenmerken van het 
aangezicht (zie tevens o.a. Ross, 1979; Goldberg, 1980). Gillis e.a. 
(1979), die onderzoek deden bij faciaalpatiënten en patiënten met 
een niet zichtbare vorm van orale kanker, voeren aan dat de be
dreiging van het zelfconcept voor beide soorten patiënten erg sterk 
is. Het gezicht en de orale structuren hebben in hun visie een sym
bolische betekenis in relatie tot ouder worden en vruchtbaarheid. 
Het verlies van deze weefsels zou dan voor patiënten gevoelens op
roepen van verouderen, verminderde potentie of zelfs castratie.
Niet alle onderzoekers menen dat een aangezichtsmutilatie (blij
vend) desastreuze gevolgen heeft voor het zelfbeeld van patiënten. 
Albino (1983) brengt een relatie aan tussen het belang dat patiën
ten hechten aan hun uiterlijk en de intensiteit van de angst voor 
verminking en identiteitsverlies. Dropkin (1981) preciseert dit door 
te stellen dat de oudere patiënt minder belang zou hechten aan zijn 
uiterlijk dan een jonge patiënt. Dit zou dan betekenen dat voor de 
oudere patiënt (kanker patiënten behoren meestal tot deze groep) 
een aangezichtsverminking minder impact op het zelfbeeld heeft 
dan, bijvoorbeeld, voor een adolescent.
Daar tegeno.ver staat echter de conclusie van David en Barritt 
(1977) dat een misvorming op latere leeftijd door het onverwachte 
optreden van de aandoening bij patiënten een heftige mentale 
schok veroorzaakt. Oudere patiënten kunnen zich moeilijk aanpas
sen aan schoksgewijze veranderingen in hun leven; zij hebben der
halve meer moeite hun zelfbeeld aan te passen.
Geconcludeerd kan worden dat de bestaande literatuur voor zowel 
faciaalpatiënten met als zonder schaamte- en minderwaardigheids
gevoelens ondersteuning aandraagt.
Over mogelijke veranderingen in toekomstverwachtingen van kan
kerpatiënten in het algemeen is verslag gedaan door onder andere 
Zeldenrust-Noordanus (1983) in haar bundel Confrontatie en Toe
komstperspectief. In de literatuur over faciaalpatiënten is echter op 
dit punt weinig te vinden. Slechts Bard (1959) en Krugman (1975) 
spreken over onzekerheid omtrent een eventuele terugkeer van 
kartker, respectievelijk angst voor een langzame en pijnlijke dood,
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tengevolge waarvan faciaalpatiënten een pessimistischer kijk op de 
toekomst hebben.

DISCUSSIE

Zelfconcept
Bailey e.a. (1975) stellen dat iemands zelfbeeld in hoge mate ver
band houdt met zijn lichaamsbeeld. Het lichaam, het aangezicht 
van faciaalpatiënten, is in hoge mate verstoord en daarmee ook het 
zelfbeeld. Die verstoring vindt zijn oorsprong in a. de ziekte op zich, 
b. de mutilatie en c. de reactie van anderen.

ad a.
Het lijden aan kanker brengt met zich mee dat de patiënt ervaart 
niet meer de vanzelfsprekende gezonde persoon te zijn die hij vroe
ger was. In die zin moet hij zijn zelfbeeld bijstellen. Daar komt nog 
bij dat de ziekte gepaard kan gaan met pijn en lichamelijke onge
makken. Als deze blijvend zijn betekent dat de patiënt deze facet
ten als deel van zichzelf moet leren beschouwen.
Een zieke heeft hulp nodig van behandelaars, van verzorgers en 
van mensen uit zijn directe omgeving. Hij heeft ook hulp nodig in 
emotionele zin. Met anderen moet hij zien door de crisissituatie 
heen te komen. De patiënt zal een deel van zijn zelfstandigheid 
moeten opgeven. Dit houdt in dat hij afhankelijkheid in zijn zelf
beeld zal moeten integreren, hetgeen tevens een aanval op de bele
ving van zichzelf als autonoom individu impliceert en dus een 
(relatieve) vermindering van zijn zelfwaardering.
De verstoring van het lichaam (en daarmee van het zelfbeeld) is bij 
faciaalpatiënten duidelijk zichtbaar. Hoewel dit zeker niet in zijn 
algemeenheid opgaat, lijkt het erop dat voor patiënten een zichtba
re verstoring minder gemakkelijk te accepteren is dan een onzicht
bare verstoring (Bergsma, 1987). De regelmatige confrontatie, 
zowel met zichzelf als met de ander, houdt een uitwendig lichame
lijk trauma langduriger en intenser bewust.
Faciaalpatiënten hebben 1. kanker, dat betekent een ernstige con
frontatie met een mogelijk vervroegd levenseinde. 2. Ze komen door 
de uitgebreide behandelingen in een sterk afhankelijke positie van 
anderen. 3. Het zichtbare aspect maakt dat patiënten zich intens 
bewust worden van hun ziekte/handicap: evenzovele redenen om 
aan te nemen dat faciaalpatiënten meer dan kankerpatiënten in 
het algemeen hun zelfconcept drastisch zullen moeten bijstellen.
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ad b.
Ten gevolge van de operatieve ingrepen waarbij het gelaat geschon
den wordt gaat voor faciaalpatiënten het vertrouwde beeld in de 
spiegel verloren. Uit de interviews komt naar voren dat de eerste 
confrontatie met de mutilatie bij de meeste patiënten sterke emo
ties opwekt. Sommigen reageren door te zeggen dat ”het een klap 
was”, anderen reageren laconiek, weer anderen zeggen er nu geen 
moeite meer mee te hebben. Dit laatste geeft aan dat er sprake is, 
bij de meeste patiënten, van een zekere gewenning aan het veran
derde uiterlijk. Uit de ervaring die we hebben met het omgaan met 
faciaalpatiënten tijdens de gehele behandelingsgang weten we dat 
alle patiënten het zien van de mutilatie direct na de operatie als 
zeer bedreigend ervaren. Dat patiënten kunnen wennen aan een 
mismaakt uiterlijk zou kunnen betekenen dat zij hun zelfconcept 
hebben weten bij te stellen.
Enkelen zijn ook na jaren niet in staat de confrontatie met het ver
anderde gelaat aan te gaan. Zij zijn niet in staat het veranderde li
chaamsbeeld in hun zelfbeeld op te nemen.
Het effect van de mutilatie op het zelfbeeld van de patiënt lijkt, 
mede gezien de literatuurgegevens, afhankelijk te zijn van de leef
tijd van de patiënt, het belang dat iemand aan zijn of haar uiterlijk 
toekent, de sociale positie die men inneemt, het aantal en de inten
siteit van de contacten die men onderhoudt, etcetera.

ad c.
Het zelfbeeld van mensen wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de reacties van anderen op het eigen gedrag en uiterlijk voor
komen. Patiënten ervaren dat de reacties van anderen verschillen 
voor en na de operatie. Na de operatie wordt de patiënt omzichtiger 
tegemoet getreden, hij zal daar een antwoord op moeten zien te vin
den.
Buil (1983) constateert dat mensen in willekeurige ontmoetingen 
een minder positieve houding aannemen ten opzichte van faciaalge- 
handicapten dan ten opzichte van mensen met een "normaal” ge
zicht. Het feit dat iemand een afwijking in zijn gelaat heeft doet de 
toeschouwer "besluiten” dat de ander meer afwijkingen heeft, het 
zogenaamde "halo effect”. Vanuit een deelindruk vormt men zich 
generaliserend een globale ongunstige indruk. Dion e.a. (1972) ver
onderstellen dat fysieke aantrekkelijkheid geassocieerd wordt met 
sociaal wenselijke eigenschappen, de zogenaamde ”beauty-is-good”

253



theorie. Als het uiterlijk misvormd is zoals bij faciaalpatiënten zijn 
mensen geneigd hun minder sociale eigenschappen toe te kennen. 
Dat gestigmatiseerden niet alleen negatieve reacties oproepen, 
maar ook positieve gevoelens, zoals sympathie en medeleven, wordt 
onderkend door Katz en Crlass (1979). Wij zien echter dat de pri
maire reactie van anderen op gestigmatiseerden er een is van afwij
zing (Buil, 1983). In tweede instantie kan de afwijzing omslaan in 
bijvoorbeeld medeleven of extra zorg als resultaat van een reflexie 
op de negatieve gevoelens die men bij zichzelf waarnam. Ons is bij
voorbeeld bekend dat kinderen met een hazelip in de algemene 
tandartspraktijk niet altijd adequaat worden behandeld. De pri
maire reactie van de behandelaars is afwijzend. Dat deze patiëntjes 
juist extra tandheelkundige zorg nodig hebben en als zodanig be
handeld moeten worden, komt pas aan de orde als de behandelaar 
zich realiseert dat hij een weerstand heeft te overwinnen ten op
zichte van het mismaakte voorkomen van de patiënt. Ook de pa
tiënt heeft een weerstand te overwinnen. Hij zal niet graag 
behandeld worden in het gebied dat hem stigmatiseert: door het be
handelen wordt hij herinnerd aan zijn stigma. Mutatis mutandis 
geldt deze redenering ook voor faciaalpatiënten in hun relatie tot 
de behandelaars in het ziekenhuis en van de afdeling MFP.
Voor faciaalpatiënten betekent een en ander dat er in de relatie 
tussen hen en de anderen door de aangezichtsmutilatie iets veran
dert. Men benadert hen in het algemeen negatiever dan voorheen, 
maar ook met medeleven. De reacties van anderen zijn niet meer 
geheel voorspelbaar, wat onzekerheid met zich meebrengt. De twij
fel over wel of niet geaccepteerd worden is ondermijnend voor hun 
zelfvertrouwen en zelfwaardering.
Eveneens van invloed op het zelfbeeld van faciaalpatiënten is de 
neiging om zichzelf te zien door de ogen van anderen. Faciaalpa
tiënten kunnen de algemeen heersende normen wat betreft fysiek 
onaantrekkelijke mensen op zichzelf betrekken en qua houding en 
gedrag beantwoorden aan de verwachtingen die voortvloeien uit 
deze opvattingen. De zekerheid waarmee faciaalpatiënten de we
reld tegemoet treden zal dan ook mede afhankelijk zijn van de ei
gen opvatting die patiënten hebben over de reacties van derden op 
een aangezichtsmutilatie.

In contacten met anderen, niet gezinsleden, tonen faciaalpatiënten 
verschillende reacties. We zagen dat patiënten zowel agressief naar 
anderen reageerden, als zich juist terugtrokken, of met een vrien-
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delijk woord anderen in hun omgeving geruststelden. MacGregor 
(1970) destilleert uit haar gesprekken met faciaalpatiënten even
eens een aantal wijzen waarop deze patiënten zich gedragen ten
einde hun gevoelens van schaamte, angst en nederigheid te 
maskeren. Zij proberen hiermee een gevoel van veiligheid te krij
gen. Deze gedragingen ordent zij naar een aantal categorieën:
- terugtrekken of vermijden, waarbij de patiënten zichzelf verber

gen of wegkijken en in feite de sociale afstand ten opzichte van 
anderen vergroten.

- overte agressie jegens anderen, waarbij de sociale afstand eve
neens wordt vergroot.

- pogingen om door charmant en vriendelijk gedrag het afstotende 
karakter van het verminkte uiterlijk op te heffen. Deze houding 
verkleint de sociale afstand ten opzichte van anderen en houdt 
voor faciaalpatiënten in dat zij hun relaties en hun gevoel van 
eigenwaarde bevorderen.

Deze conclusies van MacGregor lopen parallel met onze bevindin
gen.
Uit de reacties van patiënten en hun naasten komt naar voren dat 
de naasten, voornamelijk gezinsleden, een belangrijke rol vervullen 
bij het integratieproces van de patiënt met zijn "tweede” gezicht in 
zijn verdere omgeving. De naaste is de patiënt vaak tot steun en 
helpt deze oude contacten weer op te nemen. In het gezin ervaren 
patiënten dat zij als persoon niet veranderd zijn. Dit biedt hen het 
vertrouwen dat hun zelfbeeld niet in essentie veranderd is ondanks 
het gewijzigde lichaamsbeeld. Hiervan kan een positief effect uit
gaan op zijn zelfconcept, hetgeen hem helpt zijn identiteit te her
vinden.
Een belangrijke ondersteuning voor dit hervinden van de identiteit 
van patiënten kan derhalve gelegen zijn in het bevestigen van de 
patiënt als persoon. Het zelfbeeld zal bijgesteld moeten worden on
der invloed van het veranderde lichaamsbeeld, maar het nieuwe 
zelfbeeld behoeft niet minderwaardig te zijn of aanleiding te geven 
tot het innemen van een geisoleerde positie.

Toekomstplannen
We constateerden dat elf van de vierentwintig geïnterviewde pa
tiënten zeiden geen of nog maar een beperkte toekomst te verwach
ten. Zij behoorden tot de groep oudere patiënten. De andere 
patiënten gaven aan voor zichzelf nog wel de nodige toekomst te 
zien.
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Of iemand (nog) een toekomst voor zich ziet lijkt, gezien de inter
views, van een aantal factoren afhankelijk.
Een patiënt die vijf jaar ’’kankervrij” is verklaard heeft meer hoop 
op een toekomst dan een patiënt die juist geopereerd is. Een pa
tiënt die in een afhankelijke positie terecht is gekomen maakt be
perkte toekomstplannen. Een patiënt met een sterk stimulerend 
klimaat om zich heen neigt er eerder toe zijn levensidealen en - 
waarden overeind te houden. Indien een patiënt zijn zelfconcept 
heeft weten te hervinden en zijn omgeving weer positief tegemoet 
treedt, creëert hij daarmee toekomstperspectief.
Deze en mogelijk andere factoren kunnen voor faciaalpatiënten van 
invloed zijn op de mogelijkheid toekomstplannen te ontwikkelen. 
De literatuur geeft geen houvast deze factoren enigszins naar 
waarde te schatten. Uit de patiënteninterviews kunnen we hoog
stens opmaken dat deze factoren een rol kunnen spelen. De data 
zijn te beperkt om inzicht te verkrijgen in mogelijke veranderingen 
in de toekomstvisie van patiënten, de mate van tevredenheid hier
mee en de invloed van een veranderd zelfconcept op die toekomst
plannen.

Overeenkomstig de veronderstelling van Cohen en Lazarus gaan 
het hebben van kanker in het gezicht en de gevolgen daarvan ge
paard met een aantasting van het zelfbeeld. In het bijzonder door 
de mutilatie verliest een aantal patiënten het vertrouwen in zich
zelf.
Ten aanzien van het verloop van de ziekte verkeren de meeste pa
tiënten, zeker in de eerste jaren na de operatie, in onzekerheid. Een 
bedreiging in de zin van een onzekerheid over de toekomst en in
perking van levensdoelen speelt eveneens bij een aantal patiënten.

8.5.4. Bedreiging van het emotionele evenwicht 
Door een confrontatie met een ernstige ziekte raken patiënten uit 
hun emotionele evenwicht. Cohen en Lazarus stellen dat depressie, 
angst, bezorgdheid en boosheid normale reacties zijn op bedreigen-, 
de situaties van mensen. Als deze bedreigingen ernstig zijn, zoals 
bij een levensbedreigende ziekte, blokkeren die reacties de pogin
gen van de patiënt met zijn ziekte om te gaan, beletten hem ge
bruik te maken van hulp van anderen en kunnen zij zelfs het 
genezingsproces vertragen of in de weg staan.
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INTERVIEWGEGEVENS
Het vernemen van de diagnose kanker provoceert vrees voor het 
onbekende en angst te zullen sterven. De meeste patiënten zijn na 
het horen van de diagnose totaal uit hun evenwicht gebracht: ”ik 
zakte gewoon door de grond heen”. Patiënten zoeken informatie 
over de ernst van de aandoening maar dan in de vorm van een zo 
gunstig mogelijke prognose, naar een geruststellend antwoord. 
Angst voor doodgaan gaat bij een aantal patiënten na het horen 
van de diagnose vergezeld van agitatie en agressie. Agressie richt 
zich al gauw tegen de boodschapper: de specialist die de diagnose 
meedeelt. Een tactloze benadering in het diagnose gesprek van de 
specialist wordt bekritiseerd. Het via de post of per telefoon mede- 
len van de diagnose wordt als zeer negatief ervaren. Deze agressie 
blijft soms bestaan, in andere gevallen maakt deze (weer) plaats 
voor vertrouwen in de specialist.
Het vernemen van de diagnose en het daarbij behorende voorstel 
tot een mutilerende operatie doet sommige patiënten suicide over
wegen. Anderen lijken te berusten in een voorstel tot operatie: het 
is de prijs die betaald moet worden om van de kanker af te komen. 
Na de resectie reageren de meeste patiënten geschokt op de mutila
tie, anderen nemen een meer berustende houding aan. De patiën
ten die geschokt reageren klagen over het feit dat zij onvoldoende of 
geen informatie hebben gekregen over omvang van de resectie en 
nevenbehandelingen zoals bestralingen en cytostaticakuren. In de 
periode na de operatie treden in ongeveer de helft van de gevallen 
gevoelens van schaamte en minderwaardigheid op.
Hoewel de meeste patiënten na de operatie zeer verontwaardigd 
zijn, maken zij geen verwijten aan de behandelende specialisten, 
maar lijken erin te berusten. De meeste patiënten vertonen een 
dankbare en waarderende houding naar de specialisten 
Uiteindelijk voelen de patiënten, op twee na, zich blij en opgelucht 
als de aangezichtsprothese eenmaaal is voltooid. Het wachten op de 
prothese roept soms gevoelens op van agressie ten opzichte van de 
specialisten (”ik zou toch direct een prothese krijgen”) en de MFP- 
behandelaars (”waarom moet ik zo lang wachten”).
We kunnen constateren dat hoop op genezing de patiënten overeind 
houdt en hen stimuleert de moed niet op te geven. Die hoop wordt 
op de proef gesteld door de controlespreekuren. De angst voor reci- 
dief brengt de patiënt tegen de tijd dat hij ter controle moet uit zijn 
evenwicht.
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Het omgaan met emoties en gevoelens geschiedt bij een aantal pa
tiënten door erover te praten met de naaste omgeving als deze be
reid is ernaar te luisteren. Andere patiënten geven aan dat zij het 
nut van het erover praten niet inzien in de zin van: anderen kun
nen me toch niet helpen, of: je moet het eerst zelf meegemaakt heb
ben. Enkelen zeggen zich niet te kunnen uiten over hun emoties. 
Door de gehele behandelingsgang van patiënten heen zien we 
steeds momenten waarop patiënten uit hun emotionele evenwicht 
raken. Naarmate de tijd vordert lijken patiënten hun emotionele 
balans te hervinden.

