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A comparison of treatment preferences, decision making, and psychosocial outcomes 
in advanced cancer patients with and without minor children: A matched cohort study. 
Eliza Myung Park - Journal of Clinical Oncology 37, no. 31_suppl (November 01, 2019)

WIE?

• 60 patiënten met ongeneeslijk kanker met kinderen 

• 60 patiënten met ongeneeslijk kanker zonder kinderen

• Gemiddeld 45 jaar +/- 8 jaar

WAT?

• Behandelvoorkeuren en -beslissingen in 6 maanden

• Screeningstesten naar psychologisch functioneren

https://ascopubs.org/author/Park%2C+Eliza+Myung


• Emotionele belasting

• Symptomen depressie

• Bereid met pijn te leven

• Bereid tot IC-opname

• Familie belangrijkste factor 
beslissingen

• Overname advies oncoloog

Kinderen vs geen kinderen

• +++ vs ++  

• +++ vs ++

• 48% vs 27%

• 40% vs 20%

• 44% vs 12%

• 25% vs 41%



Victor (42), Lea (42), Lotte (11), Ben (4) 

• 9/2016 rectumcarcinoom – lokale behandeling

• 3/2018 – lokaal recidief longmetastasen

o Chemotherapie

o Bestralingen

o Pijn

o Veel bijwerkingen van chemo

o Behandelpauzes

o Niet meer beter worden, doodgaan.



Als papa chemo 
krijgt is het hier 
niet leuk in huis

Ik steun jou in al jouw 
keuzes, het wordt wel 

wat veel, stoppen 
met werken? Ons 
huis is soms geen 

thuis meer 

Als ik er over 
praat wordt 
het zo echt 

Huisarts, school, naschoolse opvang ($)
Psycholoog, Jens (bureaucratie)
Maatschappelijk werk? 



Hanna (47) en haar dochters (15 en 17)

• Mammacarcinoom, nu adjuvante chemotherapie

• Eerste consult: dochters hard “Stel je niet aan, het 
komt wel goed”

• Derde consult: dochters zijn lief, helpen koken

• Vijfde consult…?

o Angst (mamma)

o Genetica (zelf)



Hetty en haar 3 kinderen

• Mammacarcinoom, veel lymfklieren, neoadjuvant chemoterapie
en adjuvant hormoontherapie

– Toen 3 kleine kinderen, de jongste net geboren

• 4 jaar later uitzaaiingen botten – nog 3 jaar geleefd

“Mamma, jij gaat niet dood aan de kanker      maar aan 

liefdesverdriet voor ons”
(Dochter Puk, 13 jaar oud) 



Vragen in de spreekkamer

• Heeft u kinderen?

• Weten die wat er aan de hand is?

• Heft u hulp nodig om het te vertellen?

• Hoe reageren de kinderen?

• Hoe gaat het thuis?

• Weten ze het op school ook?



Het gezin in de spreekkamer

Kanker in het gezin: 

Bemoei je er wel mee 
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