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Samenvatting 

Inleiding Wanneer iemand een diagnose krijgt, hebben zowel de patiënten als hun naasten te 

maken met veranderingen in het leven door de aandoening. Voor patiënten zijn vormen van 

lotgenotencontact effectief gebleken. Voor veel patiëntenverenigingen is het nog onbekend of 

lotgenotencontact voor naasten ook effectief is. Om deze reden is in samenwerking met Helder 

Advies en de patiëntenvereniging hoofd-hals (PVHH) een onderzoek opgezet naar de 

ervaringen en wensen van naasten met een vorm van lotgenotencontact.  

Vraag- en doelstelling Het doel van het onderzoek is om inzicht te hebben in de ervaringen en 

wensen omtrent lotgenotencontact tussen naasten van mensen geraakt door hoofd-halskanker. 

De vraagstelling van het onderzoek luidt: “Wat zijn de ervaringen en wensen omtrent 

lotgenotencontact tussen naasten van mensen geraakt door hoofd-halskanker?”   

Methode Er is zowel een literatuuronderzoek, als een praktijkonderzoek (interviews) bij zes 

naasten gedaan. In het literatuuronderzoek zijn meerdere databanken doorzocht, er zijn 

artikelen geïncludeerd die niet ouder zijn dan 2010. De artikelen zijn beoordeeld met de 

meetlatten uit het Nederlandse Tijdschrift Evidence Based Practice en zijn geanalyseerd met de 

zes aspecten van de positieve gezondheid: kwaliteit van leven, meedoen, mentaal welbevinden, 

zingeving, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. De interviews zijn opgenomen, 

getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd met het softwareprogramma ATLAS.ti.  

Resultaten Uit de 12 geïncludeerde artikelen is naar voren gekomen dat er vooral ervaringen 

en ervaren effecten af te leiden zijn die passen in ‘meedoen’, ‘mentaal welbevinden’, ‘kwaliteit 

van leven’ en ‘dagelijks functioneren’ van de aspecten van positieve gezondheid. De 

respondenten ervaren onder andere een toename van steun, begrip, verbondenheid, sociaal 

contact, copingsstrategie, gevoel van eigenwaarde, kennis en konden beter om hulp vragen. 

Ook is een afname van depressie(ve) klachten, sociaal isolement en alleen voelen ervaren. Uit 

het praktijkonderzoek is gebleken dat alle respondenten ervaring hebben met een vorm van 

lotgenotencontact. Zij ervaren het sociale contact, de informatie/ervaringen van lotgenoten en 

het gevoel van gelijkwaardig zijn als positief. Anderzijds is vaker de aansluiting op andere 

naasten gemist. Er waren namelijk verschillen in de levensfase en de specifieke vorm van 

kanker binnen de hoofdvormen van hoofd-halskanker, zoals de verschillen in uitingsvorm van 

mondkanker. Dit is beide als negatief ervaren. De meerderheid van de respondenten heeft 

aangegeven belangstelling te hebben voor lotgenotencontact voor naasten. De belangrijkste 

wens van hen is om te praten met naasten die door hetzelfde heengaan, met de verwachting 

relevante informatie en ervaringen uit te wisselen.   

Discussie In het praktijkonderzoek is geen dataverzadiging opgetreden. Daarnaast namen 

sommige respondenten deel aan het interview in het bijzijn van hun partner, hierdoor zijn de 

respondenten mogelijk belemmerd in het vrijuit spreken en bestaat de mogelijkheid dat de 



 

 
 

resultaten vertekend zijn. Door deze factoren is er mogelijk geen volledig inzicht verkregen in 

de ervaringen en wensen omtrent lotgenotencontact tussen naasten. De werkwijze van de 

interviews en het uitwerken ervan is altijd hetzelfde geweest, dit betrof het uitvragen van de 

topiclijst, de taakverdeling en het opnemen. Dit is als sterk punt beschouwd.  

Conclusie De respondenten uit het praktijkonderzoek noemen de volgende positieve aspecten 

van lotgenotencontact voor naasten: gezellig, prettig, kracht en positiviteit. De negatieve 

aspecten zijn onder andere: gemis van aansluiting op andere naasten en angst voor de eigen 

situatie door negatieve ervaringen te hebben gehoord. De meerderheid van de ondervraagden 

heeft één keer per twee/drie maanden behoefte aan lotgenotencontact tussen naasten. De 

algemene  wens van hen is, om te praten met andere naasten die door hetzelfde heengaan. Op 

deze manier kunnen zij een steun zijn voor elkaar, door informatie en ervaringen uit te wisselen.  

Aanbevelingen De PVHH wordt aanbevolen om kwantitatief vervolgonderzoek te doen onder 

naasten van hun leden, naar de behoefte en wensen van digitaal lotgenotencontact tussen 

naasten, waarna een digitale pilot kan worden gestart. Daarnaast wordt aan onderzoekers 

aanbevolen om vervolgonderzoeken te doen in de vorm van randomised controlled trials onder 

grotere groepen naasten naar de ervaren effecten van lotgenotencontact op alle aspecten van 

de positieve gezondheid om de betrouwbaarheid van gegevens te verhogen.  

 

 

 

 

  



 

 
 

Voorwoord 

Dit onderzoeksrapport is geschreven door Alison de Ruiter en Kim Prins, studenten van de 

Hanzehogeschool te Groningen. In het kader van ons afstuderen voor de opleiding hbo-

verpleegkunde, is het onderzoeksrapport “De ervaringen en wensen van naasten omtrent 

lotgenotencontact” geschreven. Het betreft een vervolgonderzoek op het onderzoek over het 

effect van lotgenotencontact (Hielema & Loer, 2020). Het onderzoeksrapport is in opdracht van 

en in samenwerking met A. Helder, van de organisatie Helder Advies opgezet naar aanleiding 

van de reacties van patiëntenverenigingen op de presentatie van Hielema en Loer (2020). 

Vanuit Helder Advies is een samenwerking met de patiëntenvereniging hoofd-hals (PVHH) 

aangegaan omdat zij geïnteresseerd waren in de wensen van naasten van leden van de PVHH 

over lotgenotencontact voor naasten.  

In de periode van 10 september 2020 tot en met 22 januari 2021 zijn wij bezig geweest met de 

uitvoering van het onderzoek en het schrijven van het onderzoeksrapport. Dit hebben wij als 

leerzaam ervaren. Deze periode bracht diverse uitdagingen met zich mee door de maatregelen 

omtrent Covid-19. Dit vergde veel van ons aanpassingsvermogen. In deze onderzoeksperiode 

zijn wij gegroeid in het samenwerken en hebben we ons ontwikkeld in de interview- en 

onderzoeksvaardigheden. Dit omvatte het zoeken en analyseren van literatuur en het plannen, 

uitvoeren en analyseren (met het softwareprogramma ATLAS.ti) van de interviews.  

Graag willen wij een aantal mensen bedanken die betrokken waren bij ons onderzoek.  

Allereerst bedanken wij onze docentbegeleiders Carlien Dusseldorp, Esther Haak en Hinke van 

der Werf voor de begeleiding en feedback. Daarnaast bedanken wij onze opdrachtgever A. 

Helder voor het aanbieden van het onderwerp, de feedback en de begeleiding tijdens het 

proces. Verder, bedanken wij de betrokkenen van de patiëntenvereniging hoofd-hals (PVHH) 

voor het werven van de naasten en het meedenken in het proces. Tot slot bedanken wij de 

naasten die hebben deelgenomen aan de interviews voor hun tijd en informatie. Zonder hen 

was het niet mogelijk om het praktijkonderzoek uit te voeren.  

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Alison de Ruiter en Kim Prins 

Winschoten, 22 januari 2021 
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Inleiding  

In 2013 is de samenleving in Nederland overgegaan van een verzorgingsstaat naar een 

participatiesamenleving, wat inhoudt dat iedereen die dat kan, meer verantwoordelijkheid neemt 

voor zijn of haar leven en omgeving (Rijksoverheid, 2013). Door deze vermaatschappelijking 

wordt een steeds groter beroep gedaan op het directe netwerk van mensen met een aandoening 

(Kolmer, 2004).  

In 2019 zijn in Nederland ongeveer 117.600 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld (Gommer 

& Poos, 2020). Door de diagnose kanker, wordt het leven ontwricht van diegene met kanker en 

zijn/haar naasten. Welke kankersoort het ook is en welke behandeling wordt ingezet, de 

gevolgen zijn meestal overweldigend voor de patiënten met kanker en hun naasten en vragen 

lichamelijk, emotioneel en geestelijk veel (KWF, z.d.). Sociale steun van lotgenoten kan hiervoor 

een uitkomst bieden. Het contact met lotgenoten kan een positieve bijdrage leveren aan de 

draagkracht van naasten (Van Halem, 2015). Echter, bestaat er onbekendheid bij 

patiëntenverenigingen over de ervaringen en wensen van naasten omtrent onderling 

lotgenotencontact, waardoor er behoefte is aan onderzoek.  

Ook verpleegkundigen, andere zorgprofessionals en naasten merken veranderingen ten 

gevolge van het overgaan naar een participatiesamenleving (Luttik, Zuidersma, Schoemaker, & 

Paans, 2016). Naasten worden bijvoorbeeld meer betrokken in de processen van de 

zorgverlening (onderzoek, behandeling en nazorg) en dienen meer zorg te dragen voor diegene 

met een aandoening, waar dit mogelijk is. Wegens de grote betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid, dienen naasten van mensen met een aandoening ook de aandoening een 

plek te geven in het leven. Het inpassen van en leven met de aandoening en alles wat daarbij 

komt kijken wordt zelfmanagement genoemd (Engels & Heijmans, 2015). Simmes et al. (2017) 

bevestigt dat het betrekken van naasten in de processen van zorgverlening een positieve 

bijdrage levert aan het zelfmanagement van de mensen met de aandoening.  

Verpleegkundigen streven naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfmanagement van de 

mensen met een aandoening en hun naasten (Luttik et al., 2016). Het beroepsprofiel voor 

verpleegkundigen bevestigt dit (Lambregts, Grotendorst, & van Merwijk, 2015). De 

zorgverleners en verpleegkundigen dienen onder meer aandacht te besteden aan het betrekken 

en ondersteunen van naasten in de zorgverlening (Simmes, Stunnenberg, & Verharen, 2017). 

Zij moeten oog hebben voor het zelfvertrouwen en de kwetsbaarheden van hen (Engels & 

Heijmans, 2015).  

Door de participatiesamenleving dienen naasten de mensen met een aandoening te steunen. 

Steun van anderen is prettig en kan helpen bij het aanpassen van stressvolle gebeurtenissen 

(Hagedoorn, 2008). Daarentegen kan de aandoening voor de mensen met de aandoening en 

hun naasten veel vragen, onzekerheden en angsten opleveren. Dit kan een weerslag hebben 
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op hun kwaliteit van leven (LUMC, 2016). Doordat niet alleen de mensen met de aandoening, 

maar ook de naasten worden geraakt, hangt het (on)welbevinden met elkaar samen 

(wederzijdse beïnvloeding). Dit kan leiden tot een verbetering of een verslechtering van de 

bestaande situatie (GGZ Standaarden, 2016). Van Halem (2015) bevestigt dit en schrijft dat 

naasten een grote invloed op de gezondheid en het gevoel van welbevinden hebben van 

mensen met de aandoening. 

Om een hoger niveau van zelfmanagement te bereiken, kunnen mensen met vrijwel iedere 

aandoening deelnemen aan lotgenotencontact. Lotgenotencontact is een belangrijk onderdeel 

in het leven van mensen met een aandoening (Markus-de Kwaadsteniet, 2019). Om deze reden 

worden vormen van lotgenotencontact wereldwijd door patiëntenorganisaties en -verenigingen 

aangeboden. Het wordt voornamelijk aangeboden in Amerika, West-Europa en Zuidoost-Azië 

(Peers for Progress, z.d.). De patiëntenverenigingen zijn vaak gericht op het organiseren van 

evenementen voor lotgenotencontact, de behartiging van de patiëntenbelangen en/of 

voorlichting (Verberne, 2019).  