PSYCHOSOCIALE ONDERZOEKSGEGEVENS 
Gegevens uit de psycho-sociale literatuur betreffende kankerpa
tiënten in het algemeen en faciaalpatiënten in het bijzonder onder
steunen onze bevindingen dat de diagnose kanker angst oproept bij 
patiënten en het emotionele evenwicht van patiënten verstoort 
(Bard, 1959; Rozen e.a., 1972; Ordway, 1977; Turns e.a., 1978; 
Herzon, 1979; Gillis e.a., 1979; Dreschler e.a., 1980; Goldberg, 
1980; Hoogenhout, 1982).
Soms maken in deze fase gedachten van suicide zich meester van 
de patiënt (o.a. Ordway, 1977; Herzon e.a., 1979; Goldberg, 1980 en 
Shapiro 1987). Krugman e.a. (1975), Oliver e.a. (1976) en Patt e.a. 
(1983) geven aan dat patiënten met kanker in het hoofd- halsgebied 
een proportioneel groot deel uitmaken van het aantal suicidegeval- 
len onder kankerpatiënten.
Een aantal onderzoekers beschouwt de emotionele gevolgen per 
fase in het ziekteproces.
Uit diverse onderzoeken (Frank 1975; David e.a. 1977 en Herzon, 
1979) blijkt dat faciaalpatiënten in de fase na de resectie in een de
pressie geraken. Voorts constateren auteurs gevoelens van hulp
eloosheid (Dreschler e.a., 1980), irritatie en boosheid (David e.a., 
1977; Herzon, 1979 en Dropkin, 1981) en angst (Owens, 1969 en 
Frank, 1975) gedurende deze fase van de behandeling.
Sela e.a. (1980) ondersteunen onze gegevens betreffende het posi
tieve effect van de voltooiing van de prothese op de gevoelens van 
de patiënt. De prothese zou de zelfwaardering en het optimisme 
van patiënten verhogen. Ordway (1977) daarentegen beschrijft dat 
aanpassing en het dragen van een prothese gepaard gaat met de
pressieve en afhankelijkheidsgevoelens.
Het behouden van positieve gevoelens, zoals hoop, gedurende de ge
hele behandelingsgang, waarvan zowel Cohen en Lazarus als wij
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melding maken, is alleen aangetroffen in het werk van Kübler-Ross 
(1969), zij het niet specifiek voor faciaalpatiënten.
Voor het verwerken van hun emoties vallen faciaalpatiënten vooral 
terug op hun gezin, familie en vrienden (o.a. David e.a., 1977; 
Moos, 1977; Turns e.a., 1978; Ross, 1979; Baines, 1979 en Herzon, 
1979). Emoties delen, praten over gevoelens die de patiënt bezig 
houden en geaccepteerd worden als persoon zijn in deze contacten 
essentieel. Turns e.a. (1978) en Albino (1983) beschrijven dat pa
tiënten gebruik maken van ontkenning of verplaatseing van hun 
aandacht naar andere zaken dan hun eigen ziekte en de mutilatie. 
Soms schermen patiënten zich af voor emoties door met slechts een 
beperkt aantal mensen contact te hebben of door het selectief waar
nemen van reacties op hun verschijning (West, 1977). Bedreigende 
reacties die de patiënt te veel confronteren met zijn ziekte en uiter
lijk worden zo vermeden.
Ten slotte kunnen de problemen van deze groep patiënten leiden 
tot alcoholmisbruik (Dropkin, 1981 en Patt e.a., 1983) waarin ge
noemde afweermechanismen van zowel ontkenning als verplaat
seing herkenbaar zijn.

DISCUSSIE
Vooral de diagnostische fase kan gezien worden als een zeer turbu
lente tijd voor patiënten. Zij worden in die fase geconfronteerd met 
een mogelijk vervroegd levenseinde. Aan de hand van het coping- 
model van Kübler-Ross (1969) laten de interviewgegevens zich als 
volgt ordenen.
- ontkenning: faciaalpatiënten laten de boodschap niet volledig tot 

zich doordringen. Door afstand te nemen van de verschrikkelijke 
tijding proberen patiënten tot zichzelf te komen. Het stelt hen in 
de gelegenheid op zoek te gaan naar andere wijzen om met hun 
lot om te gaan.

- woede: we zagen dat faciaalpatiënten hun agressie met name 
richtten op behandelaars en buitenstaanders die hen aanstaren 
of opmerkingen maken.

- marchanderen: het is niet geheel duidelijk of faciaalpatiënten 
door marchanderen trachten het onvermijdelijke voor zich uit te 
schuiven. Ze hebben er ook geen tijd voor: er moet snel geope
reerd worden. Achteraf spreken patiënten over het wel willen 
missen van andere lichaamsdelen in "ruil” voor het missen van 
een deel van het aangezicht. Hierin is een vorm van marchande
ren te zien.
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- depressie: meerdere patiënten geven aan dat ”ze het niet meer 
zagen zitten”. Ze kruipen in him schulp, sommigen uiten ge
dachten aan zelfmoord. De realiteit van de ziekte en de mutila
tie valt niet meer te ontkennen.

- aanvaarding: uiteindelijk gelukt het een groot aantal patiënten 
hun lot te aanvaarden. Ze weten weer contacten met hun omge
ving op te bouwen en vinden weer een manier om zinvol te le
ven.

Kübler-Ross attendeert erop hoe belangrijk het is voor patiënten 
dat hun enige vorm van hoop wordt gelaten. In haar zienswijze kan 
een patiënt zonder hoop niet leven, geen weerstand bieden aan de 
ontstane crisis. We constateerden dat de meeste faciaalpatiënten 
hoop blijven koesteren ”dat alles toch wel mee zal vallen”. Een 
hoopvol teken.
Hoe patiënten een emotionele crisis verwerken kan bezien worden 
vanuit de crisistheorie van Caplan (1966). Caplan stelt dat het indi
vidu in het dagelijks leven voortdurend in situaties komt die een 
probleemoplossend gedrag vereisen maar met een minimum aan 
inspanning op de gangbare manier worden opgelost. De gebruikelij
ke consistentie in de patronen wordt behouden door routinematige 
mechanismen die het evenwicht steeds herstellen.
Wanneer echter een gebeurtenis dermate ingrijpend is dat er een 
discrepantie optreedt tussen de moeilijkheidsgraad en het belang 
van het probleem enerzijds en de bronnen die direct beschikbaar 
zijn om het probleem op te lossen anderzijds, is er sprake van een 
crisis. Het individu komt onder spanning en voelt zich hulpeloos en 
gedesoriënteerd. In deze situatie zal het individu uit zijn reserves 
moeten putten of nieuwe methoden van probleemoplossing (tactie
ken) moeten hanteren om alsnog te trachten de problemen te be
heersen. Als tenslotte alle gebruikelijke copingmechanismen, de 
eigen gedragssalternatieven en hulpbronnen (bijvoorbeeld steun 
van gezinsleden) ontoereikend blijven om het evenwicht te herstel
len, kan de spanning dermate hoog oplopen dat een emotionele in
zinking, decompensatie volgt. Het individu geraakt dan in een 
toestand van desorganisatie, welke gepaard gaat met gevoelens van 
angst, schuld, schaamte, etcetera.
Een crisis zoals boven omschreven kan voor een patiënt zich naar 
twee kanten ontwikkelen. Hij kan in ernstige geestelijke problemen 
komen en dermate overbelast raken dat de crisis alleen maar nege- 
tief is voor de patiënt en zou kunnen leiden tot suicide. Hij kan ech
ter ook de crisis overwinnen, wat leidt tot persoonlijke groei. Bij
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faciaalpatiënten zien we dat de beide mogelijkheden zich voordoen. 
Enkele patiënten geven te kennen dat het voor hen "allemaal niet 
had gehoeven”. Ze lijken de crisis niet te boven te komen, denken 
bewust over suicide. De anderen, de meesten, zeggen "ik ben er rij
per door geworden”. Zij lijken een proces van persoonlijke groei te 
hebben doorgemaakt.
Uit de interviews en de literatuur blijkt dat bij het verwerken van 
de crisissituatie het erover kunnen praten met, vooral, gezinsleden 
een belangrijke hulpbron is. Voor enkelen is hun geloof een bron 
van hulp. Een goed contact met een behandelaar kan de patiënt ook 
helpen er weer bovenop te komen. Hoewel patiënten aangeven dat 
niet alle behandelaars open staan voor een gesprek, of zeggen dat 
de behandelaars geen tijd hebben, lijkt het wezenlijk dat persoonlij
ke aandacht voor de patiënt een waardevolle bijdrage levert aan 
diens verwerking van de ontstane crisissituatie en daarmee aan 
diens herstel van het emotionele evenwicht.
Via welke mechanismen patiënten het verwerkingsproces doorma
ken en welke bronnen zij hanteren om de crisis te doorstaan is niet 
altijd even duidelijk. Nader onderzoek zou wenselijk zijn om de be
geleiding van faciaalpatiënten te optimaliseren.

Het hierboven geschetste beeld komt overeen met het algemene 
beeld dat Cohen en Lazarus schetsen van het verstoorde emotionele 
evenwicht van ernstig zieke mensen. Faciaalpatiënten ervaren een 
aantal emoties en gevoelens, in het bijzonder angst, onzekerheid en 
hoop, die zij niet eerder in die mate ervaren hebben. De meesten le
ren op een bepaalde manier die emoties en gevoelens te verwerken.

8.5.5. Bedreiging van de vervulling van gebruikelijke sociale rollen 
en activiteiten
Cohen en Lazarus veronderstellen dat het niet meer kunnen onder
houden van bevredigende sociale relaties van patiënten met hun 
omgeving een ernstige, zo niet de ernstigste, bedreiging vormt voor 
die patiënten. Relaties met het gezin, de familie, vrienden en ande
ren moeten worden gecontinueerd ondanks het verbreken van de 
normale rollenpatronen, veroorzaakt door de ziekte, danwel behan
delingen.
Patiënten moeten leren leven met een bepaalde graad van afhanke
lijkheid van anderen zonder dat daarmee hun zelfconcept in gevaar
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komt. Daarbovenop komt dat zij nieuwe relaties moeten opbouwen 
met de personen die hen behandelen.
De mogelijke problemen die zich voordoen in contacten worden in 
het navolgende besproken op drie niveaus, te weten: gezin, familie 
en vriendenkring; maatschappelijke positie; verdere sociale contac
ten.
Bovendien zal worden geexploreerd wat de bijdrage is van een aan- 
gezichtsprothese op de contacten die de patiënten hebben dan wel 
aangaan.

INTERVIEWGEGEVENS
Zoals besproken is onder ”de betekenis van de mutilatie voor pa
tiënten in relatie tot het omgaan met anderen” (punt twee in de dis
cussie van het model van Cohen en Lazarus) blijft in het algemeen 
de omgang van faciaalpatiënten met gezinsleden onveranderd. 
Sterker: het gezin is voor de meeste patiënten een steun in de rug. 
Slechts een enkele patiënt spreekt van acceptatieproblemen binnen 
het gezin en wel betreffende de acceptatie van het defect, niet van 
de patiënt als persoon.
Enkele patiënten geven aan vanwege de mutilatie gemeden te wor
den door bepaalde familieleden of vrienden.
Slechts enkele patiënten hebben zich tijdens de interviews uitge
sproken over hun sexuele beleving tijdens de ziekte. Zij gaven te 
kennen dat er sexueel "niets veranderd” was.

Ook wat betreft de maatschappelijke positie van patiënten blijkt er 
weinig te zijn veranderd. Voor zover patiënten nog een werkkring 
hadden, keerden zij nagenoeg allemaal terug naar hun baan. Er is 
hooguit sprake van een minder ambitieuze instelling dan voorheen. 
Geen van de patiënten geeft aan door de ziekte in een financieel af
hankelijke situatie te zijn terechtgekomen.

Bij de verdere sociale contacten blijkt dat ongeveer de helft van de 
patiënten moeite heeft om zich weer onder de mensen te begeven. 
De oorzaken die deze patiënten hiervoor aangeven zijn van tweeër
lei aard. Ten eerste worstelt een aantal van hen met schaamte- en 
minderwaardigheidsgevoelens, die voortvloeien uit de ideeën over 
het eigen uiterlijk. In de tweede plaats ervaren deze patiënten de 
verbale en nonverbale reacties van vreemden op hun uiterlijk voor
komen als storend. Zij hebben hierdoor meer moeite met de accep
tatie van him mutilatie en prothese. Uit angst voor dergelijke
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reacties trachten deze patiënten contacten te vermijden. In beide 
gevallen blijkt dat steun van voornamelijk het gezin de patiënt 
helpt hun schroom te overwinnen.

Hoewel ongeveer de helft van de patiënten zegt wel enige technisch 
problemen met de prothese te hebben voelen de meeste patiënten 
zich blij en opgelucht een prothese te kunnen gaan dragen. Eén pa
tiënt draagt liever een lapje dan een prothese. Na een gewennings
periode voelen alle patiënten, op één na, zich vrij aan sociale 
contacten deel te nemen. Dat neemt niet weg dat patiënten in het 
openbaar hun stigma zoveel mogelijk trachten te verbergen, door 
zich bijvoorbeeld zo op te stellen ten opzichte van anderen dat de 
prothese het minst opvalt.
Uit de interviews valt niet op te maken of patiënten met prothese 
gemakkelijker contacten durven aan te gaan dan zonder prothese. 
Hoogstens kan gezegd worden dat patiënten in de periode vóór het 
plaatsen van de eerste prothese, zeker ten aanzien van contacten 
met familie en vrienden, meer terughoudend zijn in hun contacten 
dan daarna.
Van sociale isolatie is bij de geinterviewde patiënten, op één na, 
geen sprake.

PSYCHO-SOCIALE ONDERZOEKSGEGEVENS 
Uit de literatuur valt weinig of niets op te maken over het verloop 
van de contacten van faciaalpatiënten met hun gezin. Ten aanzien 
van contacten met overige familieleden en vrienden merken West 
(1973), MacGregor (1974) en Holman e.a. (1976) op dat faciaalpa
tiënten enige problemen ondervinden of dat zij deze contacten 
trachten te vermijden.
Enkele onderzoekers wijzen op een verband dat zou bestaan tussen 
de mutilatie en de sexuele beleving van faciaalpatiënten. Zo be
schrijft MacGregor (1974) het optreden van esthetische en sexuele 
aversie door de zichtbaarheid van de verminking. In een case-re- 
port beschrijven Holman e.a. (1976) dat de aangezichtsmutilatie 
voor de betreffende patiënt aanleiding was om geen sexuele ge
meenschap meer te hebben. David e.a. (1977) vragen aandacht voor 
het probleem dat bij faciaalpatiënten vaak onaangename geuren 
waar te nemen zijn. Deze geuren blokkeren intieme contacten met 
anderen en dus sexuele contacten van patiënt. Daarentegen veron
derstellen Dhillon e.a. (1982) dat hoofd-halskanker slechts geringe 
invloed heeft op het sexuele leven van patiënten. De sexuele bele
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ving zou tijdens het optreden van de ziekte, op al wat oudere leef
tijd, toch al beperkt zijn.
Drie patiënten uit ons onderzoek spraken spontaan over de sexuele 
relatie met hun partner. Bij hen zou in deze relatie ”niets” gewij
zigd zijn. In hoeverre bij de andere geinterviewden sprake is van 
veranderingen blijft onduidelijk.

Het geheel of gedeeltelijk weer terugkeren naar de werksituatie of 
andere sociale activiteiten wordt door een aantal onderzoekers be
schreven. Zo concluderen Rozen e.a. (1972), Sykes e.a. (1972), West 
(1973), Addison (1975), en David e.a. (1977) dat ongeveer de helft 
van de patiënten terugkeert naar hun oorspronkelijke baan. In 
U.S.A. is dit een belangrijk aspect gezien de slechtere sociale wet
geving in vergelijking met de Nederlandse situatie: verlies van een 
baan betekent een forse achteruitgang in inkomen. Een aantal au
teurs (MacGregor, 1974; Holman e.a., 1976; David e.a., 1977; Olson 
e.a., 1978 en Drettner e.a., 1983) vermelden het verliezen van een 
baan en een vermindering van sociale activiteiten (kerkbezoek en 
dergelijk). Problemen die voortvloeien uit het verlies van maat
schappelijke functies zijn: identiteitsverlies (Turns e.a., 1978) en 
een afhankelijke economische status (Ordway, 1977). Het al dan 
niet hervatten van vroegere werkzaamheden zou afhankelijk zijn 
van motivatie, kans op genezing, de verantwoordelijheid voor de uit 
te voeren taken voordat de ziekte begon (Goldberg e.a., 1980), zelf
vertrouwen, emotionele stabilitet (Sykes e.a., 1972), mate van inva
liditeit en spraakproblemen (West, 1973).

