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Patiënten met kanker worden blootgesteld aan vele stressoren in alle fasen van de ziekte, 

diagnostiek en behandeling en vaak ook nog na afronding van het behandeltraject. De 

meeste patiënten zijn in staat om zich lichamelijk en emotioneel staande te houden en zich 

aan te passen aan de stressoren en de veranderingen die de ziekte tot gevolg heeft dankzij 

hun veerkracht. Wanneer dit niet goed lukt, kan een patiënt aan aanpassingsstoornis 

ontwikkelen. Een aanpassingsstoornis bij een patiënt met kanker is altijd een combinatie 

en een interactie van stressoren, veerkracht en klachten of symptomen. Hoe veerkrachtig 

iemand is wordt vooral bepaald door lichamelijke gezondheid en besef van autonomie, 

zingeving en sociale steun. Een aanpassingsstoornis kan gepaard gaan met klachten van 

angst en/of depressie of zich uiten in gedragsproblemen, zoals agressie. De ernst van de 

aanpassingsstoornis is vooral te onderkennen aan de ervaren lijdensdruk en de mate van 

beperkingen in sociaal en beroepsmatig functioneren.

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij diagnostiek en behandeling van patiënten 

met kanker dienen aandacht te besteden aan signalering van psychische problemen 

en op adequate wijze te kunnen handelen wanneer er aanwijzingen zijn voor een 

aanpassingsstoornis. Deze richtlijn biedt voor deze zorgverleners een leidraad voor 

preventie, screening en diagnostiek, behandeling en de organisatie van zorg voor de 

patiënt met kanker en een aanpassingsstoornis. 

Op basis van literatuursearches naar evidence based kennis en praktijkkennis heeft 

de werkgroep richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker de volgende 

aanbevelingen geformuleerd:

Preventie

De werkgroep adviseert om bij patiënten met kanker en hun naasten, standaard te 

inventariseren of er psychische klachten zijn die aanleiding zijn om te starten met het 

ontwikkelen en versterking van coping/stressmanagement, mobiliseren en gebruiken van 

sociale steun, mindfulnesstraining, optimaliseren van een gezonde leefstijl, of het gebruik 

van vaktherapie (zoals beeldende of muziektherapie, en haptonomie). Doel hiervan is 

het voorkomen van verergering van de klachten, zodanig dat deze uitmonden in een 

aanpassingsstoornis.

 

Samenvatting en aanbevelingen
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De werkgroep adviseert om bij patiënten met kanker en hun naasten, standaard 

te inventariseren (conform de Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg) of 

er psychische klachten zijn die aanleiding zijn om de patiënt en/of zijn naasten het 

advies te geven een kanker gerelateerde website te raadplegen, gebruik te maken van 

zelfmanagementtools, contact op te nemen met een inloophuis of een kanker gerelateerde 

organisatie zoals een patiëntenvereniging. Doel hiervan is het voorkomen van verergering 

van de klachten, zodanig dat deze uitmonden in een aanpassingsstoornis.

De werkgroep adviseert om bij patiënten met kanker en hun naasten (verergering 

van) aanpassingsproblematiek tijdig te signaleren door tijdens en enige tijd na het 

ziekte- en behandelproces, regelmatig (met behulp van een gesprek en eventueel een 

signaleringsinstrument) te inventariseren hoe het bij de patiënt en zijn directe naasten  

is gesteld met kanker gerelateerde kennis, de persoonlijke (coping)stijl, demoralisatie 

en de ervaren regie en controle, stemming of welbevinden, functioneren in verschil lende 

rollen en werk/dagbesteding (waarbij ook de werkplek moet worden betrokken) en sociale 

en spiritueel/religieuze steunbronnen.

Zodra op een van deze gebieden door de hoofdbehandelaar of casemanager een hulpvraag 

wordt geconstateerd of geformuleerd en de patiënt of diens directe netwerk kan die vraag 

niet adequaat beantwoorden (met andere woorden: zelfmanagement schiet te kort), dan 

verwijst de hoofdbehandelaar (volgens het principe van matched care) de patiënt en/of zijn 

naasten naar een daartoe geëigende vorm van hulpverlening.

De werkgroep beveelt aan om met name casemanagers (oncologie verpleegkundigen, 

verpleegkundig specialisten, en POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts – Geestelijke 

Gezondheidszorg)) te bekwamen in de vaardigheid om aanpassingsproblematiek te 

herkennen en om daarop adequate zorggerichte actie (zoals voorlichting, screening, 

vroegsignalering en doorverwijzing) te kunnen ondernemen.
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Screening en diagnostiek

Aanbevolen wordt om elke patiënt in alle fasen te screenen op hulpvragen, middels  

het implementeren van de richtlijn Detecteren van zorgbehoefte.

De werkgroep beveelt hierbij ook aan dat de partner van de patiënt in elke fase gescreend 

zou moeten worden.