Lotgenotencontact kent diverse vormen, zoals: individueel of in groepsverband, face-to-face 

contact, telefonisch contact of een digitale vorm (Distelbrink, de Gruijter, & Oudeampsen, 2008, 

& Beekman, 2013). Kenmerkend: bij lotgenotencontact komen mensen en/of hun naasten met 

elkaar in contact met een bepaalde beperking, aandoening of problematiek om hun ervaringen, 

kennis en tips vrijwillig te delen (Beekman, 2013). De ervaring heeft geleerd dat mensen die in 

een vergelijkbare situatie zitten, het fijn vinden om met elkaar over hun problemen, zorgen en 

ervaringen te praten. Het werkt ondersteunend doordat de mensen zich begrepen voelen, zich 

niet alleen voelen en open kunnen zijn over wat zij doormaken (Van Halem, 2015). Afshar et al. 

(2019) en Shen, Zeng, Zhong, Ding, & Wang (2019) bevestigen dat lotgenotencontact effectief 

is voor patiënten. Ook het onderzoek van Hielema & Loer (2020), begeleid door de organisatie 

Helder Advies bevestigt dat het effectief is.  

De onderzoeksresultaten van Hielema & Loer (2020) zijn gepresenteerd aan vele 

patiëntenverenigingen, waarna de vraag is ontstaan wat de ervaringen zijn van naasten omtrent 

lotgenotencontact. Veel patiëntenverenigingen die aanwezig waren bieden nog geen 

lotgenotencontact voor naasten onderling aan, terwijl hier wel behoefte aan lijkt te zijn. Dit is te 

verklaren vanuit de steun die naasten moeten geven aan de mensen met de aandoening, echter 

weten zij vaak niet hoe, want professionele hulpverlening is er voor hen nog niet (Helder Advies, 

persoonlijke communicatie, 2 oktober 2020).  

Sommige patiëntenverenigingen in Nederland bieden ook lotgenotencontact aan voor naasten, 

zoals de patiëntenvereniging voor dementie, zelfbeschadiging, depressie, psychose, autisme 

en contactstoornissen, anorexia, boulimia en hersenletsel (Naasten in kracht, z.d.). Ook zijn er 
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‘inloophuizen’ waar lotgenoten en hun naasten elkaar kunnen opzoeken voor contact en 

activiteiten (Van Halem, 2015). 

In de literatuur zijn er meerdere studies die onderzoek hebben gedaan naar lotgenotencontact 

georganiseerd voor naasten, zoals Jones et al. (2020) en Ihrig et al. (2018). Uit de studie van 

Jones et al. (2020) is gebleken dat broers en zussen van kinderen met autisme verbetering laten 

zien in externaliserend gedrag en copingsvaardigheden door deelname aan lotgenotencontact 

in vergelijking met een andere interventie. Ook werden minder symptomen van angst en 

depressie waargenomen. Uit studie van Ihrig et al. (2018) is gebleken dat een steungroep voor 

prostaatkanker geruststelling biedt, angst vermindert en tot een grotere betrokkenheid leidt bij 

behandelbeslissingen. De steungroep komt specifiek tegemoet aan de behoeften van de 

respondenten, omdat zij laagdrempelig ondersteuning bieden.  

In samenwerking met mevrouw A. Helder, van Helder advies, is een vervolgonderzoek 

opgesteld naar de ervaringen en wensen van naasten omtrent lotgenotencontact, wegens de 

vraag vanuit de patiëntenverenigingen. De missie en passie van Helder Advies is om een 

bijdrage te leveren aan een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Hiertoe worden 

onder andere cursussen aangeboden aan ervaringsdeskundigen, waardoor zij een 

lotgenotencontactgroep kunnen begeleiden. Daarnaast levert Helder Advies een bijdrage aan 

onderzoek en kwaliteit (Helder Advies, z.d.).  

De vraag vanuit de patiëntenverenigingen over de ervaringen en wensen van naasten met 

lotgenotencontact wordt onderzocht bij de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals, hierna aangeduid 

als PVHH. Deze samenwerking is tot stand gekomen naar aanleiding van een bericht van Helder 

Advies op de website van PGO-support. Hierop heeft de PVHH laten weten geïnteresseerd te 

zijn in een onderzoek naar lotgenotencontact tussen naasten. 

Wanneer een behandeling voor een vorm van hoofd-halskanker heeft plaatsgevonden, heeft dit 

in veel gevallen gevolgen voor het uiterlijk, de spraak en het eten en drinken. Deze aspecten 

kunnen een grote invloed hebben op het sociale leven, zowel voor de mensen geraakt door 

kanker in het hoofd-halsgebied, als de naasten.  

De PVHH ontving signalen dat er behoefte was aan lotgenotencontact voor naasten. In 2019 

tijdens de Landelijke Ontmoetingsdag (ledendag), is een proefbijeenkomst voor naasten 

georganiseerd. Deze werd zeer goed ontvangen door de naasten (Helder Advies, persoonlijke 

communicatie, 30 september 2020). Echter, is lotgenotencontact tussen naasten bij de PVHH 

nog niet gerealiseerd, waardoor er onderzoek nodig is naar de ervaringen en wensen van 

naasten, van mensen geraakt door hoofd-halskanker, omtrent lotgenotencontact. De uitkomsten 

kunnen een bijdrage leveren aan het formuleren van beleid voor de PVHH. 
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1 Doelstelling, vraagstelling en definiëring begrippen 

In dit hoofdstuk komen de doel- en vraagstelling aan bod en worden de begrippen hieruit 

gedefinieerd.  

1.1 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is om eind januari 2021 inzicht te hebben in de ervaringen en 

wensen omtrent lotgenotencontact tussen naasten van mensen met hoofd-halskanker. De 

onderzoeksresultaten kunnen voor Helder Advies bijdragen aan de inhoud van lotgenoten-

contactcursussen voor ervaringsdeskundigen. Voor de PVHH kan het een bijdrage leveren aan 

het formuleren van beleid op het gebied van lotgenotencontact tussen naasten.  

1.2 Vraagstelling 
De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: “Wat zijn de ervaringen en wensen omtrent 

lotgenotencontact tussen naasten van mensen geraakt door hoofd-halskanker?”  

1.2.1 Deelvragen 
• Welke vormen van lotgenotencontact bestaan er voor naasten? 

• Wat is er in het algemeen in de literatuur bekend over de ervaringen en ervaren effecten 

van lotgenotencontact voor naasten? 

1.3 Definiëring begrippen 
• Ervaringen: de ervaringen van naasten vanuit de holistische en humanistische visie. Onder 

de holistische visie vallen: de psychische, lichamelijke en sociale functies (De Jong, 

Kerstens, Sesink, & Vermeulen, 2003) en het zingevingsaspect. Onder de humanistische 

visie valt de behoeftenniveaus van Maslov: de fysiologische en sociale behoeften, behoefte 

aan veiligheid, erkenning en zelfverwerkelijking (De Vocht & De Jong, 1999). 

• Wensen: is de concrete vorm van behoeften. Een wens zorgt ervoor dat er aan een 

bepaalde behoefte wordt voldaan, dit verschilt per cultuur en/of per persoon (Kotler, 

Armstrong, Wong, & Saunders, 2009). In dit onderzoek wordt hiermee de ideeën en 

verwachtingen van naasten bedoeld omtrent lotgenotencontact voor naasten. 

• Lotgenotencontact: is het contact tussen mensen met een bepaalde problematiek, ter 

ondersteuning van elkaar. Het is een vorm van vrijwillige ‘zelfhulp’ (Beekman, 2013). In dit 

onderzoek gaat het om alle vormen van lotgenotencontact tussen naasten onderling.  

• Naasten: in dit onderzoek wordt hiermee de partner, ouder(s), broer(s), zus(sen), kind(eren) 

of andere belangrijke personen uit het sociaal netwerk bedoeld (Simmes et al., 2017) die 18 

jaar of ouder zijn. 

• Geraakt door hoofd-halskanker: alle vormen van hoofd-halskanker met één of meerdere 

gevolgen op: het uiterlijk, de spraak en het eten en drinken. Onder hoofd-

halskanker vallen de mond-, keel- en neusholte(n), strottenhoofd, speekselklieren en het oor 

(Roersma, 2019). In dit onderzoek gaat het om naasten van mensen die zijn behandeld voor 

hoofd-halskanker en dienen te leven met de gevolgen van de behandeling. 
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2 Methodologie  

In dit hoofdstuk komt de onderzoeksmethodiek aan bod.  

2.1 Grondvorm en design 
De grondvorm van het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek, wat gezien wordt als 

exploratief (verkennend) onderzoek (Jansen & Jansen, 2016). Kwalitatief onderzoek geeft 

inzicht in hoe mensen een bepaald verschijnsel ervaren en welke betekenis dit voor hen heeft 

(Munten, Verhoef, & Kuiper, 2016). Er is gekozen voor een kwalitatief literatuur- en 

praktijkonderzoek, zodat er gericht onderzoek kon plaatsvinden naar hetgeen wat Helder Advies 

en de PVHH wilden weten. In het literatuuronderzoek zijn gegevens verzameld die door anderen 

zijn verworven (Verhoeven, 2018). In de literatuur is algemeen, ongeacht de aandoening van 

de mensen, gezocht naar ervaringen en ervaren effecten van naasten omtrent 

lotgenotencontact. Het praktijkonderzoek heeft zich gericht op de naasten van mensen die 

geraakt zijn door hoofd-halskanker, die ervaring en wensen hebben omtrent lotgenotencontact 

voor naasten. Hiermee zijn nieuwe gegevens verzameld (Verhoeven, 2018). 

2.2 Populatie  
De populatie bestaat uit alle naasten van mensen met hoofd-halskanker in Nederland. De 

populatie van het praktijkonderzoek is specifieker afgebakend en bestaat uit naasten van leden 

van de PVHH, die leven met de gevolgen van hoofd-halskanker (operationele populatie). 

2.2.1 Steekproef 
Uit de operationele populatie wordt een deel van de populatie benaderd, ook wel steekproef 

genoemd. Er is gekozen voor een selecte steekproef, dit betekent dat de respondenten niet 

door toeval zijn bepaald (Verhoeven, 2018). De populatie is bereikt door een samenwerking aan 

te gaan met de PVHH. De PVHH heeft zelfselectie ingezet door een oproep op hun website te 

plaatsen met inachtneming van de opgestelde in- en exclusiecriteria (Tabel 1). Er is gekozen 

voor de selectiecriteria, zodat de onderzoekspopulatie passend is bij de vraagstelling, er geen 

taalbarrière is en het land aansluit op het land van het onderzoek. De keuze om alleen  

behandelde leden voor een vorm van hoofd-halskanker te includeren, komt voort uit de, in veel 

gevallen, grote invloed op het sociale leven. Dit komt door de mogelijke veranderingen in het 

uiterlijk, de spraak en het eten en drinken.  

Op de oproep van de PVHH kwamen tien reacties, waarvan één naaste alleen wilde deelnemen 

als er onvoldoende respons was. De contactgegevens van de tien respondenten zijn 

overhandigd door de hoofdcontactpersoon van de PVHH, waarna de negen respondenten die 

zeker wilden meewerken aan een interview per e-mail zijn benaderd en van informatie zijn 

voorzien. Negen respondenten hebben gereageerd op deze e-mail en er zijn zes respondenten 

geïnterviewd. Twee respondenten hadden een zeer beperkte mogelijkheid tot deelname, 

waardoor er geen mogelijkheden waren binnen de planning van de onderzoekers. Eén van de 
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respondenten verscheen niet op de afspraak, een nieuwe afspraak is niet gelukt wegens de 

planning van beide partijen.   