Onze bevinding dat ongeveer de helft van de patiënten met kanker 
in het aangezicht moeite heeft met het onderhouden van sociale 
contacten wordt in de literatuur maar ten dele onderschreven. 
West, (1973) en Gillis e.a., (1979) stellen dat een aangezichtsmuti- 
latie geen invloed heeft op de sociale contacten met anderen. Daar
entegen melden een groot aantal auteurs dat faciaalpatiënten door 
de zichtbaarheid van de mutilatie juist wel in een geïsoleerde posi
tie terecht komen. (o.a. Bard, 1959; Barnett e.a., 1971; Rozen e.a., 
1972; Bailey e.a., 1975; Frank, 1975; Holman e.a., 1976; Ordway, 
1977; Rumsey e.a., 1982 en Dhillon e.a., 1982). Bamett e.a. be
schrijven dat met name het leggen van nieuwe contacten moeilijk
heden oplevert voor faciaalpatiënten.
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We constateerden dat het moeilijk is een antwoord te geven op de 
vraag in welke mate een prothese faciaalpatiënten stimuleert om 
meer naar buiten te treden. We hebben slechts een kleine aanwij
zing dat zulks het geval is. Wel geven diverse onderzoekers aan dat 
het aanmeten van een prothese alleen onvoldoende is en dat psy- 
cho-sociale begeleideing van de patiënten eveneens deel van de be
handelingen moet uitmaken (David, 1977; Chen e.a., 1981 en Van 
Doome, 1983). Chen e.a., (1981) en Roefs e.a. (1983) beschrijven 
dat patiënten hun prothese als positief ervaren. Soms koesteren zij 
onrealistische verwachtingen over de prothese (Van Oort, 1982; 
Jebreil, 1980 en Bailey e.a., 1975).
De reacties van anderen op de prothese van de patiënt zijn niet al
tijd positief (Roefs e.a., 1983), vaak ook negatief (Addison, 1975 en 
Roefs e.a., 1983).
Welke factoren van invloed zijn op de acceptatie van de prothese 
door de patiënt is onduidelijk. De gegevens uit de diverse onderzoe
kingen spreken elkaar tegen: wat vrienden van de prothese zeggen 
zou onbelangrijk zijn volgens Chen e.a. (1981) en Roefs e.a. (1983). 
Terwijl Jebreil (1980) en Addison (1975) aangeven dat het juist de 
negatieve reacties van de omgeving zijn die de acceptatie van de 
prothese bemoeilijken.
We meldden dat op één na de patiënten uit het onderzoek na het 
aanmeten van de prothese zeggen niet in een sociaal geïsoleerde 
positie te verkeren. West (1973) schrijft de geringe invloed van de 
ziekte, de mutilatie en het dragen van een prothese op contacten en 
sociale rollen toe aan de wat hogere leeftijd van faciaalpatiënten. 
Deze suggestie zou tevens kunnen gelden voor de patiënten uit ons 
onderzoek gezien de gemiddelde leeftijd van 65 jaar.

DISCUSSIE
Het is evident dat het gezicht in de menselijke interactie een zeer 
belangrijke rol speelt, alleen al gezien de vele uitdrukkingen met 
betrekking tot het gezicht en gezichtsdelen. Een aantal voorbeel
den:
- het gezicht:
op het eerste gezicht, zijn gezicht verliezen, op zijn eerlijke gezicht, 
spreken met twee gezichten, iemand van gezicht kennen, iemand 
op zijn gezicht geven, hou je gezicht, een lang gezicht trekken, 
iemands gezicht betrekt, zijn gezicht laten zien, iemand op zijn eer
lijke gezicht vertrouwen, etcetera
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- de ogen:
ogen de spiegels van de ziel, in het oog krijgen, uit het oog verlie
zen, met een half oog iets zien, oog om oog, tand om tand, zijn ogen 
in zijn zak steken, open oog voor iets hebben, iemand naar de ogen 
zien, etcetera
- de neus:
ergens zijn neus in steken, langs zijn neus weg, dit is een wassen 
neus, dat kun je aan zijn neus niet zien, iemand bij de neus nemen, 
de neus voor iemand ophalen, tussen neus en lippen, een fijne neus 
hebben, etcetera
- de mond:
met de mond vol tanden staan, iemand iets in de mond leggen, ie
mand naar de mond praten, uit één mond, de mond roeren, etetera
- de oren:
één en al oor zijn, hij heeft zijn kop tussen de oren, een open oor 
hebben voor, het oor hebben van iemand (zijn vertrouwen genie
ten), iemand een oor aannaaien, hij heeft het achter zijn oren, tot 
over de oren verliefd zijn, etcetera

Het gezicht leent zich extra voor intieme contacten, aanrakingen en 
om uitdrukking geven aan genegenheid en liefde tussen mensen. 
Elke (?) tandarts weet uit ervaring dat het werken in de mond van 
patiënten meer is dan alleen reparaties verrichten. Hij weet dat hij 
bijdraagt aan het behoud van fysieke aantrekkelijkheid van men
sen; het hebben van gezonde tanden is symbolisch voor jong zijn en 
in psycho-analytische zin voor viriliteit en vruchtbaarheid. Anthro
pologische studies wijzen op de betekenis die het gezicht en de tan
den hebben bij allerlei rites. Het vervormen, kerven, verven van 
het gezicht, het beslijpen van tanden, komt voor bij initiatierites, 
voorbereidingen op oorlogsvoeringen, het verhogen van fysieke aan
trekkelijkheid, etcetera.
Maar bij de interacties tussen mensen spelen, naast de bovenge
noemde, nog andere aan het gezicht gerelateerde aspecten een rol: 
persoonlijkheidskenmerken, gedrag, ideeën over elkaar, de fysieke 
en sociale afstand tussen mensen, etcetera.
Bij faciaalpatiënten is een een aantal van deze aspecten verstoord. 
Dit betekent dat het ontmoeten van anderen niet meer vanzelfspre
kendheid is. Een aantal van deze aspecten bezien we in relatie tot 
de mutilatie en de prothese.
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- Fysieke aantrekkelijkheid
Mensen reageren in belangrijke mate op eikaars uiterlijkheid. Met 
name fysieke (on)aantrekkelijkheid speelt hierbij een belangrijke 
rol. Opvallend is dat in onderzoeken fysieke (on)aantrekkelijkheid 
vaak geoperationaliseerd wordt als een kenmerk van het gelaat: 
oordelen over iemands uiterlijk worden bijvoorbeeld veelal geba
seerd op foto’s van alleen het gelaat en de schouders (Berscheid, 
1981).
Aan gezichtskenmerken worden vaak persoonlijkheidskenmerken 
toegeschreven (Secord, 1958; MacGregor, 1974; Liggitt, 1977; Drop- 
kin, 1979; Gillis e.a., 1979; Rumsey e.a., 1983 en Nakdimen, 1984). 
Bekend is dat mensen ertoe neigen om fysieke aantrekkelijke men
sen meer positieve en fysiek onaantrekkelijke mensen juist meer 
negatieve kenmerken toe te schrijven. In de psychologie is dit be
kend als het halo-effect en ook als de beauty-is-good-hypothese (zie 
onder 3.: Bedreigingen van het zelfconcept).
Gezien het bovenstaande zou aangenomen mogen worden dat faci- 
aalpatiënten zich ”gediskwalificeerd” voelen en moeite hebben zich 
vrij in hun omgeving te bewegen. De onderzoeksgegevens duiden 
echter in een andere richting: patiënten voelen zich nauwelijks ge
hinderd in het tegemoet treden van hun sociale omgeving.

- Houding en gedrag in relatie tot fysieke afstand 
De indruk die men van iemand heeft bepaalt de houding en gedrag 
die men ten opzichte van hem of haar aanneemt. Uit onderzoek is 
gebleken dat houding, reacties en gedrag ten opzichte van mensen 
met een misvorming in het gelaat negatiever is dat ten opzichte 
van mensen met een ’’normaal” uiterlijk (o.a. Barnett e.a., 1971; 
MacGregor, 1974 en Dijkstra, 1979). Concreet uit dat zich bijvoor
beeld in het bewaren van een fysiek grotere afstand ten opzichte 
van mensen met een misvorming in het gelaat (Buil, e.a., 1981 en 
Buil, 1983). Uit eigen waarneming weten we dat tot faciaalpatiën- 
ten in de lift van het Tandheelkundig Instituut of in de wachtka
mer een grotere afstand wordt bewaard dan tot patiënten met een 
niet gedeformeerd uiterlijk. Uit de literatuur en uit de onderzoeks
gegevens blijkt dat patiënten negatieve reacties oproepen: zij wor
den aangestaard en worden gemeden (MacGregor, 1974).
Dit type gedrag zou voor faciaalpatiënten aanleiding kunnen zijn 
zich niet vrij in hun omgeving te bewegen. Binnen het gezin, bij fa
milie en vrienden blijkt dit niet het geval te zijn. De fysieke afstand 
is daar gering. Kennelijk speelt in deze situatie, waarbij ook andere
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interactieaspecten aan bod kunnen komen, het aangestaard worden 
niet. Alleen mensen op een grotere afstand van de patiënt, de buurt 
en willekeurige derden, geven soms aanleiding tot een zich terug
trekken of althans enig vermijdingsgedrag. Hoe groter de psycholo
gische afstand tussen de patiënt en zijn omgeving, hoe groter de 
kans is dat de patiënt ”last” heeft van het negatieve gedrag van an
deren door het ontbreken van andere compenserende interactie
aspecten.

- Persoonlijkheidskenmerken
Adams (1981) stelt dat fysiek aantrekkelijke en onaantrekkelijke 
mensen ook verschillen in sociale ervaringen. Een aantrekkelijk in
dividu heeft meer kans zich door het positieve sociale milieu rond
om hem sociaal wenselijke karakteristieken eigen te maken, terwijl 
een onaantrekkelijk individu eerder negatief beinvloed wordt bij de 
ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken. De persoonlijkheids
kenmerken die het individu ontwikkelt door de interacties hebben 
op hun beurt weer invloed op de volgende contacten die hij heeft. 
Veranderingen in persoonlijkheidskenmerken zijn volgens het bo
venstaande afhankelijk van het sociale milieu waarin men ver
keert. Faciaalpatiënten geven er blijk van in het gezin en in 
mindere mate bij familie, vrienden en kennissen een positief, on
dersteunend klimaat aan te treffen. Het negatieve aspect van het 
misvormde uiterlijk kan niet opwegen, naar het zich laat aanzien, 
tegen de positieve invloeden die van het milieu uitgaan. De meeste 
patiënten zeggen immers het gevoel te hebben niet te zijn veran
derd door de ziekte of zelf rijker te zijn geworden door hun ervarin
gen. Reden om te veronderstellen dat bij faciaalpatiënten geen 
wezenlijke veranderingen optreden in persoonlijkheidskenmerken. 
In de literatuur vinden we één ondersteuning voor deze uitspraak: 
Owens (1969) vond geen veranderingen in persoonlijkheidskenmer
ken van faciaalpatiënten.

Samenvattend zien we dat de verschillen factoren die een rol spelen 
bij de interacties tussen de faciaalpatiënt en zijn omgeving zoals ui
terlijk, houding en gedrag in relatie tot onderlinge afstand en per
soonlijkheidskenmerken, elkaar onderling sterk beinvloeden. Voor 
de meeste patiënten geldt dat zij de contacten met hun omgeving 
na verloop van tijd weer aankunnen. Enkelen lijken zich weinig 
aan te trekken van de nieuwe situatie en gaan hun weg zoals vroe

268



ger, terwijl anderen wel last ondervinden van hun gehavende uiter
lijk.
Gesteld moet worden dat het bovenstaande geldt voor patiënten die 
het verwerkingsproces van het gemutileerd zijn doorgemaakt heb
ben. Uit de interviews met een viertal patiënten tijdens de behan- 
delingsgang en uit eigen ervaring in het omgaan met faciaalpatiën- 
ten blijkt dat het niet meer kunnen onderhouden van bevredigende 
sociale relaties in die periode een ernstige bedreiging vormt voor 
die patiënten. Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is 
van een bedreiging van de vervulling van gebruikelijke sociale rol
len en activiteiten moet dan ook met de factor tijd rekening gehou
den worden. Naarmate de tijd vordert kunnen patiënten de bedrei
ging blijkbaar zodanig verwerken dat zij niet in een sociaal isole
ment behoeven te geraken.

Ook ten aanzien van de bruikbaarheid van het model van Cohen en 
Lazarus voor faciaalpatiënten zal derhalve de factor tijd verdiscon
teerd moeten worden.

8.5.6. Bedreiging die voortvloeit uit de noodzaak zich aan te passen 
aan een nieuwe fysieke en sociale omgeving
Cohen en Lazarus veronderstellen dat ernstig zieke patiënten bij 
opname in een ziekenhuis geconfronteerd worden met een aantal 
nieuwe, bedreigende factoren. Patiënten moeten zich in het zieken
huis aanpassen aan een nieuwe en veelal onbekende omgeving met 
zijn eigen klimaat, gewoonten en hiërarchie. Patiënten krijgen te 
maken met een nieuwe rol: ziekenhuispatiënt zijn, een positie 
waaraan mogelijk specifieke ervaringen gekoppeld zijn. In deze 
stressvolle situatie moeten patiënten bovendien beslissingen ne
men die ingrijpend kunnen zijn voor hun verdere leven.

INTERVIEWGEGEVENS

— Het ziekenhuis
Op drie patiënten na geven de patiënten te kennen geen problemen 
te hebben met de verzorging in het ziekenhuis.
De behandelingen, met name de operatie, geven geen aanleiding tot 
klachten. Het niet hebben van pijn speelt een belangrijke rol bij de 
beoordeling van de patiënt van de operatie. Patiënten die cytostati- 
cakuren ondergaan danwel bestraald worden zijn minder positief.
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De bijwerkingen van deze behandelingen worden als zeer onprettig 
ervaren.
Een aantal patiënten geeft te kennen dat teleurstellingen welke zij 
hebben ondervonden in het ziekenhuis voortkwamen uit de hou
ding van de specialisten. Deze patiënten geven aan verontwaar
digd, geagiteerd en soms zelfs agressief te reageren wanneer de 
diagnose zonder tact wordt meegedeeld of de mutilatie groter blijkt 
te zijn dan was aangekondigd. Zij geven de wens te kennen beter 
geinformeerd te willen worden en meer ”als mens” te worden be
handeld.
De behoefte aan meer dan technische aandacht, namelijk ook aan 
begeleiding en aandacht voor het psycho-sociale welzijn tijdens de 
behandelingen, blijkt bij achttien patiënten. De overige zes patiën
ten voelen zich te veel als "object” behandeld.
Enkele patiënten ervaren het ziekenhuis als een veilige plaats 
waar zij zich min of meer voor de buitenwereld verborgen kunnen 
houden en zich ongestoord met hun mutilatie kunnen vertonen.

- De afdeling MEP
De behandeling op de afdeling MFP vormt de laatste fase van het 
ziekteproces. Voor de patiënt betekent het aanpassen van een pro
these de afronding van een moeilijke periode in zijn leven.
Hoewel de meeste patiënten zich vooraf geen voorstelling kunnen 
maken van een prothese en onbekend zijn met de gang van zaken 
op een afdeling MFP, vormt de prothetische behandeling zeker 
geen bedreiging. Voor een enkele patiënt is het afdruk nemen van 
het gelaat letterlijk en figuurlijk een benauwd moment.
De positieve instelling van de meeste patiënten ten opzichte van de 
prothese enerzijds en de informatie, de houding van de behande
laars, de betrokkenheid bij het proces en de eigen inspraak ander
zijds maken de behandelingen tot een draaglijk geheel. De klachten 
die bestaan, zoals de lange duur van de behandelingen, lijken weg 
te vallen tegen het licht van die behandelingen.

PSYCHO-SOCIALE ONDERZOEKSGEGEVENS 
In de literatuurgegevens vinden we aanwijzingen dat een zieken
huisopname ook voor faciaalpatiënten problemen met zich mee
brengt. Het meest genoemde probleem is de afhankelijke positie 
waarin patiënten terecht komen (Rozen, e.a., 1972; Ross, 1979 en 
Hoogenhout, 1982). Ordway (1977) beschrijft dat faciaalpatiënten 
moeilijkheden ondervinden door het verlies aan waardigheid en pri
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vacy. Voorts vermeldt zij dat patiënten soms ervaren dat artsen on
voldoende begrip voor hen kunnen opbrengen en te weinig contact 
met hen opnemen.
Een aantal auteurs (Sykes e.a., 1972; David e.a., 1977; Turns e.a., 
1978 en Baines, 1979) achten een goede voorbereiding op een ver
blijf in het ziekenhuis van belang voor faciaalpatiënten. Patiënten 
moeten de gelegenheid krijgen de nieuwe omgeving en het medisch 
team goed te leren kennen en vooral goed geinformeerd te worden 
over hun ziekte en de behandelingen. Hierbij kan ook de familie be
trokken worden.
Een open en vertrouwelijke relatie tussen arts en patiënt, waarbij 
ook aandacht wordt gegeven aan de psycho-sociale aspecten is 
onontbeerlijk (o.a. Bard, 1959; Bailey e.a., 1975; Frank, 1975; 
Turns e.a., 1978 en Herzon e.a., 1979).
Uit diverse onderzoeken blijkt dat een goede opvang in het zieken
huis een positieve invloed heeft op het verloop van de hospitalisa- 
tieperiode en het rehabilitatieproces. Belangrijke factoren van een 
dergelijke opvang zijn aandacht voor en steun aan faciaalpatiënten 
door de verpleegkundigen (o.a. Turns e.a., 1978; Dropkin, 1979 en 
Hoogenhout, 1982).
Het gegeven dat faciaalpatiënten gezien hun mutilatie het zieken
huis als een veilige plaats ervaren wordt onderschreven door Addi
son (1975), West (1977) en Dreschler e.a. (1980). Daarbij biedt het 
ziekenhuis hen uitstel van executie van de angstige stap naar de 
confrontatie met de buitenwereld.

Opvallend is dat over de wijze waarop patiënten de behandelingen 
van de aanpassing van een prothese hebben ervaren in de litera
tuur niets is terug te vinden.

