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WETENSCHAP  Anne van Kessel   Paul Lagro

Om de zorg voor vrouwen na de behandeling van borstkanker te verbeteren, ontwikkelde de 
afdeling Medische Psychologie het e-health-programma Op adem na borstkanker. Hoogleraar 
Judith Prins vertelt over deze en andere e-health-ontwikkelingen op de New Frontiers 
publiekslezing op 21 november. En nu alvast in Radbode. 

Een aantal jaar terug merkte hoogleraar 

Medische Psychologie Judith Prins dat ze 

regelmatig aan patiënten met borstkanker 

uit moest leggen dat wat zij doormaakten 

heel normaal was. ‘Die patiënten waren 

doorverwezen vanwege psychische klachten, 

maar bleken onvoldoende problemen te heb-

ben om voor een psychologische behande-

ling in aanmerking te komen. Aan allemaal 

vertelde ik min of meer hetzelfde. Ik bedacht 

me toen dat we voor deze groep e-health 

konden ontwikkelen. E-health kan ze de 

informatie bieden die ze zoeken, zonder dat 

de patiënten ervoor naar mij hoeven te 

reizen.’

De vragen van de patiëntengroep gingen over 

emotionele reacties, het oppakken van hun 

leven en werk na de behandeling en over 

aanhoudende klachten als vermoeidheid. 

Hoewel het natuurlijk fijn is dat de zware 

periode van behandeling achter de rug is, 

ervaren patiënten pas daarna de ruimte om 

te reflecteren op wat er gebeurd is. Ze vragen 

zich af of het normaal is als ze zich angstig of 

somber voelen. Sanne van den Berg, die in 

oktober promoveerde op onderzoek naar de 

E-health voor emotioneel herstel na langdurige ziekte

werking van e-health voor borstkanker- 

patiënten: ‘De patiënt kan dit als een zwart 

gat ervaren terwijl de omgeving opgelucht is 

dat “alles” nu voorbij is. Patiënten missen in 

de periode na de behandeling vaak steun.’

Emotioneel herstel
Voor deze groep ontwikkelden de collega’s 

samen met Nelleke Ottevanger van Medische 

Oncologie het online zelfhulpprogramma Op 

adem na borstkanker binnen de BREAst can-

cer ehealTH (BREATH) studie. Judith Prins: 

‘De zelfhulpwebsite is gebaseerd op eviden-

ced-based behandeltechnieken zoals cogni-

tieve gedragstherapie en doorloopt vier fasen 

van herstel na borstkanker: Terugkijken, 

Verwerken, Versterken en Vooruit kijken.’ De 

website ondersteunt emotioneel herstel en 

heeft twee doelen: het afnemen van moge-

lijke klachten als gevolg van borstkanker en 

het toenemen van eigen kracht en 

mogelijkheden.

Iedere vrouw begint met een zelftest die uit-

wijst of het programma geschikt is om de 

bestaande vragen of problemen aan te pak-

De digitale     
psycholoog  

ken. ‘Soms blijkt uit de test dat de problemen 

te groot zijn om zelf aan te pakken. Dan 

krijgt een deelnemer het advies contact op te 

nemen met de huisarts voor een verwijzing 

naar een psycholoog.’ Vrouwen met borst-

kanker kunnen via de website in zestien 

modules van een week zelf aan de slag met 

hun emotionele klachten, zonder tussen-

komst van psychologen of andere medische 

specialisten. ‘Het is zeer vergelijkbaar met 

een psychologische behandeling, alleen 

komen de patiënten niet bij de psycholoog, 

maar werken ze zelf online aan hun herstel.’ 

In het programma zijn testen opgenomen, 

die attenderen op intensievere hulp indien 

dat nodig zou zijn. Het programma is ont-

staan in nauwe samenwerking met patiën-

ten(organisaties), verpleegkundigen, 

psychologen, oncologen en 

ICT-deskundigen. 

Sneller herstel
Judith Prins: ‘In een gerandomiseerde, 

gecontroleerde studie waaraan zes zieken-

huizen deelnamen, hebben we 150 vrouwen 

gevolgd in het eerste jaar na hun behande-

Judith Prins (links) en 
Sanne van den Berg over 
terugkijken, verwerken, 
versterken en vooruit 
kijken na borstkanker 
met e-health. 
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Voor de hersens en het hart

PERSONALIA

1Wat is je persoonlijke hoogtepunt?
‘De feestelijke opening dit jaar van de Medisch Psychiatrische Unit door de bur-

gemeester. Daar is vier, vijf jaar door ons team intensief naar toe gewerkt. Zo’n 

opening is dan de kers op de taart. Het is een heel mooie en moderne afdeling gewor-

den, onder meer gebaseerd op principes vanuit healing environment, omringd door 

mooie tuinen. Veel mensen vinden het op een resort lijken.’