Tabel 1: in- en exclusiecriteria interviews 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

Naaste van deelnemend lid van de PVHH Naaste van een niet-deelnemend lid van de PVHH 

18 jaar of ouder Jonger dan 18 jaar 

Woonachtig in Nederland Woonachtig in het buitenland  

Deelnemend lid is behandeld voor een 

vorm van hoofd-halskanker  

Deelnemend lid is onbehandeld aan een vorm van 

hoofd-halskanker 

Beheersing Nederlandse taal Geen beheersing Nederlandse taal 
 

 

2.4 Dataverzameling 
Voor de dataverzameling is gebruikgemaakt van literatuur- en praktijkonderzoek om nieuwe 

inzichten te verkrijgen in de ervaringen, effecten en wensen van naasten omtrent 

lotgenotencontact. 

2.4.1 Literatuuronderzoek 
Het literatuuronderzoek is uitgevoerd om de volgende deelvragen te beantwoorden: 

• Welke vormen van lotgenotencontact bestaan er voor naasten? 

• Wat is er in het algemeen in de literatuur bekend over de ervaringen en ervaren effecten 

van lotgenotencontact voor naasten? 

De antwoorden op de deelvragen zijn relevant ter onderbouwing of weerlegging van de 

antwoorden van de interviews. 

Voor het literatuuronderzoek zijn meerdere algemene, medische, psycho-sociale databanken 

geraadpleegd, namelijk: Springerlink, Google Scholar, PubMed, PubMed Central, Wiley Online 

Library, Cochrane Library en de EBSCOhost. In EBSCOhost is in de volgende databanken 

gezocht: PsychINFO, MEDLINE, CHINAHL, Nursing & Alied Health Collection en Psychology 

and Behavioral Sciences Collection.  

Google Scholar en Springerlink zijn doorzocht met de volgende zoektermen: lotgenoten, 

lotgenotencontact, ervaring(en), effect, invloed, gevolgen, naaste(n), inloophuis, mantelzorg(er), 

praatgroep, praatcafé. 

De Engelstalige databanken, vanaf PubMed tot en met Psychology and Behavioral Sciences 

Collection, zijn doorzocht met de volgende zoektermen: mutual support group(s), support 

group(s), self-helpgroup(s), focusgroup(s), effect, effectiveness, effective, intervention(s), 

caregiver, relatives, family, family caregiver, psychosocial, adults, peer support, peer group, 

peer influence, social group, mutual group, reference group. 

Beide onderzoekers hebben onafhankelijk literatuuronderzoek verricht en hebben dit 

gedocumenteerd in een logboek met daarin: de gebruikte zoektermen per databank, aantal hits, 
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mogelijk bruikbare hits en de titels. De logboeken kunnen worden geraadpleegd in Bijlage A en 

B.  

Bij het literatuuronderzoek waren de in- en exclusiecriteria van Tabel 2 van toepassing en is er 

gericht gekeken naar de vormen van lotgenotencontact voor naasten en de ervaringen en de 

ervaren effecten van naasten met (een vorm van) lotgenotencontact.  

Tabel 2: In- en exclusiecriteria literatuuronderzoek 
 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

Engelstalige en Nederlandstalige artikelen Andere talen 

Relevantie voor de deelvragen Niet relevant voor de deelvragen 

Gratis beschikbaar in volledige tekst Tegen betaling volledige tekst  

Niet ouder dan 10 jaar  Ouder dan 10 jaar 
 

De mogelijk bruikbare artikelen zijn samen door de onderzoekers besproken waarna er tot 

consensus is gekomen. De artikelen zijn vervolgens onafhankelijk methodologisch beoordeeld 

met de daarvoor ontwikkelende meetlatten uit het tijdschrift Evidence Based Practice (Bohn 

Stafleu van Loghum, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b). Hieruit is per onderzoeker en artikel een 

beoordeling gekomen. De individuele beoordelingen van de artikelen zijn met elkaar vergeleken, 

waarna een besluit is genomen over de kwaliteit en de selectie van de artikelen. Het overzicht 

van de artikelen is te vinden in Bijlage D. In Bijlage C zijn de geëxcludeerde artikelen te vinden, 

die eerst als mogelijk bruikbaar werden gezien.  

2.4.2 Praktijkonderzoek: interviews 
De dataverzameling van het praktijkonderzoek is vormgegeven door middel van half-

gestructureerde interviews, met als doel de ervaringen en wensen van naasten, van mensen 

die geraakt zijn door hoofd-halskanker, in beeld te krijgen. Voor de interviews is een topiclijst 

opgesteld die als leidraad heeft gediend. De volgende topics zijn uitgevraagd: de achtergrond 

van de naaste, de impact van de aandoening op de naaste, lotgenotencontact en de PVHH-

lotgenotencontact voor naasten. De topic over de achtergrondgegevens is uitgevraagd, zodat 

de context van de respondenten kon worden weergegeven. De topics over de ervaringen en 

wensen zijn gebaseerd op de doel- en vraagstelling van het onderzoek, de topic over de impact 

op de naaste is gebaseerd op een YouTube-video van de PVHH (Patiëntenvereniging HOOFD-

HALS, 2020). Aan de hand van de opgestelde topics en algemene vragen (zie Bijlage H) is de 

informatie uitgevraagd bij de respondenten. Vooraf heeft een proefinterview plaatsgevonden, 

zodat de onderzoekers konden controleren of de vragen helder waren en of de juiste informatie 

werd verkregen. Uit het proefinterview is gebleken dat de topics en vragen niet meer hoefden 

te worden aangepast. Het proefinterview is niet opgenomen in de resultaten, omdat degene van 

het proefinterview geen naaste is van iemand met hoofd-halskanker.  
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Het afnemen van de interviews heeft in december 2020 digitaal, via Microsoft Teams of 

Whatsapp videobellen, plaatsgevonden met beide onderzoekers. Op deze manier konden er 

aanvullingen worden gedaan op het dialoog. De rolverdeling is bij elk interview hetzelfde 

geweest. Eén was de interviewer en had de leiding bij de interviews en de ander zorgde ervoor 

dat de opname aan stond en controleerde de inhoud van het gesprek op het verkrijgen van de 

beoogde informatie. Een lokaal op de Hanzehogeschool te Groningen heeft als locatie gediend 

van de interviews. Hierdoor kon de privacy van de respondenten worden gewaarborgd en er 

bestond vanuit de interviewers een goede internetverbinding.  

De interviews hebben tussen de 20-60 minuten geduurd. Bij vier interviews is gebruikgemaakt 

van de opname-functie binnen Teams. Twee interviews zijn met Whatsapp videobellen 

afgenomen, wegens het niet functioneren van Teams. Bij deze interviews is een opname met 

een videocamera van de Hanzehogeschool gemaakt.  

Bij de interviews zijn voornamelijk open vragen gesteld, om verdieping te geven aan de 

interviews. Er is gebruikgemaakt van de LSD-methode: luisteren, samenvatten en doorvragen, 

zodat er bevestiging en verdieping werd verkregen (Ten Have, 2017). Gesloten vragen zijn 

gebruikt om in kaart te brengen of de respondenten ervaring hebben met lotgenotencontact en 

of er behoefte is aan lotgenotencontact tussen naasten. Het antwoord op deze vraag was 

bepalend voor de mate van doorvragen. Wanneer het antwoord “nee” was, viel een groot 

gedeelte van de vragen weg.  

2.5 Data-analyse 
De data-analyse wordt onderverdeeld in literatuur- en praktijkonderzoek, omdat dit verschillend 

is geanalyseerd. 

2.5.1 Literatuuronderzoek  
De artikelen zijn geanalyseerd op volgende inhoudelijke punten: 

• de vorm van lotgenotencontact; 

• de genoemde ervaringen en ervaren effecten. 

De geschikt bevonden artikelen zijn handmatig geanalyseerd, omdat de hoeveelheid en inhoud 

van artikelen te overzien was. Het plan was om de artikelen te analyseren met het 

softwareprogramma ATLAS.ti, echter had dit programma geen meerwaarde in het besparen van 

tijd.   

Per geïncludeerd artikel is een samenvatting geschreven, waarna de samenvattingen zijn 

geanalyseerd en gethematiseerd met de zes aspecten van positieve gezondheid van Machteld 

Huber: kwaliteit van leven, zingeving, meedoen,  mentaal welbevinden, dagelijks functioneren 

en lichaamsfuncties (IPH, z.d.). De informatie uit de artikelen is op basis van de toelichting van 

de aspecten van positieve gezondheid (zie Bijlage G), eigen interpretatie en consensus 

onderverdeeld in de thema’s van de aspecten van positieve gezondheid.   
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Het plan was om de samenvattingen te analyseren met behulp van het zingevingsaspect, de 

holistische en humanistische mensvisie (behoeftenniveaus van Maslov). Echter, hadden deze 

visies geen meerwaarde. Ten eerste, omdat de gevonden resultaten zich vooral bevonden in 

het psychische en sociale deel van de holistische mensvisie en de twee bovenste lagen van de 

humanistische mensvisie (zelfrealisatie en waardering). Dit heeft tot gevolg gehad dat de 

resultaten te algemeen werden weggezet in de mensvisies, waardoor er geen goed beeld werd 

verkregen van de ervaringen en effecten van lotgenotencontact. Ten tweede, omdat sommige 

resultaten niet in deze mensvisies konden worden weggezet, omdat de resultaten bijvoorbeeld 

zowel onder het lichamelijke, als het psychische deel vielen. Dit is als beperkend ervaren. Om 

deze redenen is de keuze voor de zes aspecten van positieve gezondheid, in overleg met Helder 

Advies, gemaakt. De aspecten van de positieve gezondheid sluiten aan op zowel de holistische 

als de humanistische visie (IPH, z.d.). 

2.5.2 Praktijkonderzoek: interviews 

De middenstukken van de afgenomen interviews zijn met behulp 

van Speechtexter (z.d.) getranscribeerd in tekst. Het begin en de 

afsluiting zijn niet meegenomen, omdat het geen bijdrage heeft 

gehad in de resultaten. De transcripten van Speechtexter zijn 

wegens het onjuist transcriberen, tijdens het afluisteren van de 

interviews, tussentijds, handmatig, bijgesteld in de transcriptie 

van Speechtexter. Hierna zijn de transcripten geanalyseerd met 

behulp van de zes stappen van de thematische analyse: 

verkennen, coderen, thematiseren, reviseren en verfijnen, 

vaststellen en structuren en presenteren (Verhoeven, 2018). De 

stappen 2 t/m 6 zijn in het softwareprogramma ATLAS.ti 

uitgevoerd. De interviews zijn deductief, per interviewvraag, 

gecodeerd (subthema’s) en gethematiseerd naar de 

interviewtopics (hoofdthema’s), zie Figuur 1. Er zijn geen 

inhoudelijke verbanden gelegd tussen de achtergrondinformatie 

en de verschillende topics van het interview. 

2.6 Betrouwbaarheid, validiteit, generaliseerbaarheid en representativiteit  
Betrouwbaarheid 

Met de betrouwbaarheid van het onderzoek wordt de mate waarin het onderzoek vrij is van 

toevallige fouten bedoeld (Verhoeven, 2018). Hiervoor zijn verschillende manieren. In dit 

onderzoek is gebruikgemaakt van rapportage en verantwoording, interbeoordelaars-

betrouwbaarheid en standaardisatie.  