Een ander opmerkelijk feit is dat faciaalpatiënten zichzelf niet 
meer als ziek, als patiënt, ervaren ondanks hun verminkte uiter
lijk. Het lijkt dat de genezing van kanker primair is en dat de muti
latie daaraan van ondergeschikt belang is (David e.a., 1977). Rozen 
e.a. (1972) vermelden dat veertig procent van de ondervraagden fa
ciaalpatiënten zichzelf als gehandicapt beschouwd.
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DISCUSSIE

- Het ziekenhuis
Opgenomen te worden in een ziekenhuis heeft voor patiënten de 
nodige consequenties (Bremer, 1972). Patiënten komen in een 
vreemde omgeving, anderen regelen de dagelijkse verzorging, pa
tiënten worden geconfronteerd met het lijden van medepatiënten, 
men wordt onderworpen aan onderzoeken en vergaande behande
lingen zoals een mutilatie, anderen, relatief vreemden, raken het li
chaam aan, men moet zich in meerdere opzichten blootgeven, 
etcetera.
Een en ander betekent een forse aanslag op de waardigheid en 
identiteit van de patiënt. Behandelaars dienen daarmee rekening 
te houden.
Uit interview- en literatuurgegevens komt naar voren dat het met 
name voor faciaalpatiënten van essentieel belang is om zich tijdens 
de gehele behandelingsgang als mens benaderd te voelen. Ten ein
de dit te bereiken is het van belang dat
- de patiënt goede informatie krijgt op het juiste moment en op 

een begrijpelijk niveau
- de patiënt zoveel mogelijk betrokken wordt bij de besluitvor

ming rond hun behandelingen. Een grote mate van inspraak en 
betrokkenheid zal de patiënt het idee geven dat hij richting kan 
blijven geven aan zijn leven. Het meedragen van verantwoorde
lijkheid voor wat er met hem gebeurt ondersteunt de identiteit 
van de patiënt en maakt hem minder tot object van technisch 
handelen.

Bergsma en Duff (1980) beschrijven een interactiemodel waarlangs, 
ideaal gesproken, beslissingen over en met de patiënt worden geno
men. Essentieel is dat patiënt en arts notie hebben van de normen 
en waarden van waaruit zij handelen. Hun conclusie is dat een 
open relatie tussen behandelaar en patiënt de genezing van de laat
ste ten goede komt. Tevens zijn patiënten bij voldoende voorlichting 
minder angstig en meer coöperatief.
Onderzoekers zijn vrijwel unaniem van mening dat informatie aan 
en opvang en begeleiding van faciaalpatiënten een belangrijke taak 
vormen voor het behandelingsteam en voorwaarde zijn voor een 
goed herstel.
Waar echter aan voorbij gegaan wordt is of mensen van de medi
sche staf zelf problemen hebben met contacten met faciaalpatiën-
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ten. Ons onderzoek richtte zich tevens op de behandelaars. Daarbij 
komt het volgende naar voren.
De chirurgen en in mindere mate de verpleegkundigen zeggen dat 
de resectie hen emotioneel niet raakt. Zij beschouwen de mutilatie 
primair met een vaktechnisch oog en praten met de patiënt in ter
men van ”het ziet er goed uit”. Opvallend is toch dat chirurgen ge
neigd zijn de eerste confrontatie van de patiënt met de mutilatie 
aan de verpleegkundigen over te laten.
Een mogelijke verklaring voor de emotieloze opstelling van de be
handelaars kan zijn dat emoties die zich richten op een medelijden 
met de patiënt haaks kunnen staan op emoties die verbonden zijn 
met de hulp aan de patiënt zelfs door een ingrijpende operatie. Chi
rurgen lijken zich als het ware "schuldig” te voelen aan de mutila
tie: zij gaan de eerste confrontatie van de patiënt met de mutilatie 
liever uit de weg. Een zekere emotionele afstand tussen behande
laars en patiënten lijkt in deze noodzakelijk om tot adequaat tech
nisch ingrijpen te komen.
De patiënt verwacht, zoals gezegd, van de behandelaars warmte en 
acceptatie. Behandelaars dienen zich bewust te zijn van hun eigen 
weerstanden bij de behandelingen en omgang met patiënten. Het 
lijkt noodzakelijk dat op momenten die zich daartoe lenen behande
laars meer van him eigen emoties tonen aan patiënten en meer em- 
pathisch zijn naar hun patiënten.

- De afdeling MFP
Anders dan in het ziekenhuis vinden de behandelingen op de afde
ling MFP poliklinisch plaats. De bedreiging van de noodzaak voor 
patiënten zich aan te passen aan een nieuwe fysieke omgeving is 
derhalve minder groot. Gegeven de relatieve onbekendheid van pa
tiënten met het werk van een afdeling MFP is goede informatie aan 
de patiënt over de behandelingsmogelijkheden binnen de afdeling 
MFP derhalve noodzakelijk.
De verwachtingen die patiënten hebben ten aanzien van het herstel 
van het ”oude” gezicht blijken hooggespannen te zijn. Het opbou
wen van een zo reëel mogelijk verwachtingspatroon bij patiënten 
ten aanzien van de camouflerende (on)mogelijkheden van een pro
these lijkt eveneens noodzakelijk.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de MFP-behandeling met enige 
spanning tegemoet wordt gezien. Patiënten staan nu voor een nieu
we levensperiode met als opgave aanpassing aan hun nieuwe ge
zicht. De enerzijds aandacht trekkende en anderzijds
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beschermende lap om het defect af te dichten valt weg. Er komt een 
prothese voor in de plaats. Kon de patiënt zich als het ware nog 
verschuilen achter het verband (”kijk, ik ben een patiënt”), met een 
prothese is deze mogelijkheid minder (”zie ik er weer normaal 
uit?”).
Vanuit deze optiek kan het dragen van een prothese, zeker in de 
beginfase, voor patiënten onzekerheid met zich meebrengen. Uit ei
gen ervaring valt op te maken dat een aantal patiënten met relatief 
onbeduidende klachten aan de prothese de afdeling MFP regelma
tig blijven bezoeken. Deze patiënten lijken de opgave van aanpas
sing aan hun nieuwe gezicht moeilijk te kunnen oplossen.

Uit de interviewgegevens en de literatuur komt naar voren dat faci- 
aalpatiënten zichzelf niet als ziek beschouwen. Hiervoor is een aan
tal verklaringen mogelijk.
- Faciaalpatiënten kunnen van mening zijn dat zij door de re sec

tie genezen zijn van kanker en dus niet meer ziek zijn. Uitspra
ken van patiënten wijzen in die richting. Behandelaars (en 
onderzoekers) blijven patiënten, ook als zij alleen nog terugko
men voor controles, aanduiden als "patiënt”. Deze aanduiding 
komt niet overeen met de gevoelens van de patiënt.

- Tussen ziek- en gehandicapt-zijn bestaat een algemeen erkend 
onderscheid. Ziekte is op te vatten als een dynamische fase 
waarin negatieve veranderingen zich voltrekken in het lichaam 
van de patiënt. Wanneer dit ziekteproces tot stilstand is geko
men en blijvende schade heeft aangericht is er volgens Dijkstra 
(1979) sprake van handicap. Een enkele patiënt spreekt letter
lijk over zijn handicap en niet over zijn ziekte.

Toestemming van een faciaalpatiënt om de mutilerende operatie te 
laten uitvoeren, betekent tevens een keuze om te leven, zij het met 
een verminking. Patiënten leveren iets waardevols in voor iets dat 
nog waardevoller is.

Terugkerend naar het model van Cohen en Lazarus blijkt uit het 
bovenstaande dat de noodzaak zich aan te passen aan een nieuwe 
fysieke en sociale omgeving voor faciaalpatiënten een bedreiging 
vormt. Dit geldt voor het verblijf in het ziekenhuis en mutatis mu
tandis ook voor de poliklinische setting van de afdeling MFP.
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8.6. Conclusies
In het algemeen kan worden gesteld dat het mogelijk is de specifie
ke psycho-sociale kernproblemen van de onderzochte patiënten in 
het copingmodel van Cohen en Lazarus onder te brengen en wel als 
een ordeningsschema van de bedreigde levensgebieden van deze 
patiënten. Dit betreft zowel de individuele als sociale, lichamelijke 
als psychische gevolgen van hun ernstige ziekte, evenals hun posi
tie in een ziekenhuis of polikliniek, thuis en in verdere sociale si
tuaties.
Voorts bleek het mogelijk diverse psychologische begrippen, opvat
tingen en theorieën binnen het ordeningsschema aan de orde te 
stellen. Theorieën over rouwverwerking, attributies, halo-effect en 
de betekenis van het geschonden gelaat blijken een belangrijke 
aanvulling op de met dit model aangebrachte ordening.
Een nadeel van het ordeningsschema is dat de onderscheiden be
dreigingen elkaar hier en daar overlappen, waardoor een scherpe 
onderscheiding moeilijk hanteerbaar is. Zo zijn de bedreigingen van 
het ongeschonden lichaam en van het zelfbeeld, in het model als 
aparte bedreigingen opgevoerd, nauw met elkaar verbonden. Het li
chaamsbeeld kan gezien worden als een integraal deel van het zelf
beeld. Ook maakt het Cohen en Lazarus-model geen onderscheid 
tussen de drie categorieën naar sociale afstand in de relaties van de 
patiënt met zijn sociale omgeving, terwijl juist daarmee de rol van 
de sociale ondersteuning in samenhang met iemand’s zelfbeeld voor 
faciaalpatiënten is te verduidelijken.

Per beschreven bedreigd levensgebied wordt nagegaaan welke con
clusies getrokken kunnen worden een waar aanvullingen nodig 
zijn.
Angst welke betrekking heeft op de dreiging van de dood is een re
actie die bij faciaalpatiënten voorkomt. Die angst is dermate over
weldigend dat de angst voor een dreigende mutilatie er bij in het 
niet valt. De betekenis van een aangezichtsmutilatie dringt pas na 
de operatie tot patiënten door. Als de angst voor een mogelijke dood 
afneemt kan het verwerkingsproces van de mutilatie een aanvang 
nemen. Patiënten moeten de prijs van gezichtverlies betalen om in 
leven te blijven. Die prijs is hoog, maar de investering levert een als 
’’gezond” ervaren lichaam op. Het geschonden lichaamsbeeld kan 
door de patiënt zodoende in het zelfbeeld worden geïntegreerd.
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Pijn ervaart de patiënt nauwelijks van zijn geschonden lichaam. 
Dit aspect van de bedreiging behoeft niet in het zelf-concept te wor
den geïntegreerd.

De relatie die Cohen en Lazarus leggen tussen zelf-concept en toe
komstplannen lijkt voor faciaalpatiënten niet direct van toepassing. 
Faciaalpatiënten lijken weer een "nieuw” zelfbeeld te kunnen op
bouwen door de integratie van hun mutilatie en prothese. Toch zien 
we dat ongeveer de helft van de patiënten bij de dag gaat leven en 
weinig of geen geen toekomstplannen meer maakt. Dit zou er op 
kunnen wijzen dat de genoemde integratie weinig diepgaand is, 
danwel dat het ”er mee kunnen leven” maar een betrekkelijke 
waarde heeft.

Een groot probleem voor faciaalpatiënten is gelegen in de handha
ving van het emotionele evenwicht. Patiënten ervaren een aantal 
emoties en gevoelens, in het bijzonder angst, onzekerheid en hoop, 
welke zij niet eerder in die mate hebben ervaren. Dit speelt vooral 
in de periode aansluitend op het vernemen van de diagnose en op 
de mutilerende operatie. Voor enkelen leidt dit zelfs tot suicidege- 
dachten. Toch weten de meeste patiënten die emoties te verwerken. 
Cruciaal daarbij is de rol van de direct naasten van de patiënt. Zij 
zijn hét supportsysteem voor faciaalpatiënten.

De aangezichtsverminking, al dan niet verholpen met een prothese, 
vormt een ernstige bedreiging voor het sociaal en maatschappelijk 
functioneren van patiënten. De gevolgen van deze bedreiging ne
men in de tijd af. Patiënten worden door vreemden nagestaard, 
maar weten over het algemeen een antwoord te vinden op dit pro
bleem. Moeilijk blijft het met als ongewis ervaren contacten met fa
milie en vrienden. De wankele wijze waarop faciaalpatiënten deel 
uitmaken van dit sociale systeem kan er daarom toe leiden dat zij 
de verminking als een probleem blijven ervaren.

Patiënten ervaren het als een bedreiging zich aan te moeten passen 
aan de nieuwe ziekenhuisomgeving. Dit geldt in mindere mate voor 
de aanpassing aan de poliklinische setting van de afdeling MFP. Er 
is met name sprake van behoefte aan meer begeleiding en aandacht 
voor het psycho-sociale welzijn tijdens de behandelingen. Overigens 
heeft het ziekenhuis ook de betekenis van toevluchtsoord (Bremer, 
1972), van een schuilplaats voor de patiënt om zich met zijn mutila
tie, althans tijdelijk, te kunnen verbergen.
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Hoofdstuk 9
Afsluiting: hypotheses voor verder 
onderzoek en aanbevelingen

INLEIDING
In de voorafgaande hoofdstukken is een beschrijving gegeven van 
de wijze waarop faciaalpatiënten hun ziekte, de daar op volgende 
mutilerende operatie(s) en vervolgens het dragen van een prothese 
beleven. Getracht is deze onderzoeksbevindingen te ordenen in en 
te interpreteren met behulp van het copingmodel van Cohen en La
zarus.
Daarnaast is aandacht geschonken aan de behandelaars van faci
aalpatiënten. Met chirurgen, tandartsen, de tandtechnicus, ver
pleegkundigen en tandartsassistentes is gesproken over de emoties 
die de omgang mét en de behandeling en verpleging van faciaalpa
tiënten bij hen teweegbrengt. Ook is in de gesprekken met de be
handelaars aan de orde geweest wat zij wel en wat zij niet tot hun 
taak rekenen en welke specifieke accenten zij in de behandeling 
van faciaalpatiënten leggen. Door zowel patiënten als behandelaars 
als object van studie te nemen, is inzicht verkregen in overeenkom
sten én verschillen die zich bij beide categorieën in de confrontatie 
met kanker in het gezicht voordoen. Dit inzicht zal, naar wij hopen, 
bijdragen aan wat als uiteindelijk doel van deze studie kan worden 
beschouwd: de verbetering van de behandelsituatie van faciaalpa
tiënten.
Om deze bijdrage nader te preciseren komen in dit afsluitende 
hoofdstuk nog drie zaken aan de orde. In de eerste plaats worden 
puntsgewijs de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat. 
Deze samenvatting wordt daarbij vanuit twee gezichtspunten gege
ven: vanuit de organisatorische behandelingsgang zoals die rond 
patiënten en behandelaars door de praktijk is gestructureerd en 
vanuit de belevingswereld van patiënten onderscheiden naar "be
dreigd levensgebied”. Dit laatste gezichtspunt is aan het copingmo
del van Cohen en Lazarus ontleend (9.1.).
Vervolgens zal in tweeërlei zin worden weergegeven onder welke 
condities de behandeling van faciaalpatiënten kan worden verbe
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terd: eerst in termen van onderzoek (9.2.) en vervolgens in termen 
van praktijk en beleid (9.3.). De theoretische excercitie die plaats 
vond in hoofdstuk 8. mondt uit in het kort formuleren van een aan
tal hypotheses die tot verder onderzoek aanleiding kunnen geven. 
De overweging hierbij is, dat in dit explorerende onderzoek aanwij
zingen voor samenhangen zijn gevonden, die getoetst zullen moeten 
worden teneinde, conform de eerder aangegeven bedoelingen van 
dit onderzoek, tot generaliseerbare uitspraken te kunnen komen. 
Dit wil ook zeggen dat we van oordeel zij dat de ernst van de pro
blematiek waar deze studie zich mee bezig heeft gehouden, verder 
onderzoek verdient. Het is naar onze mening wel degelijk van we
tenschappelijk én praktisch belang wanneer de door deze studie 
verkregen inzichten via grootschaliger en kwantitatief-toetsend on
derzoek nader worden onderbouwd. De formulering van enkele hy
potheses moet als een eerste aanzet daartoe worden gezien.
Dat de behandelingen van faciaalpatiënten intussen doorgaan is 
duidelijk. Daarom zal in de derde plaats en wel aan het slot van dit 
hoofdstuk een lijst van praktische aanbevelingen worden opgeno
men. Deze lijst is op te vatten als een checklist voor de praktijk met 
de bedoeling tot een verbetering van de behandelsituatie te komen. 
Ook hier wordt in staccato stijl datgene bij elkaar gevoegd wat 
wordt gevonden in de evaluaties van patiënten en behandelaars, de 
overeenkomsten daartussen en vooral de discrepanties.

9.1. Conclusies interviews patiënten en behandelaars

We geven de belangrijkste bevindingen uit de interviews met de pa
tiënten en hun behandelaars geordend per behandelfase. Bij de be
noeming van de behandelfases is uitgegaan van de klinische fases 
die een patiënt doorloopt. Een fase-benoeming die gebaseerd is op 
de belevingsaspecten van de patiënt kon pas gemaakt worden na
dat die belevingsaspecten bekend zijn. We beschikken nu over vol
doende materiaal om de onderscheiden fases te benoemen vanuit de 
patiënt. Achter de oorspronkelijke faseaanduiding wordt dan ook 
een faseaanduiding gegeven in termen van het meest karakteristie
ke belevingsaspect vanuit de ervaringswereld van de patiënt.
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9.1.1. Diagnostische fase ! fase van onzekerheid en angst 
De evaluatieve en emotionele reacties van patiënten vóór verwijzing 
naar het ziekenhuis kunnen als volgt worden samengevat.
- De huisarts of tandarts verwijst de patiënt meestal wél binnen 

enkele weken na de eerste klachten naar een regionale specia
list.

- Patiënten voelen zich door regionale specialisten vaker ”aan het 
lijntje” gehouden dan door de huisartsen en constateren een ze
ker doctors-delay.

- Ongeveer de helft van de patiënten maakt zich zorgen over het 
(te) lang uitblijvèn van de diagnose.

- De meeste patiënten hebben een duidelijk wantrouwen dat hun 
klachten leiden tot de mogelijke diagnose kanker.

- De angst kanker te hebben betekent voor de patiënt vrijwel al
tijd angst om te sterven.

Nadat de patiënt is opgenomen in het ziekenhuis zijn de reacties 
van patiënten op het horen van de diagnose en het voorstel tot ope
reren:
- Wanneer niet de diagnose kanker wordt meegedeeld, maar wèl 

wordt gezegd dat er geopereerd moet worden, dan krijgen de 
meeste patiënten toch een sterk vermoeden dat er sprake is van 
een kwaadaardige aandoening.