De werkgroep beveelt aan om bij de patiënt met kanker en diens naaste bij wie men 

aanwijzingen voor een aanpassingsstoornis heeft, een diagnostisch interview af te nemen, 

waarin de combinatie en wisselwerking van stressoren, falende beschermende factoren 

en symptomen en klachten geëxploreerd worden. De huisarts kan dit zelf  

doen of de patiënt hiervoor doorverwijzen naar een BIG-geregistreerde psycholoog4  

met (bij voorkeur) kennis van de psycho-oncologie.

In aanvulling op het interview kan als hulpmiddel bij het diagnostisch proces een beperkt 

aantal vragenlijsten gebruikt worden. De werkgroep beveelt hierbij de HADS aan, die 

speciaal is ontworpen voor patiënten met een lichamelijke ziekte en uitstekend gebruikt 

kan worden als volgende stap na de signalering om te screenen op de emotionele 

problematiek, die wijst op een aanpassingsstoornis. Bij onduidelijkheden of behoefte 

aan nadere diagnostiek kunnen –afhankelijk van de klachten- de CIS, de UCL en/of een 

vragenlijst naar veerkracht worden toegevoegd.

De werkgroep beveelt ten behoeve van de diagnostiek van de aanpassingsstoornis bij 

patiënten met kanker aan dat er een goede evidence-based vragenlijst ontwikkeld  

wordt waarin een beperkt aantal bestaande vragenlijsten worden gecombineerd 

en ingezoomd wordt op het in kaart brengen van stressfactoren, tekortschietende 

beschermende factoren en symptomen en klachten (kenmerkend voor de 

aanpassingsstoornis bij kanker).

4. Wanneer in de tekst gesproken wordt over de BIG-geregistreerde psycholoog, wordt daarmee bedoeld:  

Gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Opgemerkt dient te worden dat de psychotherapeut 

van oudsher ook een andere dan psychologische achtergrond kan hebben, zoals bijvoorbeeld pedagoog of 

maatschappelijk werker.
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Samenvatting en aanbevelingen

Behandeling

De werkgroep beveelt aan dat bij de behandeling van de patiënt met kanker met 

een aanpassingsstoornis de interventies zich richten op de klachten, lijdensdruk en 

disfunctioneren, rekening houdend met de ziektefase en prognose. Veel methodieken, 

afkomstig uit de GGZ, kunnen in principe goed toegepast worden bij mensen met  

kanker en hun naasten, waarbij in het behandelplan de invloed van de somatische stoornis 

op het ontstaan en beloop van de psychologische stoornis expliciet dient te worden 

betrokken.

Het verdient de voorkeur bij een geconstateerde aanpassingsstoornis in eerste  

instantie psychologische interventies in te zetten en pas bij gebleken onvoldoende 

effectiviteit over te gaan tot farmacotherapie.

De werkgroep beveelt aan dat, gezien de variatie in aard, ernst en symptomen 

van de aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker, de behandelaars breed 

psychotherapeutisch georiënteerd zijn.

De werkgroep beveelt aan dat de zorgverleners die patiënten met kanker en een 

aanpassingsstoornis behandelen deskundig zijn op het gebied van de psychosociale 

oncologische zorg (PSOZ).

Er is dringend behoefte aan gedegen onderzoek naar de effectiviteit van behandeling van 

patiënten met kanker en een aanpassingsstoornis in de klinische praktijk. De werkgroep 

roept het veld en de beroepsvereniging (de NVPO) op om hier werk van te maken.

Organisatie van zorg

De werkgroep beveelt aan om de psychosociale zorg voor mensen met kanker met 

(beginnende) symptomen van een aanpassingsstoornis te organiseren zoals  

samengevat in figuur 6.1.

De werkgroep beveelt aan dat psychosociale oncologische zorg een integraal onderdeel is 

van kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg. Realisatie en borging in de praktijk zijn 

nodig om ervoor te zorgen dat ook zorg voor patiënten met kanker (en/of hun naasten) met 

aanpassingsstoornissen op maat kan worden aangeboden.
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De werkgroep beveelt aan om diagnostiek en behandeling van de aanpassingsstoornis  

te integreren in de oncologische zorgpaden om continuïteit en kwaliteit te bewaken en om 

de behandeling van deze stoornis voor mensen met kanker onder de verzekerde  

zorg te laten vallen.

De werkgroep beveelt aan dat de hoofdbehandelaar/verwijzer wordt geïnformeerd indien 

de diagnose aanpassingsstoornis is gesteld en het behandelplan is opgesteld.  

Dit dient ook aan de orde te komen in het Multidisciplinair Overleg en te worden 

opgenomen in het medisch dossier.

De werkgroep is van mening dat psychosociale zorg bij patiënten met kanker en een 

aanpassingsstoornis niet adequaat gegeven kan worden indien er geen scholing wordt 

aangeboden aan alle betrokken professionals. De werkgroep beveelt dan ook aan dat aan 

alle betrokken zorgverleners scholing over de aanpassingsstoornis bij de patiënt met 

kanker wordt aangeboden. Voor deze scholing kan deze richtlijn als basis dienen voor 

actuele kennis over preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van de patiënt met 

kanker en een aanpassingsstoornis.