In het literatuuronderzoek is individueel gezocht naar artikelen en is gebruikgemaakt van 

rapportage en verantwoording door middel van het bijhouden van het logboek. Zoekstrings 

Figuur 1: Codeboom 

Codeboom 
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kunnen hierdoor worden herhaald en zo kan er tot dezelfde opbrengst van artikelen worden 

gekomen (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid). In het gehele proces zijn de individuele 

uitkomsten vergeleken en is er veel overlegd om tot consensus te komen. De individuele 

onderdelen bestonden uit het zoeken van artikelen en het beoordelen van artikelen op kwaliteit 

met de meetlatten uit het tijdschrift Evidence Based Practice (Bohn Stafleu van Loghum, 2016a, 

2016b, 2017a, 2017b, 2017c).   

In het praktijkonderzoek is gebruikgemaakt van standaardisatie in de rolverdeling van de 

onderzoekers en in de topiclijst. In elk interview zijn de topics uit Bijlage H uitgevraagd door één 

en dezelfde onderzoeker. Op deze manieren is structuur aan de interviews gegeven, wat de 

betrouwbaarheid van gegevens heeft verhoogd. Omdat de topiclijst is opgenomen, zijn de topics 

transparant en kunnen deze eventueel hergebruikt worden in vervolgonderzoeken. Daarnaast 

zijn de interviews opgenomen, zodat letterlijke transcriptie kon plaatsvinden en deze gegevens 

letterlijk konden worden geanalyseerd. Verder zijn er in- en exclusiecriteria opgesteld voor de 

respondenten en is er gebruikgemaakt van de methode thematische analyse. Deze 

methodes/gegevens dragen bij aan de transparantie van het onderzoek en dragen hierom bij 

aan de betrouwbaarheid (Verhoeven, 2018).  

Validiteit 

Validiteit (geldigheid) is de mate waarin het onderzoek vrij is van systematische fouten 

(Verhoeven, 2018). Er is een aantal maatregelen genomen om de validiteit zo hoog mogelijk 

te houden. 

In het literatuuronderzoek zijn allereerst dezelfde databanken geraadpleegd, hierdoor is de 

kans dat artikelen zijn gemist verkleind. Ten tweede, zijn de meetlatten individueel bij de 

artikelen gebruikt om de kwaliteit te beoordelen. Doordat dit bij elk geïncludeerd artikel is 

gebruikt, draagt dit bij aan de validiteit. Ten derde, zijn de samenvattingen van artikelen allen 

geanalyseerd met de aspecten van de positieve gezondheid. Doordat deze vier onderdelen in 

het gehele onderzoek op dezelfde wijze hebben plaatsgevonden, is de kans op onderscheid 

en/of fouten kleiner. Tot slot is in het gehele proces de individuele uitkomsten van de 

eerdergenoemde onderdelen vergeleken, waardoor er tot consensus is gekomen. Hierdoor is 

er vanuit meerdere oogpunten naar gekeken, wat een bijdrage heeft aan de validiteit 

(Verhoeven, 2018).  

In het praktijkonderzoek zijn allereerst de interviews gericht op de naasten van mensen die 

geraakt zijn door hoofd-halskanker die lid zijn van de PVHH, waardoor de populatie waar het 

om gaat bereikt is. Ten tweede, is de topiclijst aan Helder Advies en de hoofdcontactpersoon 

van de PVHH voorgelegd. Zij hebben beoordeeld of de topiclijst meet wat er gemeten moet 

worden. Ook is deze topiclijst bij alle interviews gehanteerd, waardoor er geen vertekening in 

resultaten heeft plaatsgevonden. Ten derde, is een proefinterview afgenomen, om te testen of 



 

11 
 

de opgestelde vragen de juiste antwoorden opleverden. Ten vierde, is bij de interviews de 

anonimiteit gewaarborgd, op deze manier is de kans op sociaal wenselijke antwoorden verkleind 

(Verhoeven, 2018). Ten vijfde, zijn de interviews opgenomen, dit heeft ervoor gezorgd dat de 

interviews terug konden worden geluisterd. Hierdoor hebben de transcripties een exacte 

weergave van de antwoorden van de respondenten gegeven. De gemaakte transcripties zijn 

door beide onderzoekers gecontroleerd door de opnames terug te luisteren. Ten zesde, is de 

taakverdeling bij alle interviews hetzelfde geweest. Tot slot is de data-analyse door beide 

onderzoekers samen gedaan, waardoor er vanuit meerdere oogpunten naar gekeken is 

(Verhoeven, 2018).  

Generaliseerbaarheid 

Bij de generaliseerbaarheid wordt gekeken of de onderzoeksresultaten ook gelden voor een 

grote doelgroep (Verhoeven, 2018). De resultaten uit het praktijkonderzoek zijn afkomstig van 

zes naasten van mensen met hoofd-halskanker. De positieve ervaringen van hen met (een 

vorm van) lotgenotencontact en de gevolgen op het dagelijks leven zijn te generaliseren naar 

andere naasten van mensen met een andere aandoeningen, omdat de resultaten uit het 

literatuuronderzoek (afkomstig van naasten met andere aandoeningen) vergelijkbaar zijn.   

De wensen van de respondenten van het praktijkonderzoek zijn niet te generaliseren naar 

andere populaties naasten met andere aandoeningen en de gehele populatie naasten van 

mensen met hoofd-halskanker, omdat de wensen van de naasten kunnen verschillen door de 

vorm van hoof-hals kanker, persoonlijke voorkeuren, leeftijd en geslacht. Tevens is er geen 

dataverzadiging opgetreden, er werden bij de interviews nog nieuwe gegevens verkregen 

(Jansen & Jansen, 2016). 

Representativiteit  

Representativiteit betekent dat de getrokken steekproef de populatie vertegenwoordigt 

(Verhoeven, 2018).  De zes respondenten die hebben deelgenomen aan het praktijkonderzoek 

vormen geen goede afspiegeling van de populatie, omdat er tijdens het praktijkonderzoek geen 

dataverzadiging is opgetreden. Om deze redenen is het onwaarschijnlijk dat de resultaten 

omtrent de wensen van lotgenotencontact tussen naasten representatief zijn voor de gehele 

populatie naasten van naasten van mensen met hoofd-halskanker.  

2.7 Ethische aspecten en wet- en regelgeving 
Bij de uitvoering van het onderzoek hebben de onderzoekers te maken gehad met verschillende 

ethische aspecten en wet- en regelgeving, te weten: de Wet medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen (WMO), medisch-ethische toetsingscommissie (METC), algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 

integriteit. 
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De WMO heeft als doel proefpersonen te beschermen bij wie medisch wetenschappelijk 

onderzoek wordt verricht (Abbing, 1999). Om te bepalen of het onderzoek onder de WMO valt, 

dient het te voldoen aan twee voorwaarden: 

• er is sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek; 

• personen worden onderworpen aan handelingen of aan hen wordt een bepaalde 

gedragswijze opgelegd (Maastricht UMC+, z.d.). 

Het onderzoek voldoet niet aan beide voorwaarden, waardoor de METC geen rol heeft gespeeld 

voor het starten van het onderzoek (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018). 

Aan de respondenten zijn namelijk geen handelingen en/of een gedragswijze opgelegd en op 

de integriteit van de proefpersoon wordt geen inbreuk gepleegd (Maastricht UMC+, z.d.). Wel is 

het onderzoeksvoorstel voorgelegd aan de opdrachtgever en de examinators om toestemming 

te krijgen voor het starten van het onderzoek.   

Voor het afnemen van de interviews hebben de respondenten toestemming gegeven op basis 

van wetgeving (ook wel: informed consent). Bij het benaderen van de respondenten is het 

volgende uitgelegd om hun informed consent te verkrijgen:  

• wat het onderzoek inhoudt; 

• welke gegevens worden verzameld van de respondenten; 

• hoe de gegevens worden verzameld en verwerkt. 

Hierna is in aanraking gekomen met de AVG. De AVG maakt de belangrijkste regels inzichtelijk 

voor de omgang van persoonsgegevens en kent zes grondslagen, waaronder het geven van 

toestemming (Autoriteit Persoonsgegevens, z.d.). De verkregen informatie is anoniem verwerkt 

en niet aan derden verstrekt. Na het verwerken van de interviewgegevens van de respondenten 

zijn de gegevens vernietigd.  

Bij de uitvoering van het onderzoek was de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 

integriteit van toepassing. Alle partijen dienden zich te houden aan de volgende vijf principes: 

eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid (KNAW et 

al., 2018). De volgende tekst is met het gebruik van KNAW et al. (2018) beschreven. De 

onderzoekers zijn eerlijk over de rapportage van het onderzoek, de bronnen en de resultaten. 

Ook is er zorgvuldig omgegaan met het onderzoek en een wetenschappelijke methode, waarbij 

optimale nauwkeurigheid wordt beoogd bij het ontwerp, de uitvoering en de verslaglegging. Om 

de transparantie te waarborgen wordt de lezer meegenomen in de stappen die zijn gezet  met 

het gebruik van bronvermeldingen. Er is onafhankelijk een keuze gemaakt in de methode, de 

beoordeling van de data, en in de weging van alternatieve verklaringen. De onderzoeksvraag is 

in samenspraak gemaakt met Helder Advies. De verantwoordelijkheid van de onderzoekers is 

geuit door rekenschap met alle partijen te houden door de legitieme belangen in acht te houden. 

Daarnaast blijkt dit principe uit het feit dat dit een vraag is die maatschappelijk relevant is. 
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3 Resultaten 
In dit hoofdstuk komen de literatuur- en praktijkresultaten aan bod.  

3.1 Literatuuronderzoek 
Er is individueel gezocht in de databanken, zoals benoemd is in paragraaf 2.4.1 

Literatuuronderzoek. Het proces van zoeken tot en met de uitkomst is weergegeven in een 

flowchart (zie Bijlage E). Er zijn 13 artikelen geïncludeerd, 12 op basis van meetlat & jaartal en 

één op basis van de vorm van lotgenotencontact. De 13 geïncludeerde artikelen zijn 

samengevat in Bijlage F.  

Allereerst zijn de artikelen geanalyseerd op de vorm van lotgenotencontact, bestaande uit: face-

to-face contact (aangeduid met ‘F’) en online contact (aangeduid met ‘O’). 

Tabel 3: Samenvatting vormen van lotgenotencontact  

Art. Auteurs en jaartal  F O Specificering vorm lotgenotencontact  

1 Charlesworth et al. 

(2016).  

X  Een-op-een peerondersteuning door een 

mantelzorger en groepsherinnerings-therapie. De 

interventies werden 8 maanden gegeven. Er werden 

12 wekelijkse en 10 tweewekelijkse bijeenkomsten 

georganiseerd, in totaal 22 uur. 

2 Duarte, Carvalho, & 

Brentano (2018).  

X  Steungroep. De steungroep werd wekelijks een uur 

gegeven op een afdeling in het ziekenhuis door een 

verpleegkundige en een psycholoog aan groepen van 

8-12 familieleden. 

3 Cipolletta, Gammino, 

Fransescon, & Palmieri 

(2018).  

X  Begeleide steungroepen  georganiseerd met 10 

sessies van 1,5 uur.  

4 Tan et al. (2017).  X  Psycho-educatie. Er werd 4 weken een wekelijks 

programma aangeboden van 60 minuten. De eerste 

10-15 minuten was voor psycho-educatie en 

vaardigheidstraining. De overige tijd voor de 

ondersteunende groepstherapie. 

5 Damianakis, Wilson, & 

Marziali (2016).  

 X Online peersupport videobijeenkomst. Het online 

interventieprogramma werd begeleid door 

gerontologische maatschappelijk werkers en bestond 

uit 10 wekelijkse virtuele groepsbijeenkomsten. 

6 Cipolleta, Simonato, & 

Faccio (2019).  

X  De groepsinterventie was psycho-educatief van aard, 

maar de therapeut gebruikte ook mindfulness-

technieken. Er werden 6 ongestructureerde  1,5 uur 

durende bijeenkomsten georganiseerd binnen drie 

maanden.  
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7 Vaughan et al. (2018).   X Webgebaseerde sociale ondersteuningsinterventie. Via 

het netwerk konden mantelzorgers opmerkingen 

plaatsen en lezen, informatie uitwisselen over relevante 

bronnen, en webchats en webinars bijwonen over 

onderwerpen die van belang zijn voor mantelzorgers. 