Bij het merendeel van de patiënten is de diagnose wel meegedeeld, 
meestal in combinatie met een voorstel tot operatie.
- Voor vrijwel alle patiënten is de diagnose kanker gelijk met de 

gedachte aan doodgaan.
- Het voorstel tot opereren heeft ten opzicht van de mededeling 

aan de patiënt dat deze kanker heeft een relatief geringe im
pact.

- De aangezichtsverminkende operatie is kennelijk de prijs die be
taald moet worden om van de kanker af te komen. Patiënten 
zeggen geen grote moeite met de operatie te hebben of hebben 
geen duidelijke mening. Anderen zeggen het ”erg” te vinden 
maar er wel mee te kunnen leven.

- Kanker in het gezicht kan leiden tot herordening van waarden: 
enkele patiënten zeggen dat als ze elders kanker in hun lichaam 
zouden hebben zij dat als meer bedreigend zouden ervaren.
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De wijze waarop specialisten de diagnose kanker meedelen heeft
invloed op de reactie van de patiënt.
- Specialisten die om de diagnose heendraaien of alleen reageren 

op vragen van de patiënt krijgen weinig waardering voor hun 
optreden.

- Het telefonisch of per post meedelen van de diagnose wordt door 
patiënten afgewezen.

- Een open overleg tussen patiënt en specialist over de diagnose 
en over het voorstel tot opereren stellen patiënten op prijs.

Reacties van behandelaars in de diagnostische fase.
- Het specifieke van faciaalpatiënten lijkt voor chirurgen te liggen 

in de technische moeilijkheidsgraad, de extra zorg die patiënten 
behoeven bij het voorbereiden van de operatie en de mutilatie op 
zich.

- Het eerste gesprek dat chirurgen met patiënten voeren lijkt 
vooral technisch van aard te zijn. De chirurgen nemen een af
wachtende houding aan ten opzichte van mogelijke psycho-socia- 
le problematiek van patiënten.

- De meeste chirurgen geven er de voorkeur aan de patiënt geen 
keuzemogelijkheden te bieden bij het voorstel tot behandelen.

- Wensen of overwegingen van de patiënt blijken vrijwel niet aan 
de orde te komen, mede als gevolg van de opvatting van de art
sen dat er vrijwel geen keus voor hen is.

- Een enkele chirurg noemt het diagnosegesprek een emotioneel 
gebeuren; de overigen zeggen bij dit gesprek geen emoties te be
leven.

- Alle chirurgen vinden het weliswaar noodzakelijk dat vervolgge
sprekken plaatsvinden opdat patiënten zich beter realiseren wat 
de diagnose en behandeling inhouden, maar slechts een enkele 
chirurg voert deze gesprekken ook werkelijk. De overigen niet.

- Verpleegkundigen vinden het noodzakelijk dat de meningen en 
wensen van de verpleging sterker meetellen in de besluitvor
ming rond het opmaken van het behandelingsplan dan nu het 
geval is: de verpleging kan aanvullende informatie verschaffen 
betreffende de psychische status van de patiënt.

- MFP-behandelaars vinden dat ze te laat betrokken worden bij 
de besluitvorming rond het opmaken van het behandelingsplan.
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9.1.2. Therapeutische fase !fase van verwachting
De reacties van patiënten op de behandelingen in het ziekenhuis
vallen in twee onderdelen uiteen.
- Over de medisch-technische behandelingen, met name de opera

tie, zijn de meeste patiënten positief.
- Op een enkele uitzondering na hebben patiënten geen klachten 

over de verzorging.

De houding van artsen wordt nogal eens bekritiseerd.
- De patiënten aan wie onvoldoende of geen informatie is ver

schaft over de omvang van het weg te nemen weefsel en de mo
gelijke bijwerkingen van een bepaalde behandeling vertonen 
vaak schrikreacties.

- De vraag van de patiënt naar begeleiding lijkt niet alleen inge
geven te worden door de vraag naar hoe het nu verder moet in 
technische zin maar ook door het probleem hoe deze mutilatie 
verwerkt kan worden.

- De verpleging en de huisarts spelen een ”bemiddelende” rol in 
het contact tussen de patiënt en de ziekenhuisartsen.

Er zijn drie typen reacties te onderscheiden op de eerste confronta
tie met de mutilatie.
- Het zien van de mutilatie wekt sterke emoties op: schrik, leegte, 

angst voor de toekomst en doodsgedachten.
- Patiënten reageren min of meer laconiek of lijken geen gedach

ten te willen of kunnen hebben.
- Anderen draaien om de herinnering aan die gebeurtenis heen of 

wensen er niet (meer) over te praten.

Alle patiënten zijn zich er van bewust door de mutilatie met een ge
schonden gezicht door het leven te moeten.
- Bij de meeste patiënten treedt na verloop van tijd een zekere ge

wenning op aan de mutilatie.
- Een positieve houding van vooral het gezin speelt een belangrij

ke rol bij de uiteindelijke acceptatie van de mutilatie.
- Voor een aantal patiënten is het ziekenhuis een veilige plaats 

waar zij zich betrekkelijk vrij met hun mutilatie kunnen verto
nen en de confrontatie met de maatschappij nog niet aan behoe
ven te gaan.
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Bij de voorlichting zoals deze gegeven wordt, blijkt het voor patiën
ten moeilijk te zijn zich een voorstelling te maken van de prothese 
die zij zullen krijgen.
- Het geven van voorlichting aan patiënten over een prothese 

leidt in de meeste gevallen niet tot een reëel verwachtingspa
troon.

Reacties van de behandelaars in de therapeutische fase.
- Een mutilerende operatie in het gezicht heeft voor chirurgen 

meer dan alleen een technische betekenis. Emoties over de pa
tiënt en de behandelingen komen echter slechts indirect tot ui
ting.

- De meeste chirurgen lijken zich niet verantwoordelijk te voelen 
c.q. zien het niet als hun taak om de confrontatie van de patiënt 
met zijn defect zelf te begeleiden.

- In die gevallen waarbij chirurgen zelf de patiënt confronteren 
met zijn verminking wordt vooral vaktechnisch met de patiënt 
gesproken. Op de emoties die de mutilatie opwekken bij patiën
ten wordt amper ingegaan. Men wijst in deze op de rol van de 
verpleging.

- De verpleegkundigen vinden de confrontatie met een gemuti
leerde patiënt een emotievol gebeuren.

- Het blijkt dat verpleegkundigen pas dan patiënten goed kunnen 
opvangen als sprake is van een goede communicatie tussen art
sen en verpleegkundigen.

- Alle tandartsen zien het belang in van het samen met de chirur
gen opmaken van een behandelingsplan voor patiënten.

9.1.3. Reconstructieve fase/fase van de confrontatie met de realiteit 
In deze fase hebben faciaalpató'rcten de meeste contacten met de 
behandelaars van de afdeling MFP.
- Het maken van een faciaalafdruk is voor een aantal patiënten 

een angstig gebeuren.
- De meeste patiënten zijn tevreden over de houding die de MFP 

behandelaars ten opzichte van hen aannemen.
- Een groot deel van de patiënten blijft klachten houden over de 

prothese. De klachten betreffen de retentie van de prothese, de 
randaansluiting, de kleur en het hanteren van de prothese.

- Het lijkt erop dat ondanks de technische ongemakken voor de 
meeste patiënten de prothese toch bevredigend is.
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De vrijheid van patiënten waarmee zij hun omgeving tegemoet tre
den is afhankelijk van de grootte van de betreffende sociale af
stand.
- Binnen de directe omgeving van het gezin of leefsituatie voelen 

alle patiënten zich vrij te gaan en te staan waar zij willen.
- Op het niveau van het openbare leven, waar vrijwel alle patiën

ten zich weer in begeven, leggen zij zich geen beperkingen op in 
hun bewegingsvrijheid.

- Het nagestaard worden wordt door ongeveer de helft van de pa
tiënten als hinderlijk ervaren. De overigen zeggen er geen moei
te mee te hebben.

- Het ontmoeten van familie en vrienden brengt onzekerheid mee 
voor de patiënt: de reacties zijn niet consistent.

Reacties van de behandelaars in de reconstructieve fase.

De keuze uit mogelijkheden voor reconstructie van faciaaldefecten 
is in een groot aantal gevallen op technische gronden slechts zeer 
beperkt.
- Als er wel sprake is van een keuzemogelijkheid geven de meeste 

chirurgen de voorkeur aan een prothetische reconstructie.
- Eén chirurg pleit voor een verbetering van de multidisciplinaire 

opzet van de patiëntenbehandeling door betere procedurele af
spraken en door training van de behandelaars.

De begeleiding van patiënten wordt door de chirurgen als noodza
kelijk ervaren, maar kennelijk moet dit door anderen gebeuren.
- Het begeleiden van patiënten wordt vaak overgelaten aan de 

verpleging en het maatschappelijk werk.
- Geen der behandelaars geeft aan dat het noodzakelijk zou kun

nen zijn de patiënt zelf, verwikkeld in een verwerkingsproces 
betreffende kanker in het gezicht en de daaruit voortvloeiende 
mutilatie, systematisch in psycho-sociale zin te ondersteunen.

- Om het acceptatieproces van de prothese te vergemakkelijken 
wordt door de behandelaars contact aangeraden van ’’nieuwe” 
patiënten met ervaren lotgenoten. Initiatieven in deze ontbre
ken.

- Voor de meeste tandartsen lijkt het zien van de mutilatie weinig 
emoties op te roepen. Slecht één tandarts speekt over het af
schrikwekkend uiterlijk van patiënten.
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- Alle tandartsen geven informatie over de gang van zaken bij het 
vervaardigen van een prothese.

- Tandartsen met geringe ervaring in het behandelen van faciaal- 
patiënten zijn niet geneigd samen met de patiënt de mutilatie te 
bekijken; ervaren tandartsen bekijken wél met de patiënt de 
mutilatie.

- Een faciaalprothese wordt door tandartsen gezien als een ca- 
mouflagemiddel. Zij veronderstellen dat een prothese een pa
tiënt meer zelfvertrouwen en eigenwaarde kan geven.

- Assistentes rekenen het tot hun taak (en voeren deze als zoda
nig uit) patiënten en hun naaste op te vangen en een vertrou
wensband te helpen opbouwen tussen de patiënt en zijn 
behandelaars.

9.1.4. Controle fase/fase van de aanpassing aan de realiteit

De patiënten.
- Controles op het verloop van de ziekte op de polikliniek van het 

ziekenhuis zijn voor patiënten een beangstigend gebeuren.
- Controles van de prothese op de afdeling MFP worden door de 

patiënt nauwelijks als bedreigend ervaren.

Reacties van de behandelaars in de controle fase.
- Vrijwel alle behandelaars delegeren de overgang naar de thuis

situatie aan de verpleging.

Tijdens de controle spreekuren wordt "technisch” gekeken naar de
patiënt.
- Chirurgen besteden weinig aandacht aan de angsten die patiën

ten hebben voor de controles op het kankerproces.
- Een enkele chirurg geeft tijdens de spreekuren enige psycho-so- 

ciale begeleiding aan patiënten. Anderen wijzen deze begelei
ding als ondoenlijk af.

De afdeling MFP kent geen duidelijk controleschema.
- Tandartsen realiseren zich dat achter klachten van een patiënt 

over de prothese een andere problematiek kan schuilen, zoals 
het niet accepteren door de patiënt van zijn mutilatie.
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9.1.5. Palliatieve fase!fase van het afscheid van het leven

Eén patiënt verkeerde in een terminale stadium.

Reacties van behandelaars in de palliatieve fase.
- Er is een tendens geen grote operaties meer uit te voeren bij ter

minale patiënten.
- De meeste chirurgen vinden het moeilijk gesprekken te voeren 

met terminale patiënten. Zij gaan echter die gesprekken niet uit 
de weg.

- Alle tandartsen zeggen dat getracht moet worden als patiënten 
daarom vragen palliatieve prothetische zorg te verlenen.

- Assistentes vinden het moeilijk met terminale patiënten om te 
gaan. Desondanks geven zij deze patiënten wel veel aandacht.

9.1.6. Algemene belevingsaspecten.
Praten over het hebben van kanker, de mutilatie en de prothese
wordt niet door alle patiënten als even belangrijk ervaren.
- Voor het merendeel van de patiënten is het erg moeilijk zich te 

uiten over de gevoelens die daarbij een rol spelen.
- Een aantal patiënten wil eerst zelf hun emoties voldoende kun

nen verwerken alvorens er met anderen over te praten.
- Gezinsleden geven patiënten veel steun bij het zich uiten over 

hun ervaringen.
- Buiten het gezin lopen gesprekscontacten in deze vaak stroef.
- Over de oorzaak van hun ziekte heeft de helft van de patiënten 

wel eens nagedacht. Patiënten wijzen meestal op factoren van 
buitenaf die het ziekteproces mogelijk op gang hebben gebracht.

- Geen van de patiënten betrekt de ziekte op eigen tekortkomin
gen.

- Ongeveer de helft van de patiënten vindt steun in hun geloofs
overtuiging.

- Veranderingen die patiënten hebben ervaren door hun ziekte en 
de behandelingen uiten zich in hun zelfbeeld, hun werksituatie, 
de omgang met de naaste en de dagelijkse bezigheden.

- Bij ruim de helft van de patiënten is er sprake van dat hun le
ven niet wezenlijk veranderd is.

- Een meerderheid van de oudere patiënten ziet voor zichzelf 
slechts een beperkt toekomstperspectief. Zij leven van dag tot 
dag.
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- De andere patiënten hebben het leven weer ter band genomen 
door actief bezigheden te zoeken en mensen te ontmoeten.

- Meerdere patiënten geven aan contacten met mede-patiënten op 
prijs te stellen. Een enkele patiënt onderneemt daartoe zelf ini
tiatieven.

9.2. Hypotheses

Bij bet formuleren van een aantal hypotheses vanuit de onder
zoeksbevindingen is ervoor gekozen de behandelsituatie en kwali
teit van verwerking als uitgangspunt te nemen. Deze beide zaken 
staan niet los van elkaar. Verondersteld kan immers worden dat de 
behandelsituatie uitgedrukt in de kwaliteit van de begeleiding in
vloed beeft op de kwaliteit van het verwerkingsproces bij de pa
tiënt. Anders gezegd: naarmate de begeleiding van patiënten 
verbetert zal de kwaliteit van verwerking hoger zijn.

De hypotheses

- Wanneer älle behandelaars een omschreven (deel)verantwoorde- 
lijkheid hebben in de psycho-sociale begeleiding van faciaalpa- 
tienten zal de begeleiding effectiever worden.

- Wanneer de communicatie in het ziekenhuis tussen de behande
laars (inclusief MFP-ers) beter wordt zal de begeleiding van pa
tiënten ook verbeteren.

- Wanneer de diagnose kanker voor faciaalpatiënten wordt ver
huld zal de kwaliteit van verwerking, ook die betreffende de mu
tilatie, geringer zijn.

- Wanneer aan de patiënt pre- en postoperatief systematisch in
formatie wordt verstrekt over de behandelings(on)mogelijkhe- 
den, zal de kwaliteit van verwerken hoger zijn.

- Naarmate de direct naasten van de patiënt meer worden betrok
ken bij de behandelingen van faciaalpatiënten zullen deze beter
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in staat zijn hun mutilatie te verwerken en daarmee zullen zij 
eer\ hogere kwaliteit van verwerking vertonen.

- Naarmate "nieuwe” patiënten meer contacten leggen met erva
ren lotgenoten zal de kwaliteit van verwerken hoger zijn.

- Wanneer bij de controlespreekuren systematisch aandacht 
wordt besteed aan de psycho-sociale ondersteuning van de pa
tiënt zal de kwaliteit van verwerking hoger zijn.

9.3. Aanbevelingen voor behandelaars (checklist)

De eerste behandelaars waar faciaalpatiënten mee te maken krij
gen zijn de huis(tand)artsen en de regionale specialisten. Deze zijn 
niet in het onderzoek betrokken (zie hoofdstuk 3.). Voor "richtlij
nen” ten behoeve van huisartsen ten aanzien van patiënten bij wie 
het vermoeden van kanker bestaat of kanker is vastgesteld verwij
zen we graag naar een onderzoek dat is uitgevoerd onder auspiciën 
van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland naar de psy
cho-sociale aspecten van de zorg voor kankerpatiënten in de eerste
en tweedelijns-gezondheidszorg door Meijerink (1987) (zie bijlage 
II).

Aanbevolen aandachtspunten ten behoeve van de optimalisering 
van de diagnostische fase.
In de diagnostische fase lijkt angst voor c.q. het vermoeden van 
kanker een overheersende rol te spelen bij faciaalpatiënten. De 
meeste patiënten willen over deze angst open kunnen communice
ren met hun behandelaars. Behandelaars in het ziekenhuis nemen 
een afwachtende houding aan ten opzichte van mogelijke psycho
sociale problematiek van patiënten. Angst kan gereduceerd worden 
door deze bespreekbaar te maken, door gedoseerde informatie te 
geven aan de patiënt en door de verpleging en de huisarts goed te 
informeren over de diagnose en behandelingen.
- De arts informeert bij de patiënt wat deze weet omtrent zijn 

ziekte. Deze informatie geeft hij door aan de andere betrokken 
behandelaars en de verpleegkundigen.

- De arts praat met de patiënt over het waarom en het hoe van de 
onderzoekingen ten behoeve van de diagnostiek.
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- Bij het opmaken van het behandelingsplan worden actief de be
handelende specialisten (inclusief de MFP’er) en de verantwoor
delijke verpleegkundige betrokken.

- De behandelend chirurg voert met de patiënt het diagnosege- 
sprek en brengt het voorstel tot behandelen. Hij vergewist zich 
ervan of de patiënt zijn direct naaste bij dit gesprek aanwezig 
wil hebben. (Voor een leidraad voor het overbrengen van een on
gunstig bericht zie bijlage III.)

- In dit gesprek moet de patiënt de gelegenheid krijgen zijn ang
sten en frustraties te uiten. Het geven van informatie over de 
behandelingen wordt gedoseerd, afhankelijk van de emotionele 
reacties van de patiënt.

- De behandelend chirurg bereidt de patiënt gedoseerd voor op de 
plaats en omvang van de komende mutilatie.