2Waar ben je trots op? 
‘Op ons team. Vanuit de psychiatrie zijn we gewend om vooral gesprekken te voe-

ren en mensen te begeleiden. Het lichamelijke aspect rondom de psychiatrische 

patiënt is nu meer centraal komen te staan. Dat is een behoorlijke transformatie voor 

ons geweest. We zijn er nu zowel voor de hersens als voor het hart, de meer medische 

kant. Daar hebben alle artsen, verpleegkundigen en overige collega’s zich hard voor 

ingezet.’ 

3Terug naar toen je 16 was, wat zou je anders doen?
‘Niet zo heel veel eigenlijk. Ik wist toen al dat ik in de psychiatrie wilde werken,  

vanwege mijn fascinatie voor mensen die anders zijn. Gaandeweg ben ik me  

meer gaan richten op het leiding geven en mensen samen brengen. Daar zit mijn drive:  

samen krijg je meer voor elkaar dan alleen. Ik heb daarbij altijd 

veel oog voor de onderlinge menselijke relaties.’

4 Met wie zou je een dagje willen ruilen?
‘Met filmregisseur Peter Jackson van  

The Lord of the Rings. Ik ben een echte filmfanaat.  

Lijkt me heerlijk om  een dag als regisseur te beleven.’

5Wat zou je doen als je een jaar 
bestuursvoorzitter bent? 
‘Ik zou de psychiatrie willen “normaliseren”, door uit te dragen wat binnen  

de psychiatrie wordt gedaan. Men denkt al snel dat het hier eng is, dat mensen gek zijn,  

en dat er veel agressieve patiënten zijn. De werkelijkheid is genuanceerder:  

het kan iedereen overkomen dat je op een psychiatrische unit komt te liggen.  

Er heerst echter nog altijd een taboe om daar openlijk over te praten.’  

 

Marlous Peters (36), teamleider Psychiatrie

Naam: Marlous Peters Afdeling/functie: teamleider Psychiatrie Pluim verdiend op: 19 september 
2016 Vanwege: haar belangrijke bijdrage aan de compleet vernieuwde afdeling Psychiatrie. De  
afdeling fungeert nu als Medisch Psychiatrische Unit (MPU) met een High Intensive Care, beide  
innovatieve concepten in de psychiatrie. Marlous pakte taken zoals de verhuizing en verbouwing van 
de kliniek op, op een professionele en prettige manier.

 Gijs Munnichs   Eric Scholten

IN DEZE RUBRIEK STELLEN WE PERSOONLIJKE  
VRAGEN AAN EEN MEDEWERKER DIE EEN  

RADBOUDPLUIM HEEFT ONTVANGEN. 

uitrol ervan bleek lastig. Op dit moment zijn 

er 10.000 folders verspreid en 43 vaste con-

tactpunten die vrouwen op het programma 

attenderen, waaronder ziekenhuizen, onco-

logische revalidatiecentra, eerstelijnspsy-

chologen en zorgprofessionals met een eigen 

praktijk. Sanne van den Berg: ‘Wij probeer-

den vanuit de afdeling voor landelijke 

bekendheid te zorgen door nieuwe contact-

punten te creëren en veel instellingen te bel-

len. Dat ging niet altijd even makkelijk.’ Goed 

nieuws is dat Borstkanker Vereniging Neder-

land het e-health programma vanaf 1 januari 

2017 aan zal bieden, in samenwerking met 

het online gezondheidsplatform Karify. 

‘Doordat Borstkanker Vereniging Nederland 

het programma aan gaat bieden, hoop ik dat 

veel meer vrouwen over het programma 

geïnformeerd worden. In Nederland krijgen 

jaarlijks meer dan 14.000 vrouwen te horen 

dat ze borstkanker hebben. Vele van hen zul-

len iets aan het zelfhulpprogramma hebben.’

Ondertussen kijkt de hoogleraar Medische 

Psychologie naar andere patiëntengroepen. 