8 Simpson et al. (2017).  X  Steungroepen 

9 Wilkerson, Brady, Yi, & 

Bateman (2018).  

 X Facebook-ondersteuningsgroep (gesloten groep). 

10 Wasilewski, Webster, 

Stinson, & Cameron (2016).  

X X Online en persoonlijk contact in groepen. 

11 Smith, Drennan, 

Mackenzie, & Greenwood 

(2018).  

X  Lotgenotengroepen. 

12 Trail, Friedman, Rutter,  & 

Tanielian (2020).  

 X Online community via een website. 

13 O’Connor, Arizmendi, & 

(2014).  

 X Online virtuele steungroepen in een 3D omgeving. 

Daarnaast zijn met 12 van de 13 artikelen, een relatie gelegd met de zes aspecten van positieve 

gezondheid volgens Machteld Huber: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, 

kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren (IPH, z.d.). Vervolgens zijn de 

onderzoeksresultaten onderverdeeld naar de toelichting van de aspecten. Voor deze toelichting 

wordt verwezen naar Bijlage G. Eén artikel is uitgesloten, omdat dit artikel inhoudelijk zwak-

medium is beoordeeld en gepubliceerd is in 2014. Dit artikel is alleen geïncludeerd wegens de 

vorm van lotgenotencontact.   

Uit de onderzoeksresultaten van de volgende artikelen: 1, 3, 7, 8, 10 tot en met 12  zijn gegevens 

af te leiden die passen bij ‘kwaliteit van leven’. Artikelen 1 & 3 geven aan dat er op een aantal 

onderdelen een verbetering werd ervaren betreft de kwaliteit van leven, maar dit effect was niet 

significant.  Artikelen 3, 7, 8, 10 tot en met 12, noemen gegevens die onder ‘gelukkig zijn en/of 

genieten’ kunnen worden onderverdeeld, zoals: minder alleen voelen, verbeterd algehele 

welzijn, verminderd sociaal isolement en eenzaamheid. Artikelen 11 & 12 noemen: vermindering 

van depressie en een vermindering van depressieve klachten die naar onder ‘lekker in je vel 

zitten’ kunnen worden onderverdeeld. 

Uit de onderzoeksresultaten van de volgende artikelen: 2, 3, 5 tot en met 12 zijn gegevens af te 

leiden die passen bij ‘meedoen’. Artikelen 2, 6, 9 tot en met 12 noemen gegevens die kunnen 

worden onverdeeld naar ‘steun van anderen’, zoals: steun, begrip, advies, aanmoediging, 

verbondenheid en er niet alleen voor staan. In de artikelen 3, 5 & 11 worden zich gehoord voelen 

en zich beter voelen genoemd, deze gegevens kunnen worden onderverdeeld naar ‘serieus 

genomen worden’. Artikelen 2, 3, 6 tot en met 8, & 10 tot en met 12 noemen gegevens die 

kunnen worden onverdeeld naar ‘sociale contacten’, zoals: meer contact met andere 



 

15 
 

mantelzorgers en het uitwisselen van informatie en/of (dagelijkse) ervaringen en/of adviezen. 

Artikelen 3, 5, 6, 8, 10 & 11 noemen gegevens die kunnen worden onderverdeeld naar ‘erbij 

horen’, zoals: identificeren met elkaars worstelingen, gevoel van zekerheid en veiligheid, en het 

openlijk gevoelens en frustraties kunnen delen.  

Uit de onderzoeksresultaten van de volgende artikelen: 1 tot en met 5, 7, 9 & 11 zijn gegevens 

af te leiden die passen bij ‘mentaal welbevinden’. Artikelen 1 tot en met 3 noemen gegevens 

die kunnen worden onderverdeeld naar ‘communiceren’, zoals een betere relatie en nieuwe 

manieren verkregen om met familieleden om te gaan, hun standpunt te begrijpen en hun keuzes 

te respecteren. Artikelen 3, 5, 7, 9, & 11 noemen gegevens die kunnen worden onderverdeeld 

naar ‘omgaan met verandering en gevoel van controle’, zoals effectievere copingsstrategieën 

voor problemen en het nemen van beslissingen in de zorgverlening. Tot slot noemt artikel 4 het 

trotser op zichzelf zijn en een verbetering in het gevoel van eigenwaarde, wat kan worden 

onderverdeeld naar ‘jezelf accepteren’. 

Uit de onderzoeksresultaten van de artikelen: 2, 3, 8, & 9 zijn gegevens af te leiden die passen 

bij ‘dagelijks functioneren’. Artikelen 2, 3 & 9 noemen gegevens die kunnen onderverdeeld 

naar ‘kennis van gezondheid’, zoals: meer kennis over aandoening en informatie over 

zorgverlening en technieken. Artikelen 8 & 9 noemen besteding voor zichzelf gevonden en het 

besef van zelfzorg, wat kan onderverdeeld naar ‘zorgen voor jezelf’. Tot slot wordt in artikel 9 

het vragen om ondersteuning genoemd, wat kan worden onderverdeeld naar ‘hulp kunnen 

vragen’. 

Uit de onderzoeksresultaten van artikelen 2 & 3 zijn gegevens af te leiden die passen bij 

‘zingeving’. Artikel 3 noemt dat de zelfeffectiviteit van de mantelzorgers is verbeterd. Dit kan 

worden onderverdeeld naar ‘blijven leren’. Tot slot noemen artikelen 2 & 3 begrip en acceptatie 

van de situatie en accepteren, wat kan worden onderverdeeld naar ‘accepteren en 

dankbaarheid’.  

Uit de onderzoeksresultaten zijn geen gegevens af te leiden die passen bij ‘lichaamsfuncties’. 

3.2 Praktijkonderzoek 
Zoals eerder is aangegeven is het praktijkonderzoek vormgegeven door middel van interviews, 

waarbij  de volgende vier topics zijn uitgevraagd: achtergrond van de naaste, de impact van de 

aandoening op de naaste, lotgenotencontact en de PVHH-lotgenotencontact voor naasten. 

Deze topics zijn uitgevraagd aan zes respondenten.   

3.2.1 Topic achtergrond 
De achtergrondgegevens van de respondenten zijn variërend. Er namen vijf vrouwen en één 

man deel aan de interviews, zij waren allen partners van degene die door hoofd-halskanker is 

geraakt. De twee vormen van hoofd-halskanker die voorkwamen waren: strottenhoofdkanker en 

diverse vormen van mondkanker. De respondenten kwamen uit de provincies: Groningen, 
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Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en varieerden in leeftijd tussen de 45 - 80 jaar, 

met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. De meeste respondenten waren korter dan 5 jaar 

naaste, met één uitzondering van 20 jaar. Wat betreft de verandering in taken/ 

verantwoordelijkheden, gaven twee respondenten aan dat er geen tot weinig verandering is 

opgetreden. De andere respondenten gaven aan dit wel te ervaren. Er werd door twee 

respondenten aangegeven dat zij meer zorg dragen voor de specifieke bereiding van het eten 

en de uitdagingen daarin. Verder, gaven twee respondenten aan nu meer taken in het 

huishouden uit te voeren. Tot slot is er door twee respondenten aangegeven dat zij een taak 

hebben (gehad) in het helpen met wondverzorging of de mondzorg.  

3.2.2 Topic impact van de aandoening  
Op lichamelijk gebied gaf een minderheid van de respondenten aan klachten te hebben (gehad), 

zo werden slecht slapen en stijve spieren ten gevolge van stress genoemd. 

Alle respondenten hebben psychisch gemerkt dat de aandoening achteraf impact had. Op het 

moment zelf werden zij geleefd door de omstandigheden. De meerderheid van de respondenten 

noemt stress en dat het een ingrijpende, zware periode is geweest. Daarnaast worden angst 

voor het terugkeren van de aandoening, machteloosheid, verdriet en onbegrepen voelen door 

het sociaal netwerk genoemd.  

“Ik vond het heel spannend en niet iedereen begreep me. Ook niet van heel dichtbij. Want heel 

veel mensen denken: .. is toch ziek, niet jij.”  

De meerderheid van de respondenten gaf aan dat de aandoening van hun partner impact heeft 

op het sociaal contact. Respondenten benoemen dat het contact met anderen verminderd is en 

dat er ook vrienden en kennissen zijn weggevallen. Daarentegen zijn er ook respondenten die 

aangeven meer belangstelling te hebben gemerkt vanuit hun sociale netwerk, waar ze zich 

gesteund door voel(d)en. Verder werd aangegeven dat de respondenten minder activiteiten 

ondernamen buitenshuis, door de gevolgen van de aandoening van hun partner. Dit kwam in 

veel gevallen door de uitdagingen rondom het eten en in sommige gevallen schaamte, maar 

ook de verandering van stem en de mogelijke onverstaanbaarheid werden benoemd. In 

sommige situaties merkten de respondenten de onbekendheid en onbegrip bij anderen, dit uitte 

zich bijvoorbeeld in minder snel contact met anderen door de aandoening. Bij de gevolgen van 

strottenhoofdkanker, merkte een respondent dat een antwoord op een vraag van de partner op 

de naaste werd gericht. Een andere respondent gaf aan communicatie-ondersteuning te moeten 

bieden bij bijvoorbeeld een ziekenhuisafspraak, door de informatie van de partner te 

verduidelijken/vertolken. Tevens werd door een respondent aangegeven dat de intieme relatie 

is veranderd, omdat de operatie in het mondgebied heeft plaatsgevonden. Zo werd bijvoorbeeld 

een kus op de mond, een kus op het voorhoofd. Tot slot wordt door een respondent benoemd 

dat de mondzorg erg intensief is geweest.  
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“Er is een probleem als iemand belt, want mensen kunnen hem niet verstaan. Dit vind ik een 

sociaal probleem, want mensen bellen veel minder omdat ze bang zijn als ik niet thuis ben, ze 

.. dus krijgen. En dat ze .. niet kunnen verstaan. Dus ik zou zeggen: ik raak in een sociaal 

isolement daardoor.”  

De ervaren impact op de aandoening is samengevat Bijlage I.  

3.2.3 Topic lotgenotencontact 
Alle respondenten hebben ervaring met een vorm van lotgenotencontact, de redenen voor hun 

deelname waren:  

• nieuwsgierigheid naar wat een vorm van lotgenotencontact inhoudt en welke mensen er 

worden getroffen; 

• nieuwe informatie opdoen; 

• gezelligheid en sociaal contact;                                            

• ervaringen, tips en informatie uitwisselen; 

• mensen hebben dezelfde problemen.   

“Omdat wij het verschrikkelijk gezellig vinden. We gaan ernaartoe, omdat er dus mensen zijn 

met dezelfde problemen. Dus echt het sociale contact en het praten met andere medepatiënten 

en lotgenoten om ervaringen uit te wisselen en alles.” 

De respondenten namen in verschillende fases deel aan een vorm van lotgenotencontact. De 

meerderheid nam deel na de operatie, de overige respondenten namen deel na de diagnose 

en/of tijdens de bestraling.  

Er bestaan diverse vormen van lotgenotencontact. De meeste respondenten namen deel aan 

lotgenotencontact voor de mensen met de aandoening en hun naasten (beide doelgroepen). 

Een enkeling nam deel aan lotgenotencontact specifiek voor naasten wat georganiseerd is bij 

een congres van de PVHH. De diverse vormen van lotgenotencontact kunnen op verschillende 

wijzen vorm worden gegeven. De respondenten hebben deelgenomen aan: 

• districtbijeenkomsten in een groep, waar aandacht is voor voorlichting (bijvoorbeeld een 

fabrikant of info meeting), het doen van een spelletje en met elkaar praten;  

• privé facebookgroep, waar privé contact is gelegd met mensen via Messenger; 

• landelijke ontmoetings- en informatiedag(en) van de PVHH. 