- De behandelend chirurg geeft een eerste informatie aan de pa
tiënt over de prothetische behandelingsmogelijkheden.

- Het geven van informatie, ook al wordt deze niet geheel opgeno
men door de patiënt, kan gezien worden als het geven van aan
dacht aan de patiënt.

- De behandelend chirurg brengt de verpleging en de zaalarts op 
de hoogte van de inhoud van het gesprek.

- De verpleegkundigen stellen de verantwoordelijke arts op de 
hoogte van de reacties van de patiënt op het diagnosegesprek.

- De behandelend chirurg stelt de medewerkers van de afdeling 
MFP op de hoogte van de medisch-technische gegevens èn van 
de emotionele toestand van de patiënt.

- De MFP’er geeft aan de patiënt bij zijn bezoek aan de afdeling 
MFP nadere informatie over de te vervaardigen prothese.

We concludeerden dat de betekenis van een aangezichtsmutilatie 
pas nä de operatie in volle omvang tot de patiënt doordringt. Ont
kenning als afweer/copingmechanisme in het verwerkingsproces 
wordt bij faciaalpatiënten bemoeilijkt doordat de mutilatie onont
koombaar is. Het verwerken van de mutilatie zal meer geschieden 
door de ”ruil”: ”Ik heb het er voor over gehad me te laten mutileren 
om van de kanker af te zijn”. De zorg voor patiënten nä de operatie 
zal naast de medisch-technische behandelingen vooral gericht moe
ten zijn op het begeleiden van de patiënt bij het verwerken van de 
mutilatie. Voor de confrontatie met de mutilatie is de behandelend 
chirurg de hoofdverantwoordelijke. Deze confrontatie fungeert als 
een tweede ”slecht-nieuws-gesprek”. Het is belangrijk een meest
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naaste te betrekken bij de confrontatie met de mutilatie gezien de 
steunfunctie van het "thuisfront”.
- De verantwoordelijke chirurg bepaalt hoe en wanneer de patiënt 

en zijn direct naasten geconfronteerd worden met de mutilatie. 
Bij voorkeur is de chirurg zelf aanwezig bij die confrontatie.

- De patiënt krijgt de gelegenheid zijn angsten en frustraties over 
zijn mismaakte gezicht te uiten.

- Informatie over "hoe nu verder” wordt gedoseerd gegeven.
- De verpleegkundigen en de zaalarts worden op de hoogte ge

bracht van de reacties van de patiënt.
- De MFP krijgt bericht over het moment van de confrontatie. 

Deze brengt minstens één keer een bezoek aan de patiënt na de 
confrontatie.

- Bij dit bezoek informeert de MFP1 er de patiënt over de verdere 
prothetische behandelingen, zowel naar inhoud als naar het mo
ment waarop deze kunnen plaatsvinden.

- Artsen en verpleegkundigen zijn er attent op welke vrijheid van 
bewegen patiënten aan de dag leggen. Als de patiënt zich terug
trekt kan overwogen worden professionele hulp en/of hulp van 
lotgenoten in te schakelen.

- Bij ontslag uit het ziekenhuis worden de huisarts en de afdeling 
MFP geïnformeerd over ontslagdatum en over de emotionele 
toestand van de patiënt.

De behandelingen en vooral de begeleiding van de patiënt in het 
ziekenhuis moeten zodanig zijn gestructureerd dat de patiënt bij 
het afsluiten van zijn verblijf in het ziekenhuis de eerste fase(s) van 
het verwerkingsproces van zijn ziekte en mutilatie positief heeft 
doorlopen. Behandelaars moeten er zich van bewust zijn dat een 
open en toenaderende i.p.v. distantiërende houding naar de patiënt 
en diens mutilatie een voorwaarde is voor de nodige ondersteuning 
van de patiënt in zijn verwerkingsproces.
- Bij de aanvang van de behandelingen op de afdeling MFP verge

wist de behandelend MFP-er zich ervan welke informatie over 
de te vervaardigen prothese (nog) bij de patiënt en diens naaste 
actueel aanwezig is.

- De behandelend MFP-er bespreekt met de patiënt de procedure 
bij het vervaardigen van de prothese.

- De tandarts vraagt aan de patiënt samen met hem de mutilatie 
te bekijken en tracht de patiënt zo vertrouwd mogelijk te maken 
met de mutilatie en de prothese.
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- Bij het maken van faciaalafdrukken dienen tandartsen er reke
ning mee te houden dat door het "afsluitende” karakter van deze 
behandeling de patiënt erg angstig kan worden. Door de patiënt 
goed te informeren kan angst gereduceerd worden.

- Naast het geven van technische informatie over de prothese, zo
als kleurechtheid, retentie-problemen en het schoonhouden van 
de prothese, informeert de tandarts de patiënt over de mogelijke 
reacties uit de omgeving van de patiënt op de prothese.

- Indien gewenst brengt de tandarts de patiënt in contact met lot
genoten voor het uitwisselen van ervaringen.

- Tandartsen betrekken de naaste van de patiënt zoveel mogelijk 
bij het informatieve deel van de behandelingen.

- Tandartsassistentes vangen de naaste van de patiënt op gedu
rende de overige behandelingen.

- Indien de tandartsen en/of de assistentes waarnemen dat de pa
tiënt de behandelingen niet aankan en zich bijvoorbeeld volko
men afsluit, kan in overleg met de patiënt overwogen worden 
professionele psycho-sociale hulp in te roepen.

Controles op het ziekteverloop worden door de patiënt als bedrei
gend ervaren. Niet alle chirurgen geven tijdens de controlespreek- 
uren genoeg aandacht aan deze angsten.
In tegenstelling tot het gangbare ongeregelde terugkomschema 
dient het initiatief tot controles op de afdeling MFP bij de afdeling 
te liggen en niet te worden overgelaten aan de patiënt.
- Tijdens de controlespreekuren in het ziekenhuis dienen artsen 

zich op de hoogte te stellen of patiënten angst hebben voor een 
mogelijk recidief of metastaseringen.

- Alleen al door vragen te stellen als ”hoe gaat het nu verder met 
u?” of "kunt u het allemaal aan?” of "hebt u zich veel zorgen ge
maakt voor deze controle?” kunnen artsen de patiënt helpen zich 
te uiten over deze angsten.

- Controles op de afdeling MFP dienen te verlopen volgens een 
van te voren bekend gemaakt schema. Patiënten worden inge
licht over het hoe, waarom en de tijden van de controles.

- Tandartsen dienen er zich van bewust te zijn dat klachten over 
de prothese iets kunnen zeggen over de mate waarin de patiënt 
in staat is zijn mutilatie te verwerken en de camouflerende pro
these te accepteren.
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- MFP-behandelaars informeren de chirurg die verantwoordelijk 
is voor de controle van de patiënt over eventuele psycho-sociale 
problematiek van patiënten.

De te stellen grenzen aan het behandelen van patiënten, het cure
ren, komen pregnant naar voren bij de overwegingen zodanige mu
tilerende heroperaties uit te voeren dat geen sprake meer kan zijn 
van enige kwaliteit van leven van patiënten. De beslissing over te 
gaan tot palliatieve zorg zal in goed overleg tussen de patiënt en 
zijn behandelaars moeten worden genomen. De ethiek van het me
disch en tandheelkundig handelen is daarbij in het geding. Opere
ren ten koste van de kwaliteit van leven van patiënten dient 
vermeden te worden. Hoe deze grens is te bepalen is sterk individu
eel bepaald. Dit geldt zowel voor de patiënt als voor de behande
laars. Behandelaars zullen er zich van bewust moeten zijn dat de 
waarden en normen die zij hanteren bijna altijd verschillend zijn 
van de waarden en normen die de patiënt en diens omgeving hante
ren. Éénduidige oplossingen zijn niet te geven. Wel dient er altijd 
sprake te zijn van goed overleg tussen alle betrokkenen.
- De beslissing een (verdergaande) mutilerende operatie in het 

aangezicht uit te voeren mag niet alleen genomen worden op ba
sis van wat technisch (nog) mogelijk is.

- Bij de beslissing niet meer te cureren en over te gaan tot pallia
tieve zorg zullen de patiënt, diens naaste, de behandelende chi
rurg, de verpleging en de huisarts betrokken moeten worden.

- De afdeling MFP wordt op de hoogte gebracht van de beslissing 
over te gaan tot palliatieve zorg.

- Behandelaars van de afdeling MFP bezien de mogelijkheid in 
overleg met de patiënt palliatieve prothetische zorg te verlenen.

Tenslotte volgen nog enige algemene aanbevelingen voor het om
gaan met faciaalpatiënten.

Het praten over het hebben van kanker, de mutilatie en de prothe
se kan voor patiënten het verwerkingsproces bevorderen. Het is een 
uitdaging voor alle behandelaars de patiënt te stimuleren over zijn 
belevingen te praten.
- Het praten met de patiënt over zijn ziekte en de behandelingen 

en hoe zij een en ander beleven zal een vanzelfsprekend onder
deel moeten zijn van de patiënt-(tand)arts-relatie en derhalve 
van de (tand)artsen opleiding.
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- Door gezinsleden te betrekken bij deze gesprekken steunen de 
behandelaars de gezinsleden en de patiënt zich onderling te ui
ten.

Patiënten zoeken vaak naar de oorzaak van hun ziekte, vragen zich 
af waarom het hen overkomen is of richten zich op hun geloof tij
dens het verwerkingsproces.
- Door de patiënt de gelegenheid te geven te praten over de oor

zaak van hun ziekte, het "waarom ik” en de steun die zij vinden 
in hun geloof kan het verwerkingsproces worden bevorderd.

Meerdere patiënten geven aan contacten met mede-patiënten op 
prijs te stellen.
- Het verdient aanbeveling al of niet via een categorale patiënten

vereniging een landelijk patiëntennetwerk op te zetten voor faci- 
aalpatiënten. Patiënten die daartoe de wens te kennen geven, 
kunnen op deze wijze in contact worden gebracht met "ervaren” 
lotgenoten.

Alle patiënten hebben de interviews als positief ervaren. Zij vonden 
het prettig hun verhaal "eens kwijt te kunnen”.
- Het verdient aanbeveling tijdens de controlesspreekuren een 

jaar na het plaatsen van de eerste prothese een evaluatiege
sprek met de patiënt te voeren over de gehele behandelingsgang.
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Samenvatting

Deze studie is opgezet om inzicht te verkrijgen in de psycho-sociale 
problematiek van faciaalpatiënten. Dit zijn patiënten die getroffen 
zijn door kanker waarbij het aangezicht operatief wordt gemuti
leerd en met kunstmiddelen, protheses, gereconstrueerd.

Hoofdstuk 1. De afdeling Maxillo Faciale Prothiek

In het eerste, inleidende, hoofdstuk wordt de plaats aangegeven 
van het vakgebied maxillo faciale prothetiek (MFP) binnen de tand
heelkunde. Na enkele historische opmerkingen volgt een beschrij
ving van het kader waarin de behandelingen van faciaalpatiënten 
plaatsvinden. De betrokken behandelaars van faciaalpatiënten ko
men uit de vakgebieden KNO, kaakchirurgie, plastische- en recon
structieve chirurgie en maxillo faciale prothetiek. Faciaalpatiënten 
geconfronteerd met de diagnose kanker en de daarop volgende be
handelingen kunnen in een crisissituatie terecht komen. Vragen 
die zich voordoen zijn: hoe verwerken patiënten de ontstane crisis
situatie, of: hoe verwerken zij het krijgen van kanker in het aange
zicht, hoe beleven zij de behandelingen, leveren de behandelingen 
een bijdrage aan de kwaliteit van leven. Voorts: hoe beleven de be
handelaars het omgaan met deze patiënten en het uitvoeren van de 
zeer ingrijpende behandelingen.

Hoofdstuk 2. De vraagstelling

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de stand van 
zaken betreffende kankeronderzoek in het algemeen en daarmee 
samenhangende psycho-sociale factoren in het bijzonder. Uit de li
teratuur blijkt dat geen duidelijk beeld bestaat van de psycho-socia
le factoren die bij faciaalpatiënten een rol spelen in de beleving van 
ziekte en behandeling. Over de ervaring van behandelaars in het
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omgaan met faciaalpatiënten is nauwelijks systematische kennis 
voorhanden. Gezien het voorgaande is in deze studie gekozen voor 
explorerend onderzoek. Het doel daarvan is psycho-sociale factoren 
die een rol spelen bij de beleving van ziekte en behandelingen van 
zowel faciaalpatiënten als hun behandelaars te ordenen.
Vijf vragen staan centraal:
1. Hoe verloopt de behandelingsgang van faciaalpatiënten?
2. Hoe beleven faciaalpatiënten hun ziekte en de daarbij behoren

de behandelingen?
3. Hoe beleven behandelaars het omgaan met faciaalpatiënten?
4. Zijn de belevingsaspecten van faciaalpatiënten in te passen in 

bestaande theoretische modellen betreffende het omgaan van 
patiënten met ziekte en behandelingen?

5. Welke praktische implicaties ten aanzien van de wijze van be
handelen vloeien voort uit de onder 2 en 3 verzamelde gegevens 
van patiënten enerzijds en behandelaars anderzijds?

Hoofdstuk 3. Methode van onderzoek

Twee redenen hebben geleid tot de keuze van exploratie via een 
descriptieve kwalitatieve benadering als methode van onderzoek.
1. In de literatuur is geen specifieke theorie- of hypothesevorming 

gevonden die in deze fase een kwantitatieve benadering zou 
rechtvaardigen.

2. Bij het relatief geringe aantal patiënten dat binnen de onder- 
zoeksdefiniëring valt kan niet worden voldaan aan de praktische 
en technische eis van voldoende grote aantallen voor kwantita
tief hypothesetoetsend onderzoek.

Faciaalpatiënten (24) werden retrospectief via vrije attitude inter
views geinterviewd over de beleving van hun ziekte en behandelin
gen. Bij de interviews was een directe naaste van de patiënt aanwe
zig.
Er werden 17 behandelaars geinterviewd. De interviews met de be
handelaars werden afgenomen onder andere aan de hand van de 
resultaten uit de patiënteninterviews.
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Hoofdstuk 4. Faciaalpatiënten: nadere definiëring

Het aantal "nieuwe” faciaalpatiënten per jaar bedraagt in Neder
land ongeveer 100. Bij deze patiënten worden orbita-, neus-, oor- en 
combinatieprotheses vervaardigd. Op de afdeling MFP te Utrecht 
zijn in een periode van 20 jaar 292 oncologiepatiënten behandeld 
van wie er 93 onder de definitie faciaalpatiënt vallen.
De 24 patiënten uit dit onderzoek, geselecteerd uit de patiënten 
van de afdeling MFP te Utrecht, worden nader gedefinieerd naar 
persoonsgegevens, naar algemene medische gegevens en naar be- 
handelgegevens MFP. De gemiddelde leeftijd van de 24 geïnter
viewde patiënten is 65 jaar (S.D. 13.5). Het betreft 19 mannen en 5 
vrouwen. Op het moment van de interviews (1984) was voor 15 van 
de 24 patiënten de mutilerende operatie vijf of minder jaren gele
den. Voor de anderen was het tijdsinterval 6 tot 18 jaar. Bij de pa
tiënten uit het onderzoek werden neus-, oogkas- en oorepitheses 
geplaatst, al dan niet in combinatie met intra- orale defectprothe- 
ses.

Hoofdstuk 5. Beschrijving behandelingsgang 
faciaalpatiënten

De behandelingsgang van faciaalpatiënten vormt de structuur
waarbinnen de belevingsaspecten van de patiënten zijn geplaatst.
In de beschrijving is derhalve een aantal fases onderscheiden over
eenkomstig de gangbare organisatie:
1. de diagnostische fase (van de eerste klacht van de patiënt tot 

het bekend worden van de diagnose),
2. de therapeutische fase (chirurgische interventie),
3. de reconstructieve fase (ontbrekende weefsels worden aange

vuld),
4. de controle fase (controles op verloop van ziekte en prothetische 

voorzieningen) en
5. de palliatieve fase (behandeling van terminale patiënten).
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Hoofdstuk 6. Belevingsaspecten faciaalpatiënten

Bij de beschrijving van de belevingsaspecten van faciaalpatiënten 
is het materiaal geordend naar de vijf onderscheiden behandelfa- 
ses. Tevens is een thema-clustering gehanteerd. Dit zijn "verdich
tingen” van elkaar bevestigende uitspraken op bepaalde thema’s. 
Op deze wijze wordt het verwerkingsproces van de patiënt zicht
baar gemaakt. Enkele bevindingen zijn:
- voor vrijwel alle patiënten is de diagnose kanker identiek aan de 

gedachte aan doodgaan
- de aangezichtsverminkende operatie is naar de ervaring van de 

patiënten kennelijk de prijs die betaald moet worden, om zich 
van kanker te vrijwaren

- kanker in het gezicht kan leiden tot herordening van waarden: 
enkele patiënten zeggen dat kanker elders in het lichaam als 
meer bedreigend zou worden ervaren

- de patiënten aan wie onvoldoende of geen informatie is verschaft 
over de om vang van het weg te nemen weefsel en de mogelijke 
bijwerkingen van een bepaalde behandeling vertonen vaak 
schrikreacties in tegenstelling tot patiënten bij wie wel informa
tie is gegeven

- de vraag van de patiënt naar begeleiding lijkt niet alleen ingege
ven te worden door onzekerheid in technische zin, maar ook door 
het probleem hoe de mutilatie verwerkt moet worden

- bij de meeste patiënten treedt na verloop van tijd een zekere ge
wenning op aan de mutilatie

- een positieve houding van het gezin speelt een belangrijke rol bij 
de uiteindelijke acceptatie van de mutilatie

- het lijkt erop dat ondanks technische ongemakken voor de mees
te patiënten de prothese een bevredigende oplossing is

- het ontmoeten van familie en vrienden brengt onzekerheid mee 
voor de patiënt: reacties van familie en vrienden op de gemuti
leerde patiënt zijn niet consistent

- veranderingen die patiënten hebben ervaren door hun ziekte en 
de behandelingen uiten zich in hun zelfbeeld, hun werksituatie, 
in de omgang met de naaste en in de dagelijkse bezigheden