Zo heeft ze samen met het VUmc binnen de 

CORRECT-studie een behandeling ontwik-

keld voor patiënten met colorectaalkanker. 

‘De eerste pilot loopt nu. In de basis is de 

e-health vergelijkbaar met die voor borst-

kanker, maar je moet er bijvoorbeeld reke-

ning mee houden dat je nu ook mannen 

aanspreekt.’ Een tweede e-health behande-
Reageren? 
radbode@radboudumc.nl

Lees alles over de publieksavond op 
www.radboudumc.nl/publieksavond

11#8 – november 2016

ling om de effectiviteit van het programma 

te onderzoeken.’ 80 vrouwen kregen de 

gebruikelijke zorg, 70 volgden daarnaast het 

e-health programma. ‘Vrouwen die toegang 

kregen tot de zelfhulpwebsite, meldden na 

vier maanden aanzienlijk minder distress 

dan de andere deelnemers.’ Sanne van den 

Berg: ‘Het online programma zorgt voor een 

sneller herstel. Emotionele klachten worden 

na verloop van tijd bij iedereen minder, maar 

als je de e-health op het juiste moment 

inzet, kan iemand sneller herstellen.’ De 

resultaten verschenen in het Journal of Clini-

cal Oncology, vertelt de kersverse dr.: ‘Ik vind 

het heel mooi om te zien dat mijn onderzoek 

uiteindelijk tot een praktisch programma 

heeft geleid dat vrouwen echt kan helpen.’ 

Judith Prins: ‘Ongeveer de helft van de men-

sen die het programma doorloopt, doet dit 

tot het einde en herhaalt sommige modules 

zelfs. Andere mensen stoppen eerder maar 

het maakt voor hun resultaten niet uit. De 

vrouwen weten blijkbaar precies te bepalen 

wat ze zelf nodig hebben voor hun herstel.’

Toegankelijk
Door nazorg online aan te bieden, wordt 

kennis van medisch psychologen over leren 

leven met kanker voor een grotere 

groep toegankelijk. Sinds 2014 is het 

programma landelijk beschikbaar via 

www.opademnaborstkanker.nl. Maar de 

Op 24 en 25 november vindt het jaarlijkse New 

Frontiers symposium plaats, dit jaar 

georganiseerd door het Radboud Institute for 

Health Sciences. Het thema van deze 10e editie 

is kanker. De sessies, met zowel internationale 

sprekers als sprekers uit het Radboudumc,  

gaan onder andere over immunologie,  

preventie en patiëntparticipatie. Op 21 

november is er een speciale publiekslezing waar 

Judith Prins een van de sprekers zal zijn. 

www.rihs.nl/radboud-new-frontiers/

radboud-new-frontiers-2016/ 

ling die momenteel wordt onderzocht is voor 

patiënten met angst voor terugkeer van kan-

ker. ‘Gemiddeld heeft een derde van de  

patiënten er last van en patiënten kunnen tot 

tien jaar na de behandeling angstig blijven. 

We hebben net een effectiviteitsstudie naar 

deze blended therapy - een combinatie van 

online hulp en face-to-face contact - voor 

patiënten met prostaat-, borst- en darm- 

kanker afgerond en de resultaten zien er 

veelbelovend uit. Ze zijn inmiddels inge-

diend bij een medisch tijdschrift.’

Bespreekbaar
En zo zijn er nog meer ziektes waar Judith 

Prins en collega’s mogelijk wat voor kunnen 

betekenen. De afdeling Medische Psycholo-

gie biedt ondersteunende zorg aan 27 afde-

lingen. Variërend van COPD tot 

kinderziekten en neurologische aandoenin-

gen. Een grote rol in het herkennen van  

patiënten die psychische hulp kunnen 

gebruiken is weggelegd voor de verpleegkun-

digen. ‘Zij zien de patiënten het meest en 

kunnen signalen snel herkennen. Ze nemen 

bij patiënten met kanker bijvoorbeeld een 

lastmeter af die verhoogde distress signaleert 

en allerlei problemen bespreekbaar maakt. 

Patiënten ervaren de gesprekken met ver-

pleegkundigen als prettig.’ De inzet van de 

lastmeter wordt momenteel onderzocht in 

een gerandomiseerde studie. ‘Misschien is 

voor sommige patiënten het bespreken van 

de lastmeter al voldoende.’  

New Frontiers