“Wij zitten in de groep Bergen op Zoom, en dan zitten er zo ongeveer 25 personen bij zo’n 

bijeenkomst. Ik vind dat hoe het nu is heel gezellig. Je doet een spelletje en praat een beetje. 

Het is heel sociaal”. 

De respondenten hebben één of meerdere positieve en/of negatieve ervaringen genoemd van 

de deelname aan lotgenotencontact, zie Tabel 4. Onder de tabel is een toelichting gegeven met 

citaten uit de interviews.   
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“Ik voel mij begrepen door de lotgenoten en naasten. Het is fijn om met mensen in contact te komen, 

die hetzelfde hebben en ook zeggen van dit en dat heb ik meegemaakt en zo heb ik het opgelost.” 

“Ik vond het algemeen overheersend, dat het alleen om de partner die ziek was en die wat had ging. 

En daar kwam het direct ook heel erg naar voren dat als ze zieden van: nou vertel wat over jezelf’ 

dan zeiden die anderen allemaal niks over hunzelf. Ze vertelden de hele ziektegeschiedenis van de 

partner of wie dan ook maar. Toen dacht ik: nee, daarvoor zitten wij hier niet. Er was tijd tekort omdat 

sommigen daar te veel over praten en het werd ook niet gestopt. Ja pas, toen we halverwege waren.” 

Door de respondenten is aangegeven dat er geen direct gevolg te merken is op het dagelijks 

leven door deelname aan een vorm van lotgenotencontact. Een genoemde reden hiervoor is, 

dat de deelnemers van een districtbijeenkomst niet in de buurt wonen en de deelnemers om 

deze reden niet op andere momenten worden gezien.   

Hoe de respondenten geattendeerd zijn op de PVHH was verschillend. Drie respondenten 

gaven aan dat de ziekenhuizen hen hebben gewezen op het bestaan van de PVHH. Twee 

respondenten gaven aan zelf, naar aanleiding van een folder vanuit het ziekenhuis, contact te 

hebben gezocht met de PVHH. Eén respondent gaf aan zelf de PVHH te hebben gevonden op 

het internet. In het attenderen op het bestaan van de PVHH, hebben meerdere respondenten 

verbeterpunten aangegeven. Zij noemen dat er folders op plekken kunnen worden neergelegd, 

en dat er bij een contactmoment met de verpleegkundige/arts hier mondeling geattendeerd op 

kan worden.  

3.2.4 Topic PVHH lotgenotencontact voor naasten  
Op de vraag of de respondenten behoefte zouden hebben aan lotgenotencontact specifiek voor 

naasten, gaven vier respondenten aan hier wel belangstelling voor te hebben. Eén respondent 

gaf aan hier geen meerwaarde in te zien, omdat de naasten ook bij algemene bijeenkomsten 
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worden getroffen. Tot slot gaf één respondent aan hier wel aan te willen deelnemen, mits de 

specifieke vorm van mondkanker overeen kwam. 

Over de vorm van het lotgenotencontact gaven vier respondenten aan het liefst bij elkaar te 

komen (in kleine groepen circa zes). Eén van deze respondenten had de wens dat het niet zo 

statisch moet zijn; het liefst niet in een lokaal met tafels en stoelen. De respondent ziet graag 

dat het in een informele sfeer wordt gehouden, bijvoorbeeld in een restaurant.  Daarnaast vinden 

twee van de vier respondenten in de pandemie van Covid-19 digitaal lotgenotencontact in de 

vorm van videobellen een prima alternatief. Voor één van de twee respondenten was de 

voorwaarde dat er gezichten te zien zijn. Eén andere respondent met de voorkeur voor het 

bijeenkomen, gaf aan een eind wandelen een goed alternatief te vinden. Tot slot was er één 

respondent die uitsluitend de voorkeur had voor digitaal lotgenotencontact in de vorm van social 

media, maar zou daarnaast ook telefonisch contact willen hebben om anderen te helpen die 

aan het beginstadium staan. 

“Ik vind echt bij elkaar komen wel het fijnste, maarja in deze tijd kan dat natuurlijk niet. Dus 

digitaal vind ik ook wel prima, zolang je maar wat gezichten kunt zien. Facebook wil ik echt niet.” 

De respondenten met de voorkeur voor het bijeenkomen, gaven aan dit één keer per twee/drie 

maanden te willen, of afhankelijk van de wens van de (kleine) groep. De aangegeven voorkeur 

voor de tijdsduur betreft circa twee uur, één respondent gaf aan dat er geen tijdsdruk achter 

moet zitten.  

Twee respondenten gaven als aanvulling dat het contact leggen met lotgenoten, beschikbaar 

moet zijn als de naaste hier behoefte aan heeft. De respondent die de voorkeur heeft voor social 

media, zou dit één keer per twee weken willen hebben.  

Op de vraag wat de wensen en verwachtingen zijn, kwamen de volgende antwoorden: 

• praten met andere naasten die door hetzelfde heengaan en informatie en ervaringen 

uitwisselen; 

• dat de groep minimaal één naaste heeft die dezelfde aandoening heeft als de partner, zodat 

er in ieder geval informatie kan worden uitgewisseld omdat dezelfde situaties worden 

meegemaakt; 

• dat de levensfase of leeftijd van de groep vergelijkbaar moet zijn; 

• dat er door het bijeenkomen van naasten, dat mensen weer meer aan zichzelf gaan denken;   

• begeleiding bij het sturen van de bijeengekomen groep; 

• een steun zijn voor iemand anders; 

• dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd, zodat iedereen zijn zegje kan doen. 

“Ik zou, omdat ik nou eigenlijk al in het proces verder ben meer degene willen zijn die positiviteit 

geeft naar anderen die net in het beginstadium staat. Iemand die aan het begin van zo’n traject 

staat, krijgen zo gigantisch veel vragen en artsen kunnen ook niet altijd daar de tijd in vinden en 

informatie geven. Die informatie uit ervaringen kun je gewoon delen, daar heb je veel meer aan, 

als iemand die gewoon medisch daarmee bezig is.” 
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4 Discussie 
In dit hoofdstuk komt de inhoudelijke, methodologische discussie aan bod en wordt er ingegaan 

op de betekenis van de resultaten voor de organisatie en beroepspraktijk. 

4.1 Inhoudelijke discussie 
De inhoudelijke discussie is onderverdeeld in literatuur- en praktijkonderzoek.  

4.1.1 Literatuuronderzoek 
De artikelen uit het literatuuronderzoek zijn geanalyseerd op de vormen van lotgenotencontact 

en de onderzoeksresultaten van deze artikelen zijn geanalyseerd met behulp van de aspecten 

van positieve gezondheid. Deze gegevens sluiten aan op de deelvragen.  

Uit de artikelen kwamen twee vormen van lotgenotencontact naar voren, namelijk: face-to-face 

contact en online lotgenotencontact.  

Het face-to-face-contact werd een-op-een en in groepen al dan niet begeleid aangeboden. De 

invulling, tijdsduur en frequentie van de bijeenkomsten verschilden. De groepsbijeenkomsten 

waren steungroepen. Bij de steungroepen waar geen invulling was, konden de respondenten 

met elkaar praten om informatie, ervaringen en adviezen uit te wisselen. Bij de steungroepen 

waar wel invulling voor was, werd er psycho-educatie, vaardigheidstraining en mindfullness 

aangeboden.  

De online vormen van lotgenotencontact bestonden uit diverse online communities via een 

platform al dan niet begeleid, of uit individueel contact. Om te beginnen waren er respondenten 

die deelnamen aan een 3D-spel (steungroep), om met elkaar te kunnen praten. Daarnaast werd 

ook gebruikgemaakt van eigen ontwikkelde platformen en een Facebookgroep. De 

respondenten konden individueel of in een groep berichten plaatsen om informatie, ervaringen 

en adviezen uit te wisselen.  

De onderzoeksresultaten zijn vooral ingedeeld in: ‘meedoen’, ‘mentaal welbevinden’, ‘kwaliteit 

van leven’ en ‘dagelijks functioneren’ van de aspecten van positieve gezondheid. In ‘meedoen’ 

wordt onder meer steun, begrip, kracht, gehoord voelen, verbondenheid, sociaal contact, het 

uitwisselen van informatie en adviezen genoemd. Als gevolg van deelname aan een vorm van 

lotgenotencontact wordt in ‘mentaal welbevinden’ het verbeteren van de copingsstrategieën 

genoemd, waardoor beter kon worden omgegaan met de mensen met de aandoening en de 

familieleden. Ook het gevoel van eigenwaarde nam toe. In het ‘dagelijks functioneren’ ervaarden 

de naasten meer kennis, konden zij weer iets voor zichzelf doen en konden makkelijker hulp 

vragen aan anderen. In de ‘kwaliteit van leven’ werd er een afname van depressieve klachten, 

depressie, sociaal isolement en alleen voelen opgemerkt. Echter, waren deze effecten niet 

significant. De aspecten die het minst worden benoemd in de wetenschappelijke literatuur voor 

naasten zijn ‘zingeving’ en ‘lichaamsfuncties’.  

 



 

21 
 

4.1.2 Praktijkonderzoek 
De gegevens uit het praktijkonderzoek sluiten aan op de deelvraag over de vormen van 

lotgenotencontact voor naasten en de vraagstelling van het onderzoek.  

De meerderheid van de respondenten was vrouw. Alle respondenten waren partners van 

iemand met strottenhoofdkanker of  (diverse vormen) van mondkanker. De respondenten 

kwamen uit de provincies: Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en 

varieerden in leeftijd tussen de 45 - 80 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. De meeste 

respondenten waren korter dan vijf jaar naaste, met één uitzondering van 20 jaar. Alle 

respondenten hebben deelgenomen aan een vorm van lotgenotencontact. De meerderheid nam 

deel aan face-to-face lotgenotencontact in de vorm van districtbijeenkomsten en landelijke 

ontmoetings- en informatiedag(en).  

De impact van de vorm van hoofd-halskanker van hun partner had in alle gevallen invloed op 

hen. Badr. et al. (2014) en Heins et al. (2015) geven aan dat dit na het stellen van de diagnose 

voorkomt en gevolgen merkbaar kunnen zijn op praktisch, emotioneel en psychisch gebied. De 

gevolgen van de vorm van hoofd-halskanker van hun partner, zijn het meest merkbaar op het 

psychisch en sociaal gebied. Psycholoog Dierdorp (z.d.) ondersteunt de uitkomst op het 

psychisch gebied en beschrijft dat verdriet, angst, machteloosheid en angst zich kunnen uiten 

in stress. Grandazzi et al. (2019) ondersteunt de resultaten op het sociaal gebied en beschrijft 

dat sociale contacten in veel gevallen waren verminderd en dat het erop uitgaan door zowel 

degene met een aandoening, als de naaste minder werd door de verandering in het uiterlijk of 

de stem. Hierdoor raakten beide meer in een sociaal isolement. 

De redenen van de respondenten voor deelname aan lotgenotencontact waren: 

nieuwsgierigheid, nieuwe informatie opdoen en uitwisselen, sociaal contact en mensen treffen 

met dezelfde problemen. De redenen van deelname aan lotgenotencontact door naasten is niet 

gevonden in de literatuur. Voor mensen met een aandoening zijn de volgende redenen voor 

deelname aan lotgenotencontact benoemd: herkenning, steun, sociaal contact met dezelfde 

mensen en gezelligheid, acceptatie aandoening en informatievoorziening (Distelbrink, 2008). 

Deze redenen ondersteunen de resultaten uit het praktijkonderzoek, want de resultaten komen 

overeen.  