- een meerderheid van de patiënten ziet voor zichzelf slechts een 
beperkt toekomstperspectief.
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Hoofdstuk 7. Behandelaars: intervieuwgegevens

De opzet van hoofdstuk 7 is gelijk aan de opzet van hoofdstuk 6. 
Enkele bevindingen uit de interviews met de behandelaars zijn:
- de chirurgen nemen een afwachtende houding aan ten opzichte 

van de psycho-sociale problematiek van faciaalpatiënten
- een enkele chirurg noemt het diagnosegesprek een emotioneel 

gebeuren; de overigen zeggen bij dit gesprek geen emoties te be
leven

- geen der behandelaars geeft aan dat het noodzakelijk zou zijn de 
patiënt zelf, verwikkeld in een verwerkingsproces betreffende 
kanker in het gezicht en de daaruit voortvloeiende mutilatie, 
systematisch in psycho-sociale zin te ondersteunen

- een faciaalprothese wordt door tandartsen gezien als een camou- 
flagemiddel. Zij veronderstellen dat een prothese een patiënt 
meer zelfvertrouwen en eigenwaarde geeft

- chirurgen besteden weinig aandacht aan de angsten die patiën
ten hebben voor de controles op het kankerproces

- de meeste chirurgen vinden het moeilijk gesprekken te voeren 
met terminale patiënten. Zij gaan echter die gesprekken niet uit 
de weg

Hoofdstuk 8. Ordening belevingsaspecten van
faciaalpatiënten; theoretische evaluatie

Na bespreking van enkele copingmodellen worden de resultaten 
van de hoofdstukken 5, 6, en 7 besproken aan de hand van het co- 
pingmodel van Cohen en Lazarus. Dit model biedt een voldoende 
genuanceerd kader om de onderzoeksbevindingen en daarmee de 
specifieke problematiek van faciaalpatiënten te evalueren. Dit be
treft zowel de individuele als sociale, lichamelijke als psychische 
gevolgen van hun ernstige ziekte, evenals hun positie in een zie
kenhuis of polikliniek, thuis en in verdere sociale situaties. Voorts 
bleek het mogelijk psychologische begrippen en theorieën over 
rouwverwerking aan de orde te stellen. Enkele conclusies zijn:
- als de angst voor een mogelijke dood afheemt kan het verwer

kingsproces van de mutilatie een aanvang nemen
- de relatie die Cohen en Lazarus leggen tussen zelf-concept en 

toekomstplannen lijkt voor faciaalpatiënten niet direct van toe
passing. Faciaalpatiënten moeten eerst een "nieuw” zelfbeeld 
opbouwen door de integratie van hun mutilatie en prothese
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- de wankele wijze waarop faciaalpatiënten omgaan met familie 
en vrienden kan er toe leiden dat zij de verminking als een pro
bleem blijven ervaren

- patiënten ervaren het als een bedreiging zich aan te moeten pas
sen aan de nieuwe ziekenhuisomgeving en in mindere mate aan 
de poliklinische setting van de afdeling MFP. Die bedreiging is 
geringer als aan de behoefte van de patiënt aan begeleiding en 
aandacht voor zijn psycho-sociale welzijn tijdens de behandelin
gen beter wordt voldaan.

Hoofdstuk 9. Afsluiting: hypotheses voor verder onderzoek 
en aanbevelingen

Na de belangrijkste onderzoeksresultaten puntsgewijs te hebben 
vermeld wordt in dit hoofdstuk weergegeven wat de condities zijn 
waaronder de behandelingen van faciaalpatiënten kunnen worden 
verbeterd, in termen van onderzoek, praktijk en beleid.
In dit explorerende onderzoek zijn aanwijzingen voor samenhangen 
gevonden die getoetst moeten worden. Dit leidde tot het formuleren 
van hypotheses. De eerste serie hypotheses beoogt condities aan te 
geven waarvan verwacht mag worden dat zij tot een verbetering 
van de behandelsituatie van de patiënt leiden, uitgedrukt in een 
betere begeleiding van de patiënt. De tweede serie hypotheses heeft 
betrekking op de condities die de kwaliteit van verwerking kunnen 
verbeteren. Gesuggereerd wordt vervolgens dat de kwaliteit van de 
behandelsituatie op zijn beurt weer gevolgen heeft voor de kwaliteit 
van het verwerkingsproces.
Dit hoofdstuk eindigt met een praktische "checklist” met aanbeve
lingen voor de behandelaars van faciaalpatiënten ter optimalise
ring van de begeleiding van faciaalpatiënten. Deze lijst gaat voor
namelijk over het informeren van patiënten over en het betrekken 
van patiënten bij de behandelingen. Voorts geeft deze lijst sugge
sties voor een gestructureerde informatieoverdracht tussen de be
handelaars onderling.
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Summary

The purpose of this study has been to obtain insight into the pat
tern of the psycho-social problems confronting facial patients. 
These are cancer patients for whom operative treatment brings fa
cial disfigurement followed by reconstruction through artificial 
means, prosthesis.

Chapter 1: The department of Maxillofacial 
Prosthodontics

The first and introductory chapter concerns the skill of maxillofa
cial prosthesis-construction within dentistry. After a few historical 
notes there follows a description of the situation in which treat
ment of facial patients takes place. This treatment is carried out by 
the experts from the fields of ENT, oral surgery, plastic and 
reconstructive surgery, and maxillofacial prosthodontics (MFP). Fa
cial patients confronted with the diagnosis of cancer and its sub
sequent treatment enter a crisis- situation. Questions which 
present themselves are: How do patients weather the crisis which 
has arisen? Or how do they cope with cancer of the face? How do 
they cope with the treatment? Do the treatments help in contribut
ing to the quality of life? Furthermore: how do the medical and den
tal staff deal with these patients and with the performance of the 
very drastic types of treatment?

Chapter 2: The Problem

This chapter gives a short survey of the present position regarding 
cancer research in general and associated psycho-social factors in 
particular. It is obvious from the literature that there is no clear 
picture of the psycho-social factors which play a role in the way fa
cial patients cope with illness and its treatment. There is scarcely 
any systematic knowledge to hand concerning the experiences of 
medical experts with facial patients, and for this reason the
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selected method for this study is qualitative research. Its aim is to 
catalogue psycho-social factors which play a role in the way both fa
cial patients and those treating them cope with illness and treat
ment.
Five central questions are:
1. How does the course of treatment for facial patients proceed?
2. How do facial patients cope with their illness and its associated 

treatment?
3. How do the medical and dental staff deal with facial patients?
4. Does the coping-behaviour of facial patients correspond with ex

isting theoretical models of the way patients deal with illness 
and treatment?

5. What practical implications regarding the methods of treatment 
can be drawn from the facts assembled under 2 and 3, for 
patients on the one hand, and for those treating them on the 
other.

Chapter 3. Method of Research

Two reasons have led to the choice of exploration via a descriptive 
qualitative approach as the method of research.
1. There is no specific theory- or hypothesis- formulation found in 

the literature which would justify a quantitative approach at 
this stage.

2. The practical and technical requirement of sufficiently great 
numbers for quantitative hypothesis-testing research cannot be 
met by the relatively small number of patients falling within the 
definition of this study.

Facial patients (24) were interviewed retrospectively about the way 
they had coped with their illness and treatment. A close companion 
of the patient was present at each interview.
Of the medical and dental staff, 17 persons were questioned, and 
the form of these interviews depended, among other things, upon 
the results of the interviews with the patients.

Chapter 4. Facial Patients: Closer Definition

The number of ’’new” facial patients per year in the Netherlands 
amounts to about 100. For these patients, orbital-, nasal-,
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auricular- and combination-prosthesis were made. Over a period of 
20 years in the Department of MFP in Utrecht, 292 oncological 
patients were treated, of whom 93 come into the category of facial 
patients. The 24 patients in this study, selected from the patients of 
the Department of MFP in Utrecht, are classified according to per
sonal characteristics, general medical facts, and information on 
MFP treatment. The average age of the 24 patients interviewd is 
65 years (S.D. 13.5), 19 were men, and 5 women. For 15 out of the 
24 patients, the mutilating operation had taken place no more than 
five years before the time of the interviews (1984). For the rest, the 
lapse of time was 6 to 18 years. The patients in this inquiry had 
received nasal-, orbital- and auricular-epitheses, some also in com
bination with intra-oral defect-prosthesis.

Chapter 5. Description of Course of Treatment for Facial 
Patients

The description of the coping behaviour of facial patients is con
tained within the framework of the course of treatment. Five 
phases are therefore listed in the description corresponding the cur
rent procedure:
1. The diagnostic phase (from the first complaint of the patient to 

his hearing of the diagnosis),
2. The therapeutic phase (surgical intervention),
3. The reconstructive phase (replacement of missing tissues),
4. The control phase (checks on the course of the illness and pros

thetic appliance), and
5. The palliative phase (treatment of terminal patients).

Chapter 6. The Patients’ Experience

In describing the experience of facial patients, the material is ar
ranged according to the five distinguished phases of treatment. A 
theme-clustering is employed at the same time. These are conden
sations of mutually-supporting pronouncements on certain themes. 
In this way the coping process of the patient is brought to light. A 
few of the findings are as follows:
- for almost all patients the diagnosis of cancer is the same as the 

idea of dying

301



- in the patient’s experience, the face-disfiguring operation is ap
parently the price to be paid for a safeguard against cancer

- cancer of the face can lead to a change of values: a few patients 
say that cancer elsewhere in the body would be seen as a worse 
threat

- patients to whom insufficient or no information is given as to 
the extent of the tissue to be removed and the possible side ef
fects of a certain treatment often show shock-reactions, in con
trast to patients who do receive information

- the patient’s request for information seems to be prompted not 
only by uncertainty in the technical sense, but also by the 
problem of how to cope with the mutilation

- most patients develop a certain resignation to the mutilation in 
the course of time

- a positive attitude by the family plays an important part in the 
ultimate acceptance of the mutilation

- it appears that in spite of technical inconveniences the pros
thesis provides a satisfactory solution for most patients

- meeting relatives and friends brings uncertainty for the 
patients: reactions of relatives and friends towards the muti
lated patiënt are not consistent

- changes experienced by the patients because of their illness and 
its treatment express themselves in their self-image, their work- 
situation, their association with their neighbours and in their 
daily jobs

- the majority of the patients see only a limited future- perspec
tive for themselves

Chapter 7. Medical Staff: Data from Interviews

The framework of Chapter 7 resembles that of Chapter 6.
A few findings from the interviews of the medical and dental staff
are:
- the surgeons adopt a wait-and-see attitude towards the psycho

social problems of facial patients.
- a few surgeons find the diagnosis-conversations an emotional 

experience; the others say they experience no emotions during 
this conversation.

- none of the medical staff deemed systematic support in the 
psycho-social sense of the word to be necerssary for the patient,
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so involved in coping with facial cancer and the ensuing mutila
tion.

- a facial prosthesis is regarded by dentists as a means of 
camouflage. They assume that a prosthesis gives a patient more 
confidence and self-respect.

- surgeons pay little attention to the patients’ fears about the 
check-ups on the progress of the cancer.

- most surgeons find it difficult to talk with terminal patients, but 
they do not try to avoid these conversations.

Chapter 8. Ordering the Various Aspects of the
Experiences of Facial Patients; Theoretical 
Evaluation

After a study of several coping-models the results of Chapter 5, 6 
and 7 are discussed on the basis of the coping-model of Cohen and 
Lazarus. This model provided a sufificiently-finely-shaded 
framework for the evaluation of the research findings and thereby 
the specific problems of facial patients. These problems concern in
dividual and social, physical and psychological consequenses of 
their serious illness, and equally their position in a hospital or 
polyclinic, at home and in further social situations. In addition, it 
was also possible to raise psychological concepts and theories on 
the subject of mourning for consideration. Some conclusions are:
- if the fear of possible death diminishes, then the process of ac

cepting the mutilation can begin
- the relations said by Cohen and Lazarus to exist between self- 

image and plans for the future appears to be not directly ap
propriate for facial patients; they must first build up a "new” 
self-image through the integration of their mutilation and pros
thesis

- the insecure way in which facial patients associate with rela
tives and friends can cause their disablement to become a last
ing problem

- patients see being obliged to adapt to the new surroundings of 
hospital as a threat, as also to the polyclinical setting of the 
Department of MFP, though the latter to a lesser extent. This 
threat is lessened if the patient’s need for information and at
tention to his psycho-social welfare is better satisfied during the 
treatment.
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Chapter 9. Hypotheses for Further Research and 
Recommendations

After listing the most important results of the research point by 
point, this chapter summarises the necessary conditions under 
which the treatment of facial patients can be improved, in terms of 
research, practice and guidance.
In this qualitative research, indications of connections have been 
found which must be tested. This had led to the formulation of 
hypotheses. The first series of hypotheses aims at stating the condi
tions which may be expected to lead to an improvement in the 
treatment-situations of the patient, in the form of better guidance 
and support. The second series of hypotheses concerns the condi
tions which can improve the quality of coping. It is suggested fur
ther that the quality of the treatment-situation affects in its turn 
the quality of the coping-process.
This chapter ends with a practical "checklist” with recommenda
tions for medical and dental staff treating facial patients, designed 
to improve their guidance and support to these patients as much as 
possible. This list chiefly concerns the ways patients can be in
formed about their treatment and how they can be involved in it. In 
addition this list gives suggestions for a structured transfer for in
formation between the members of the staff themselves.
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Bijlage I Patiëntengegevens



NAAM PATIENT : Dhr. Aerts

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

17.01.07
m
gepensioneerd
weduwnaar
Rotterdam

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : plaveiselcelcarcinoom
localisatie afwijking : oorschelp
omvang mutilatie : partiële resectie oorschelp

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : mei 1983
mutilerende operatie in : 02.06.83

IV. BEHANDELGEGEVENS MFP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 02.06.83

18.11.83

1
oorepithese (partieel) 
huidlijn

V. BIJZONDERHEDEN

316



NAAM PATIENT : Mevr. Beskers

I. PERSOONSGEGEVENS

Geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

11.11.03
v

weduwe
Houten

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
localisatie afwijking 
om vang mutilatie

anaplastisch carcinoom 
rechter oogkas
excenteratio orbitae, sinus maxillaris, 
voorwand sinus frontahs

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : 1973
mutilerende operatie in : augustus 1973

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese

retentie techniek

: 10.09.73

27.03.74
23.03.83
3
oogkasprothese en intra-orale 
defectprothese
resp. aan de bril, met plakstrips 
en huidlijm

V. BIJZONDERHEDEN

317



NAAM PATIENT : Mevr. Cats

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

04.06.03
v

weduwe
Zwolle

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : ?
localisatie afwijking : linker oogkas
omvang mutilatie : excenteratio orbitae

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : 1975 (?)
mutilerende operatie in : maart 1975

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 09.06.75

18.09.75
23.12.82
3
oogkasprothese
resp. aan brilmontuur, huidlijm

V. BIJZONDERHEDEN

operatie voor recidief 15.10.77 en sept. 1980
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NAAM PATIENT : Dhr. Drijfhout

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

: 03.12.24 
: m
: gepensioneerd 
: gehuwd 
: Woerden

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : plaveiselcelcarcinoom
localisatie afwijking : neus
omvang mutilatie : resectie neus, voorste deel maxilla

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : februari 1976
mutilerende operatie in : februari 1976

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese

retentie techniek

: 12.02.76

15.03.76
16.02.79
4
intra-orale defect prothese bovenkaak, 
neusepithese
resp. huidlijm, aan brilmontuur

V. BIJZONDERHEDEN

319



NAAM PATIENT : Dhr. van Eersel

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

21.04.19
m
werkmeester
gehuwd
Waalwijk

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
localisatie afwijking 
omvang mutilatie

anaplastisch carcinoom
rechter maxilla en orbita
rechter maxilla en excenteratio orbitae

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : februari 1974
mutilerende operatie in : 13.02.74

IV. BEHANDELGEGEVENS MFP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese

retentie techniek

: 13.02.74

: 28.02.74 
: 08.04.74 
: 06.12.74 
: 18.11.86 
: 4
: intral-orale defectprothese en oogkas

prothese 
: huidlijm

V. BIJZONDERHEDEN

orbita defect met huidlap afgesloten 23.11.77
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NAAM PATIENT : Dhr. Fens

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

27.01.06
m
gepensioneerd
weduwnaar
Apeldoorn

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
locahsatie afwijking 
om vang mutilatie

: basalioom 
: neus
: neusresectie, partieel

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : 1983
mutilerende operatie in : november 1983

rv. BEHANDELGEGEVENS MFP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: januari 1983

15.02.83
15.02.84
2
neusepithese (partieel) 
huidlijm

V. BIJZONDERHEDEN

321



NAAM PATIENT : Dhr. Gerritsen

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

30.12.07
m
gepensioneerd
ongehuwd
Aalten

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
localisatie afwijking

omvang mutilatie

anaplastisch carcinoom
orbita rechts, ethmoid/sphenoid rechts,
maxilla rechts
excenteratio orbitae, maxilla rechts, 
neusbijholten

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : augustus 1983
mutilerende operatie in : 25.08.83

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve 

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese

retentie techniek

: 21.11.83

: 25.08.83

: 12.03.84 
: 12.03.84 
: 1
: siliconen oogkasprothese en intral-orale 

defectprothese 
: plakstrips

V. BIJZONDERHEDEN

postoperatieve radiotherapie
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NAAM PATIENT : Dhr. Heymans

I. PERSOONSGEGEVENS

geboorte datum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

22.10.22
m
ambtenaar
gehuwd
Nijmegen

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
localisatie afwijking

omvang mutilatie

carcinoom
sinus maxillaris en laterale neuswand 
links
neus, sinus maxillaris, wang partieel

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : augustus 1979
mutilerende operatie in : september 1979

rv. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 06.09.79

27.02.80
25.06.81
29.05.85
4
neusepithese, wang partieel 
huidlijm en bril

V. BIJZONDERHEDEN
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NAAM PATIENT : Dhr. van leperen

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

02.12.30
m
chef wasmiddelenfabriek
gehuwd
Rotterdam

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
locahsatie afwijking 
om vang mutilatie

adenocysteus carcinoom
sinus maxillaris links
sinus maxillaris, excenteratio oribitae
links