Alle respondenten noemden positieve ervaringen van deelname aan een vorm van 

lotgenotencontact, zo werden onder andere het (gezellige) sociale contact, positiviteit, kracht en 

het uitwisselen van ervaringen en informatie genoemd. Deze resultaten worden bevestigt door: 

Duarte et al. (2018), Cipolletta et al. (2018), Damianakis et al. (2016), Cipolletta et al. (2019), 

Simpson et al. (2017), Wasilewski et al. (2016), Smith et al. (2018). Deze studies schrijven dat 

de respondenten de groep erkennen als een ruimte voor wederzijdse steun, versterking en/of 

verbondenheid, ruimte voor het luisteren naar elkaar en uitwisselen van informatie en ervaringen 
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en dit bijdraagt aan de coping. Cipolletta et al. (2018) beschrijft als aanvulling dat de 

respondenten de groepservaring nuttig vonden met lotgenoten en onmogelijk vonden met 

vrienden, familie of psychologen. Door dezelfde problemen voelden ze zich vergelijkbaar en 

beter begrepen.  

Een aantal respondenten uit het praktijkonderzoek hebben ook negatieve ervaringen en 

verbeterpunten genoemd over lotgenotencontactbijeenkomsten, zoals:  

• bij de proefbijeenkomst voor naasten, waarbij de gespreksvoering zich vooral richtte op de 

aandoening van de partner. Dit kan worden voorkomen door een onafhankelijke 

gespreksleider in te zetten; 

• de verschillen in levensfase van de naasten, waardoor er onderling minder raakvlakken 

waren. Dit kan worden voorkomen door de levensfase te laten corresponderen;  

• de gemiste aansluiting op andere naasten, door het ontbreken van het overeenkomen van 

precies dezelfde vorm van hoofd-halskanker.   

Echter, zijn de negatieve ervaringen en verbeterpunten niet gevonden in de literatuur.  

De respondenten van het praktijkonderzoek hebben geen directe gevolgen gemerkt op het 

dagelijks leven na deelname aan een vorm van lotgenotencontact. De praktijkresultaten 

worden bevestigt door Charlesworth et al. (2016) en Tan et al. (2017). Zij beschrijven dat er 

een verbetering werd ervaren op depressie(ve) klachten, maar dat het effect op de ervaren 

kwaliteit van leven niet significant was.  

De meerderheid van de respondenten van het praktijkonderzoek gaven aan belangstelling te 

hebben voor lotgenotencontact tussen naasten. In de literatuur zijn deze resultaten niet 

gevonden. De belangstellenden hebben de voorkeur voor face-to-face lotgenotencontact voor 

naasten. De redenen voor face-to-face lotgenotencontact zijn niet gevonden in de literatuur, 

echter, heeft de meerderheid van de geïncludeerde wel onderzoek gedaan naar face-to-face-

lotgenotencontact, zoals Charlesworth et al. (2016), Duarte et al. (2018), Tan et al. (2017) en 

Smith et al. (2018). Hieruit is op te maken dat face-to-face lotgenotencontact meer lijkt te zijn 

onderzocht ten opzichte van online lotgenotencontact en mogelijk de voorkeur heeft.  

In verband met Covid-19 gaf een meerderheid van de respondenten van het praktijkonderzoek 

aan digitaal lotgenotencontact ook een prima alternatief te vinden, ook hebben zij een 

frequentie en tijdsduur aangegeven die zij hieraan zouden willen besteden. Voor de benoemde 

frequentie en tijdsduur is geen literatuur gevonden. Uit de studies van Damianakis et al. (2016), 

Vaughan et al. (2018), Wasilewski et al. (2016) blijkt dat een online vorm van lotgenotencontact 

kan helpen bij het uitwisselen van informatie en tegemoet komt aan de praktische behoeftes.  

De respondenten van het praktijkonderzoek hebben hun wensen en verwachtingen kenbaar 

gemaakt met betrekking tot lotgenotencontact tussen naasten. Er is aangegeven dat zij sociaal 

contact willen met mensen die door hetzelfde heengaan om een vertrouwensband op te 
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bouwen om zo hun informatie en ervaringen uit te wisselen. Zij willen elkaar helpen en een 

steun voor elkaar zijn. De resultaten uit de studies van Duarte et al. (2018) en Cipolletta et al. 

(2019) bevestigen dat deze wensen en verwachtingen gerealiseerd kunnen worden, zij 

ervaarden meer vertrouwen in elkaar als zij dezelfde problemen hadden. Een andere wens is 

een vergelijkbare levensfase. Smith et al. (2018) beschrijft dat respondenten met ongeveer 

dezelfde leeftijd sneller een onderlinge band opbouwden. Dit impliceert dat er een betere band 

kan worden opgebouwd als de levensfase/leeftijd overeenkomt.   

4.2 Methodologische discussie 
In de volgende tekst staan punten die sterk zijn bevonden. Er is individueel gezocht in 

internationale databanken naar algemene artikelen die lotgenotencontact voor naasten 

onderzochten. Hierdoor bestond er minder kans dat er belangrijke artikelen werden gemist, 

wat heeft bijgedragen aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Tevens was de kans groter 

dat artikelen in de literatuur meer aansloten op de onderzoekspopulatie van het 

praktijkonderzoek. Ook zijn er bij het zoeken naar literatuur, individuele logboeken 

bijgehouden. Dit draagt bij aan de transparantie en de betrouwbaarheid, omdat de 

zoekstrategie kan worden herhaald. Grijze literatuur en boeken zijn niet gebruikt, wat voor een 

verhoging van de betrouwbaarheid zorgt (Verhoeven, 2018). Om de gevonden literatuur te 

beoordelen op kwaliteit is individueel gebruikgemaakt van de meetlatten uit het tijdschrift 

Evidence Based Practice (Bohn Stafleu van Loghum, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b, 2017c). 

De individuele beoordelingen op kwaliteit zijn vergeleken en kwamen overeen, ondanks dat er 

in sommige gevallen een andere meetlat is gebruikt. De kwaliteit van artikelen vallen niet lager 

uit, omdat er alleen punten zijn toegekend op basis van wat herkend werd in de meetlat. Dit 

impliceert dat de gegeven kwaliteitsbeoordelingen op de artikelen betrouwbaar zijn. De 

resultaten van het literatuuronderzoek zijn samen door de onderzoekers geïnterpreteerd en 

onderverdeeld naar de aspecten van de positieve gezondheid. Door de bestaande aspecten 

te gebruiken en te overleggen, zijn alle resultaten vanuit verschillende invalshoeken bekeken 

en zijn de toelichting van aspecten op dezelfde wijze geïnterpreteerd. Deze wijze draagt bij 

aan de betrouwbaarheid.  

De sociaal demografische achtergrond van de respondenten uit het praktijkonderzoek geeft 

grotendeels een goed beeld van de populatie naasten in Nederland in relatie tot de gegevens 

van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het IKNL (2019) beschrijft dat twee keer 

zoveel mannen als vrouwen worden gediagnosticeerd met hoofd-halskanker en dat ruim een 

derde tussen de 61-70 jaar oud is. Zij geven aan dat hoofd-halskanker het meest voorkomt in 

de mondholte, orofarynx, hypofarynx en larynx (IKNL, 2019). Voor de interviews zijn topics en 

vragen opgesteld. Deze zijn door de opdrachtgevers beoordeeld op basis van hun wensen en 

verwachtingen. Daarnaast heeft ook een proefinterview plaatsgevonden, om te toetsen of de 
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topiclijsten antwoorden gaven die beoogd werden. Deze onderdelen hebben de validiteit 

verhoogd. Bij de uitvoering van de digitale interviews waren beide onderzoekers aanwezig en 

hadden dezelfde rolverdeling. Dit verkleinde de kans dat er vragen werden vergeten en ervoor 

dat de interviews op dezelfde wijze werden afgenomen. Van alle interviews waren 

audiofragmenten beschikbaar, waardoor letterlijke transcriptie in tekst kon plaatsvinden. De 

transcripten zijn samen gecodeerd en geanalyseerd in het softwareprogramma ATLAS.ti, op 

deze wijze konden verschillen in interpretatie overlegd worden en konden eenduidige codes 

worden opgesteld en worden toegewezen aan de informatie van de respondenten (coderen). 

Deze aspecten droegen allen bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Daarnaast 

kwamen gevonden resultaten uit het literatuuronderzoek, ongeacht de aandoening, overeen 

met de praktijkresultaten. Hierdoor kunnen de praktijkresultaten als betrouwbaar worden 

beschouwd.  

In de volgende tekst staan punten die zwak zijn bevonden en de mate van betrouwbaarheid 

beïnvloeden. De geïncludeerde artikelen van het literatuuronderzoek zijn voornamelijk 

kwalitatief beschrijvende onderzoeken, waardoor veelal van één kant de ervaren effecten van 

de interventie lotgenotencontact zijn vastgelegd. Door het ontbreken van de controlegroep, kan 

niet worden uitgesloten of de ervaren effecten een gevolg zijn van deelname aan 

lotgenotencontact of dat dit te wijten is aan spontane veranderingen (Munten et al., 2016). 

Doordat er veelal kwalitatief beschrijvende onderzoeken zijn geïncludeerd, valt dit onderzoek 

niet onder het hoogste level of evidence volgens de hiërarchie van bewijsmateriaal (Munten et 

al., 2016). Tevens is er bij de meerderheid van de geïncludeerde artikelen minder dan 25 

respondenten onderzocht, waardoor de onderzoeksresultaten mogelijk geen goed beeld geven 

van de gemiddelde naasten van mensen met een aandoening. Daarnaast is het filter Engels 

geselecteerd in de databanken, hierdoor zijn andere talen geëxcludeerd. Hierdoor bestaat de 

mogelijkheid dat artikelen in andere talen gemist kunnen zijn, wat de resultaten kan 

beïnvloeden. Wel is er een Portugees artikel geïncludeerd, omdat deze een Engelstalige 

abstract heeft en kon worden vertaald met een vertaaltool. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat 

er verlies is van nuances en betekenis van contexten (SR Training, 2021). De resultaten van 

het literatuuronderzoek zijn samen door de onderzoekers geanalyseerd met behulp van de 

aspecten van positieve gezondheid. Door de eigen interpretaties van gegevens bestaat de 

mogelijkheid dat de onderzoekers op andere momenten, of door andere personen, de gegevens 

anders kunnen interpreteren. Hierdoor kan er een andere onderverdeling van de aspecten van 

positieve gezondheid ontstaan, wat de eigen onderverdeling minder betrouwbaar maakt.   

Voor het praktijkonderzoek is een samenwerking aangegaan met de PVHH, hierdoor zijn alleen 

naasten van leden van de PVHH geïncludeerd en de andere naasten van mensen met hoofd-

halskanker geëxcludeerd. Dit kan een vertekening geven in de resultaten. Als voorbereiding op 

de digitale interviews is de topiclijst meegestuurd, omdat meerdere respondenten hadden 
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aangegeven hier in geïnteresseerd te zijn. Dit heeft kunnen leiden tot vraaggestuurde 

antwoorden, wat mogelijk de hoeveelheid aan informatie heeft beperkt. Wat mogelijk ook heeft 

meegespeeld in de beperktheid van informatie, is het feit dat sommige respondenten, ten tijde 

van het interview, niet alleen waren. Dit kan ervoor hebben gezorgd dat de respondenten niet 

eerlijk en vrijuit hebben kunnen spreken, waardoor de kans bestaat dat de verkregen resultaten 

vertekend zijn (Verhoeven, 2018). De transcripten van de interviews zijn samen deductief 

gecodeerd op basis van de vragen uit de topiclijst en geanalyseerd met behulp van ATLAS.ti. 

Door de eigen interpretaties van gegevens, bestaat de mogelijkheid dat er op andere 

momenten, of door andere personen, de gegevens anders kunnen worden geïnterpreteerd. 

Hierdoor kunnen gegevens anders worden geïnterpreteerd en gecodeerd, waardoor de 

resultaten kunnen verschillen. Dit kan nadelig zijn voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. 