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : oktober 1978
mutilerende operatie in : oktober 1978

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 27.11.78

09.03.79
17.06.80
19.08.83
2
oogkasprothese
huidlijm

V. BIJZONDERHEDEN
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NAAM PATIENT : Mevr. Jongenden

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

04.01.38
v

gehuwd
Etten-Leur

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
localisatie afwijking 
omvang mutilatie

melanoom 
op oogbol links 
excenteratio orbitae links

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : 1979
mutilerende operatie in : februari 1981

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 15.04.81

11.06.81
11.06.81
1
oogkasprothese 
aan bril

V. BIJZONDERHEDEN

— patiënte draagt ooglapje
— meerdere operaties
— deels in Leiden behandeld
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NAAM PATIENT : Dhr. Kluve

I. PERSOONSGEGEVENS

: 21.08.29 
: m
: chemicus 
: gehuwd 
: IJsselstein

geboorte datum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : carcinoom
localisatie afwijking : columella
omvang mutilatie : resectie maxilla voorste deel, neus-

amputatie totale bovenlipamputatie

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : 13.12.79
mutilerende operatie in : 04.07.80

IV. BEHANDELGEGEVENS MFP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese

retentie techniek

: 02.07.80

: 04.07.80 
: 27.10.80 
: 23.04.81 
: 07.08.85 
: 3
: intra-orale defectprothese, neusepithese, 

bovenlip partieel 
: huidlijm

V. BIJZONDERHEDEN

— deels plastische reconstructie bovenlip
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NAAM PATIENT : Dhr. Lamie

I. PERSOONSGEGEVENS

geboorte datum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

: 18.07.00 
: m
: gepensioneerd 
: gehuwd 
: Wageningen

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
localisatie afwijking 
om vang mutilatie

: verruceus carcinoom 
: columella 
: neusamputatie

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : januari 1982
mutilerende operatie in : april 1982

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 10.06.83

22.07.83
11.11.83
2
neusepithese
plakstrips

V. BIJZONDERHEDEN



NAAM PATIENT : Dhr. Michels

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

02.08.48
m
kok
gehuwd
Culemborg

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : melanoom
localisatie afwijking : oog links
omvang mutilatie : excenteratio orbitae links

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : 1968
mutilerende operatie in : 17.01.78

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 30.01.78

13.02.78
04.04.78
12.02.82
2
oogkasprothese
huidlijm

V. BIJZONDERHEDEN

oogbolprothese 1968-1978 
terminaal
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NAAM PATIENT : Dhr. Nagtegaal

I. PERSOONSGEGEVENS

geboorte datum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

01.02.22
m
w.a.o.
gehuwd
Uithoorn

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
localisatie afwijking 
om vang mutilatie

: carcinoom 
: columella 
: neusamputatie

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : september 1980
mutilerende operatie in : oktober 1980

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve 

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 04.02.81

23.03.81
24.02.83
2
neusepithese
resp. aan brilmontuur, plakstrips

V. BIJZONDERHEDEN

329



NAAM PATIENT : Dhr. Oost

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

: 02.08.19 
: m
: landbouwer 
: gehuwd 
: Tienhoven

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : plaveiselcelcarcinoom
localisatie afwijking : columella
omvang mutilatie : neusamputatie

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : augustus 1980
mutilerende operatie in : maart 1981

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

19.03.81

14.09.81
04.07.83
3
neusepithese
plakstrips

V. BIJZONDERHEDEN
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NAAM PATIENT : Dhr. van de Ploeg

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

: 24.04.19 
: m
: landbouwer 
: gehuwd 
: Havelte

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
locahsatie afwijking 
omvang mutilatie

: plaveiselcelcarcinoom 
: oor rechts 
: oor rechts

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : 1983
mutilerende operatie in : september 1983

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

14.09.83

11.11.83
11.11.83
1
oorepi these 
plakstrip

V. BIJZONDERHEDEN
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NAAM PATIENT : Dhr. Roelofs

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

: 27.10.06 
: m
: gepensioneerd 
: weduwnaar 
: Werkhoven

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : carcinoom
localisatie afwijking : vestibulum nasi
omvang mutilatie : deel bovenlip en neus

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : maart 1983
mutilerende operatie in : maart 1983

IV. BEHANDELGEGEVENS MFP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

04.01.84

01.02.84
06.11.84
3
neusepi these 
aan brilmontuur

V. BIJZONDERHEDEN
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NAAM PATIENT : Mevr. Stadt

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

: 21.07.50
: v
: automatiseringsmedewerkster 
: ongehuwd 
: Amsterdam

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker 
localisatie afwijking 
om vang mutilatie

: chondrosarcoom 
: maxilla links
: maxilla, excenteratio orbitae links

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : mei 1976
mutilerende operatie in : 18.06.76

IV. BEHANDELGEGEVENS MFP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

18.06.76

18.06.76

23.12.76
10.02.84
4
intra-orale defectprothese, oogkasprothese 
plakstrips

V. BIJZONDERHEDEN
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NAAM PATIENT : Mevr. Teunissen

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

20.03.10
v

weduwe
Havelte

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : ?
localisatie afwijking : oogkas
om vang mutilatie : excenteratio orbit£ie links

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : april 1966
mutilerende operatie in : april 1966

IV. BEHANDELGEGEVENS MFP

: 28.04.66datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

V. BIJZONDERHEDEN

07.06.66
10.07.87
5
oogkasprothese
resp. aan brilmontuur, huidlijm
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NAAM PATIENT : Dhr. Unen

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

: 12.02.23 
: m
: dakbedekker 
: gehuwd 
: Venlo

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : basocellulair carcinoom
localisatie afwijking : linker neusvleugel
omvang mutilatie : neusamputatie

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : 1980
mutilerende operatie in : september 1982

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve 

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 30.09.82

03.11.82
07.08.85
4
neusepithese
plakstrips

V. BIJZONDERHEDEN



NAAM PATIENT : Dhr. Versloot

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

30.01.24
m
veearts
gehuwd
Driebergen

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : basocellulair carcinoom
localisatie afwijking : neusvleugel
omvang mutilatie : partiële neusresectie

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : 1967
mutilerende operatie in : 16.05.83

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 13.05.83

12.07.83
27.09.85
2
neusepithese
resp. plakstrips, huidlijm

V. BIJZONDERHEDEN

Tussen 1967 en 1983 diverse kleine operaties en radiotherapie
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NAAM PATIENT : Dhr. van Weelden

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

: 06.11.12 
: m
: gepensioneerd 
: gehuwd 
: Doorn

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : plaveiselcelcarcinoom
locahsatie afwijking : rechter gehoorgang
omvang mutilatie : ooramputatie

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : april 1983
mutilerende operatie in : mei 1983

IV. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 16.05.83

12.10.83
28.04.86
2
oorepithese
plakstrips

V. BIJZONDERHEDEN
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NAAM PATIENT : Dhr. Ypma

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

: 15.10.14 
: m
: gepensioneerd 
: gehuwd 
: Amersfoort

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : plaveiselcelcarcinoom
localisatie afwijking : vestibulum nasi
omvang mutilatie : neusamputatie

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : mei 1962
mutilerende operatie in : 16.06.82

rv. BEHANDELGEGEVENS MEP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 14.06.82

14.10.82
05.09.83
2
neusepithese 
aan brilmontuur

V. BIJZONDERHEDEN
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NAAM PATIENT : Dhr. van Zaal

I. PERSOONSGEGEVENS

geboortedatum
geslacht
beroep
burgerlijke staat 
woonplaats

01.04.27
m
kantoorbediende
gehuwd
Naarden

II. ALGEMEEN MEDISCHE GEGEVENS

soort kanker : adenocysteus carcinoom
localisatie afwijking : neusbijholte links
omvang mutilatie : sinus maxillaris, excenteratio orbitae links

III. BEHANDELGEGEVENS ALGEMEEN

diagnose gesteld in : september 1969
mutilerende operatie in : 16.09.69

IV. BEHANDELGEGEVENS MFP

datum eerste bemoeienis 
datum eerste prothese, 

immediaat 
tijdelijke 
definitieve

datum laatste prothese 
aantal protheses 
soort prothese 
retentie techniek

: 30.01.70

20.03.70
05.07.87
5
oogkasprothese
resp. aan brilmontuur, plakstrips

V. BIJZONDERHEDEN

07.08.78 afsluiting orbitaedefect met huidlap
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Bijlage II

Richtlenen voor huisartsen t.a.v. patiënten bij wie vermoe
den van kanker bestaat of kanker is vastgesteld (Meijerink, 
1987).

A. In contact met patiënt

I Algemeen

Als huisarts patiënt op grond van symptomen en/of eigen onder
zoek belangrijke (schokkende) informatie heeft gegeven maakt 
hij/zij altijd direct een vervolgafspraak waarin patiënt op die infor
matie terug kan komen en met vragen kan komen.
Dus initiatief voor die afspraak niet aan de patiënt overlaten. Pa
tiënt kan afzeggen als hij of zij dat wil.

II Onderzoeksfase

De huisarts volgt de weg door de onderzoeksfase tot het begin van 
de behandeling samen met de patiënt. De huisarts brengt structuur 
aan. Hij of zij tracht te voorkomen dat de patiënt in een situatie 
komt waarin dingen met hem gebeuren zonder dat hij zich daarbij 
betrokken voelt, waarin adviezen de betekenis van een beslissing 
krijgen, en waarin de patiënt iedere greep op de situatie verliest.
De huisarts kan in verschillende stadia samen met de patiënt bekij
ken of deze voldoende informatie heeft gekregen, of alles duidelijk 
is, en of er alternatieven zijn, en hij kan bevorderen dat de patiënt 
zelf beslissingen neemt.
Wat dit concreet betekent hangt van de situatie af. Mogelijkheden 
zijn:
- Huisarts spreekt met patiënt af dat deze na bezoek aan de spe

cialist bij hem/haar terug komt.
- Huisarts spreekt met patiënt af dat deze bij hem/haar terug 

komt als specialist informatie heeft verstrekt over diagnose, 
aard of ernst van de ziekte.
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- Huisarts spreekt met patiënt af dat deze bij hem/haar terug 
komt voordat (ingrijpend) nader onderzoek begint.

- Huisarts spreekt met patiënt af dat deze bij hem/haar terug 
komt voordat behandeling begint.

Huisarts en patiënt spreken af dat de patiënt de huisarts laat we
ten als hij/zij wordt opgenomen. In alle boven genoemde gevallen 
kan de huisarts dan de patiënt in het ziekenhuis bezoeken, terwijl 
de patiënt ook om dat bezoek kan vragen.

N.B. De huisarts biedt deze contacten als vanzelfsprekend aan, 
maar laat de patiënt weten dat deze vrij is er geen gebruik van te 
maken.

Hl Behandelingsfase

Als eenmaal tot bepaalde behandeling is besloten krijgt de huisarts 
een minder actieve rol. Hij of zij verdwijnt echter niet uit het beeld. 
Dit betekent concreet:
- Huisarts laat patiënt voor opname weten dat patiënt tijdens de 

opname om bezoek van de huisarts kan vragen.
- Huisarts bezoekt patiënt tijdens opname tenminste eenmaal. 

Bezoek aankondigen, zodat patiënt zich er op kan voorbereiden 
(desnoods kort van te voren, of laten weten wanneer bezoek on
geveer verwacht kan worden).

- Gericht nagaan of patiënt met vragen zit, en zo ja, bekijken hoe 
hij daar antwoord op kan krijgen.

- Huisarts laat patiënt al in het ziekenhuis weten dat hij hem of 
haar na ontslag zal bezoeken (bezoek van patiënt aan huisarts is 
natuurlijk ook goed).
Afspreken dat patiënt de huisarts zo mogelijk tijdig laat weten 
wanneer hij of zij ontslagen zal worden.

IV Na ontslag uit het ziekenhuis

Na het ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis brengt huisarts 
structuur aan waarin bekeken kan worden wat verder de behoeften 
van de patiënt en de mogelijkheden van de huisarts zijn.
Dit betekent concreet:
Enkele dagen na het ontslag vindt altijd een bezoek plaats, of van 
de huisarts aan de patiënt, of van de patiënt aan de huisarts.
Bij dit bezoek:
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- In de eerste plaats attent zijn op vragen en problemen van pa
tiënt;

- Samen bekijken of nog andere vormen van hulp nodig zijn;
- Duidelijk maken met welk soort vragen en problemen patiënt 

verder bij huisarts terecht kan;
- Bespreken hoe het contact verder geregeld wordt: vervolgafspra

ken of contact op initiatief van patiënt.

N.B. Niet zeggen: dat patiënt kan bellen ”als er iets bijzonders is”, 
maar b.v. ”als U vragen hebt”, of ”als U zich ongerust maakt”.

Hoort arts na het eerste contact niets meer van of over patiënt dan 
belt hij/zij na drie (?) maanden een keer om te horen of alles goed 
gaat.

V Volgende opnamen

Bij eventuele volgende ziekenhuisopnamen volgt de huisarts of de
zelfde gang van zaken, of hij/zij maakt tevoren een andere afspraak 
met de patiënt.

VI Laatste levensfase

Als geen verdere behandeling meer mogelijk is neemt huisarts ini
tiatief tot overleg over verdere gang van zaken:
- Huisarts bezoekt patiënt in het ziekenhuis of thuis en gaat met 

patiënt en diens omgeving een gesprek aan over wensen en mo
gelijkheden m.b.t. de plaats waar patiënt zijn of haar laatste le
vensfase zal verblijven.

- Willen patiënt en omgeving dat patiënt thuis komt of blijft dan 
bekijkt de huisarts samen met de patiënt en diens omgeving 
welke hulp nodig en mogelijk is en wat hij/zij zelf wil en kan bie
den.

B. Met betrekking tot de naaste omgeving van de patiënt

- In overleg met de patiënt betrekt de huisarts diens partner of 
(een) andere relatie(s) van het begin af zo veel mogelijk in het 
contact.
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- De huisarts laat de partner of (een) relatie(s) van de patiënt we
ten dat deze altijd bij hem of haar terecht kan/kunnen voor een 
gesprek.
Ook hier: niet zeggen ”als er iets bijzonders is”. Wel b.v. "als u 
vragen hebt”.

C. Met betrekking tot de behandelend specialist(en)

Hier gaat het voor een belangrijk deel om wederzijdse afspraken, 
waarin huisarts en specialist van elkaar afhankelijk zijn. Op deze 
plaats wil ik alleen twee punten noemen waarvan de uitvoering uit
sluitend bij de huisarts ligt, en die noodzakelijk zijn om de bovenge
noemde richtlijnen te kunnen volgen.
- De huisarts vermeldt in de verwijsbrief aan de specialist altijd: 

wat hij of zij de patiënt verteld heeft;
wat hij of zij in dat stadium van de specialist verwacht; 
wat hij of zij met de patiënt heeft afgesproken.

- De huisarts wijkt niet af van de onder A en B genoemde richtlij
nen met als reden dat hij of zij niet over de noodzakelijke infor
matie van de specialist beschikt. Ontbreekt de noodzakelijke 
informatie dan neemt de huisarts het initiatief om die te verkrij
gen.
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Bijlage III

Leidraad voor het overbrengen van een ongunstig bericht 
(”slecht-nieuws gesprek”) (Meijerink, 1987).

- De patiënt zit in spanning. Hij heeft vaak al het vermoeden dat 
hij een slechte tijding zal krijgen. In ieder geval denkt hij aan 
die mogelijkheid. Daarom is het belangrijk dat hij het slechtste 
nieuws direct aan het begin van het gesprek hoort. Er moet niet 
meer dan een heel korte inleiding aan vooraf gaan, waaruit 
voornamelijk medeleven blijkt. Langere inleidingen doen de 
spanning oplopen. Dat is vooral het geval als de arts (of een an
dere hulpverlener) begint met vragen stellen aan de patiënt in 
plaats van de al of niet uitgesproken vraag van de patiënt te be
antwoorden.

- Het horen van slecht nieuws roept frustratie op. Sterke frustra
tie verhindert het denken over oplossingen van het probleem. 
Het verhindert ook het luisteren naar en denken over oplossin
gen die de ander aandraagt. Wordt direct na het slechte nieuws 
informatie gegeven over de behandeling dan gaat die informatie 
dus voor een belangrijk deel verloren.

- Voor verdere informatie aan de orde komt moet dus eerst de 
frustratie bij de patiënt gereduceerd worden.

- De frustratie kan verminderd worden door op de door het slech
te nieuws opgeroepen emoties in te gaan. Een goede manier is 
vaak de emoties van de patiënt te verwoorden.

- Het is belangrijk dat de patiënt althans een deel van zijn emo
ties kan ontladen voor het gesprek wordt voortgezet. Hij kan 
daarbij geholpen worden door reacties als huilen en boosheid 
aan te moedigen.
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- De brenger van slecht nieuws tracht vaak die emoties juist te 
voorkomen of af te zwakken, b.v. door het gebruik van eufemis
men, of door op dat moment misplaatste bemoedigingen. Dit 
doet de spanning juist oplopen en verkleint het vermogen van de 
patiënt verdere informatie in zich op te nemen.

- Behalve door het ingaan op gevoelens kan de frustratie bij de 
patiënt ook verminderd worden door het beknopt geven van de 
meest belangrijke informatie, b.v. het feit dat behandeling mo
gelijk is.

- Als voldoende tijd wordt uitgetrokken voor het hier beschreven 
proces geeft de patiënt vaak zelf het moment aan waarop hij toe 
is aan het denken over oplossingen, en dus verdere informatie 
over mogelijke behandelingen en over het noodzakelijke onder
zoek in zich op kan nemen.

- Als die verdere informatie opnieuw slecht nieuws betekent kan 
zich bij de patiënt weer het onvermogen voordoen verder te luis
teren.

- Wanneer de patiënt niet meer in staat is informatie in zich op te 
nemen kan het gesprek beter beëindigd worden en een afspraak 
gemaakt worden voor een volgend gesprek op korte termijn. De 
patiënt heeft dan de kans eerst zijn emoties enigszins te verwer
ken.
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