De gegevens van de zes geïnterviewde respondenten zijn niet representatief voor alle naasten 

van mensen met hoofd-halskanker in Nederland, omdat er geen dataverzadiging is opgetreden. 

Hierdoor zijn de resultaten mogelijk onvolledig. Tevens zijn de ervaringen en wensen een 

momentopname, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de verkregen resultaten op een later 

moment, van bijvoorbeeld vervolgonderzoek, anders kunnen zijn.  

4.3 De betekenis van de resultaten voor de organisatie en beroepspraktijk  

Door de combinatie van het literatuur- en praktijkonderzoek is een algemeen beeld gevormd 

over lotgenotencontact voor naasten. Het literatuuronderzoek geeft Helder Advies inzicht wat 

er bekend is in de literatuur over lotgenotencontact voor naasten met betrekking tot de 

ervaringen, effecten op de aspecten van de positieve gezondheid  en de aangeboden vormen 

van lotgenotencontact. Deze gegevens dragen bij aan de kennis van diverse 

patiëntenvereniging, waarmee Helder Advies een samenwerkingsverband heeft. Dit kan ertoe 

leiden dat patiëntenverenigingen gaan nadenken over het opzetten van lotgenotencontact voor 

naasten. Tevens, kan het belang van (een vorm van) lotgenotencontact  voor naasten worden 

benadrukt in de lotgenotencontactcursussen voor ervaringsdeskundigen van organisaties, 

zodat er meer bekendheid gaat zijn bij naasten van mensen met een aandoening. Het is 

belangrijk om te realiseren dat de geïncludeerde artikelen veelal een kleine doelgroep 

onderzochten.  

Het praktijkonderzoek heeft voor de PVHH een beeld gecreëerd over de huidige ervaringen 

en wensen omtrent lotgenotencontact voor naasten, deze resultaten kunnen een beginsel zijn 

voor de ontwikkeling van lotgenotencontact voor naasten bij de PVHH. Dit onderzoek bevestigt 

dat lotgenotencontact voor naasten en patiënten ook positief wordt bevonden, maar dat er ook 

behoefte is aan lotgenotencontact voor naasten onderling.  
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5 Conclusie 
In dit hoofdstuk wordt de conclusie geformuleerd aan de hand van de deelvragen en de 

vraagstelling. 

De deelvragen van het onderzoek zijn: 

• Welke vormen van lotgenotencontact bestaan er voor naasten? 

• Wat is er in de literatuur bekend over de ervaringen en effecten van lotgenotencontact 

voor naasten? 

Uit de 13 artikelen zijn de vormen face-to-face contact en online lotgenotencontact naar voren 

gekomen. De vormen van face-to-face lotgenotencontact bestaan uit een-op-een contact en 

in groepen, al dan niet begeleid aangeboden. De groepsbijeenkomsten bestaan uit 

steungroepen, waarbij al dan niet een invulling voor was. Bij de steungroepen waar geen 

invulling voor was, konden respondenten praten met andere mensen om informatie, 

ervaringen en adviezen uit te wisselen. Bij de bijeenkomsten waar dit wel het geval was, werd 

er psycho-educatie, vaardigheidstraining en mindfullness aangeboden. De invulling en 

tijdsduur van de bijeenkomsten verschilden. De online vormen van lotgenotencontact 

bestonden uit: diverse online communities via een platform, al dan niet begeleid, of uit 

individueel contact. Er was een steungroep in de vorm van een 3D-spel, waarbij de 

respondenten in een groep met elkaar konden praten. Verder werd er gebruikgemaakt van 

eigen ontwikkelde platformen en een Facebookgroep, waarbij de respondenten individueel of 

in een groep berichten konden plaatsen om informatie, ervaringen en adviezen uit te wisselen.  

De ervaringen en effecten van lotgenotencontact voor naasten uit het literatuuronderzoek zijn 

beschreven met behulp van de aspecten van de positieve gezondheid van Machteld Huber 

(IPH, z.d.). Er zijn vooral gegevens uit de artikelen af te leiden die passen bij ‘meedoen’, 

‘mentaal welbevinden’, kwaliteit van leven’ en ‘dagelijks functioneren’. In ‘meedoen’ wordt 

onder meer steun, begrip, kracht, gehoord voelen, verbondenheid, sociaal contact, het 

uitwisselen van informatie en adviezen genoemd. Als gevolg van deelname aan een vorm van 

lotgenotencontact wordt in ‘mentaal welbevinden’ het verbeteren van de copingsstrategieën 

genoemd, waardoor beter kon worden omgegaan met de mensen met de aandoening en de 

familieleden. Ook het gevoel van eigenwaarde nam toe. In het ‘dagelijks functioneren’ 

ervaarden de naasten meer kennis, konden zij weer iets voor zichzelf doen en konden 

makkelijker hulp vragen aan anderen. In de ‘kwaliteit van leven’ werd er verbetering ervaren 

op depressieve klachten, depressie, sociaal isolement en alleen voelen. Echter, waren deze 

effecten niet significant. De aspecten die het minst worden benoemd in de literatuur voor 

naasten zijn ‘zingeving’ en ‘lichaamsfuncties’.  
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De vraagstelling van het onderzoek is: “Wat zijn de ervaringen en wensen omtrent 

lotgenotencontact tussen naasten van mensen geraakt door hoofd-halskanker?”   

De naasten uit de interviews ervaren over het algemeen lotgenotencontact voor mensen geraakt 

door hoofd-halskanker en hun naasten als positief. De naasten vinden ongeacht de vorm van 

lotgenotencontact, het gezellig en prettig. Ze halen er kracht en positiviteit uit. Verder merken 

zij dat ze zich gelijkwaardig en begrepen voelen en herkennen elkaars situaties en uitdagingen. 

Daarentegen hebben de naasten ook negatieve ervaringen met lotgenotencontact, zoals de 

gemiste aansluiting op andere naasten doordat de vorm van hoofd-halskanker niet precies 

hetzelfde was, verschillen in levensfase van de naasten, het niet rolstoelstoeltoegankelijk zijn 

van locaties waar lotgenotencontact wordt georganiseerd, de overheersende gespreksvoering 

van naasten over de ziekte van hun partner bij de proefbijeenkomst voor naasten van de PVHH 

en de angst voor de eigen situatie door de verkregen informatie van een lotgenoot. De naasten 

noemen de volgende verbeterpunten: een onafhankelijke gespreksleider inzetten bij 

bijeenkomsten tussen naasten (zonder bijzijn partner), de levensfase tussen de naasten te laten 

overeenkomen en (meer) rekening houden met het rolstoeltoegankelijk zijn van locaties waar 

lotgenotencontact wordt georganiseerd.  

De meerderheid van de naasten heeft behoefte aan lotgenotencontact tussen naasten. Over 

het algemeen is de wens van naasten om te praten met andere naasten die door hetzelfde 

heengaan. Op deze manier kunnen zij een steun zijn voor elkaar, door informatie en ervaringen 

uit te wisselen. De naasten willen het liefst één keer per twee/drie maanden bijeenkomen in 

kleine groepen (circa zes personen) gedurende plusminus twee uur. Drie naasten hebben 

aangegeven in de Covid-19 situatie, digitaal lotgenotencontact te willen hebben.   
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6 Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt vanuit de literatuur-, praktijkresultaten, discussie en de daaruit 

voortgekomen conclusie verschillende aanbevelingen gedaan.  

Het wordt aanbevolen om de PVHH en de uitkomsten van dit onderzoek onder de aandacht te 

brengen bij zorgprofessionals, patiëntenverenigingen, mensen met een aandoening en hun 

naasten, zodat er meer bekendheid over lotgenotencontact voor naasten ontstaat. Helder 

Advies en de PVHH kunnen hieraan bijdragen. Helder Advies wordt geadviseerd de uitkomsten 

van dit onderzoek te publiceren op haar eigen website en de uitkomsten mee te nemen in de 

cursussen voor ervaringsdeskundigen. De PVHH wordt geadviseerd om contact te leggen met 

de gespecialiseerde ziekenhuizen die hoofd-halskanker behandelen in Nederland. Om 

vervolgens overleg te plegen over de mogelijkheid om intern, op afdelingen waar patiënten met 

hoofd-halskanker en hun naasten komen, aandacht te besteden aan de PVHH en de uitkomsten 

van dit onderzoek. Daarnaast wordt aan de PVHH geadviseerd om de uitkomsten van het 

onderzoek te publiceren op hun website, Facebook en nieuwsbrief.  

De PVHH wordt aanbevolen om kwantitatief vervolgonderzoek te doen onder de naasten van 

hun leden, naar de behoefte en wensen van digitaal lotgenotencontact tussen naasten (in 

verband met Covid-19). Met behulp van deze uitkomsten kan een digitale pilot lotgenotencontact 

tussen naasten worden gestart en na afloop worden geëvalueerd. De pilot laat blijken wat de 

ervaringen zijn van naasten met digitaal lotgenotencontact tussen naasten. Deze aanbeveling 

is gebaseerd op de resultaten van het praktijkonderzoek, waarin onvoldoende duidelijkheid is 

verkregen over de behoefte en wensen van naasten van mensen met hoofd-halskanker omtrent 

lotgenoten-contact tussen naasten. 

De PVHH en de twaalf districten worden aanbevolen om bij de locaties waar de face-to-face 

bijeenkomsten worden georganiseerd, voor mensen met hoofd-halskanker en hun naasten, 

rekening te houden met de toegankelijkheid van rollators en rolstoelen. Deze aanbeveling komt 

voort uit de verbeterpunten van de resultaten uit het praktijkonderzoek. 

De huisartsen worden aanbevolen om regelmatig contact te hebben en houden met de 

mensen met hoofd-halskanker en hun naasten, ook als verwijzing, onderzoek en behandeling 

in het ziekenhuis al plaatsvindt. Deze aanbeveling komt voort uit de resultaten van het 

praktijkonderzoek, omdat het ontbreken van het contact met de huisarts als kwalijk is ervaren.  

Tot slot wordt aanbevolen om vervolgonderzoeken in de vorm van randomised controlled trials 

in te zetten onder grotere groepen naasten, naar de ervaren effecten van lotgenotencontact 

op alle aspecten van de positieve gezondheid, om de betrouwbaarheid van de ervaren effecten 

van naasten te verhogen. Hierbij is het van belang om een passende steekproefgrootte te 

hebben om tot significante uitkomsten te komen. Daarnaast wordt aanbevolen om specifiek 

vervolgonderzoek te doen naar de ervaren effecten van deelname aan lotgenotencontact op 
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de aspecten ‘lichaamsfuncties’, ‘zingeving’ en ‘dagelijks functioneren’, wegens de weinig 

waargenomen effecten  op deze aspecten. Deze onderzoeken kunnen een vollediger beeld 

geven over de ervaren effecten van lotgenotencontact tussen naasten binnen de zes aspecten 

van de positieve gezondheid (IPH, z.d.).  
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2020 

• Allintitle 

165 3 • Slachtoffers op het kruispunt: Een onderzoek naar de 

impact van een ernstig verkeersongeval op slachtoffers 

en nabestaanden en hun ervaringen met de rechtszaak, 

letselschadeafwikkeling en lotgenotencontact’  

• Herkenning van lotgenoten  

• Evaluatie van het bezoek aan inloophuizen door mensen 

met kanker en hun naasten  
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Lotgenotenco
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effect 

• Jaartal: 2010-2020 

• Article 
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190 7 • Psychische problemen in de familie: een groepscursus 

voor mantelzorgers  

• Online fora voor nabestaanden van suïcide  

• Nazorg in het café  

•  Een huis voor iedereen  

•  Beter thuis met dementie  
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• Evaluation of a brief pilot psychoeducational support 
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patients: a quasi-experimental mixed-methods study  

• Implementation of a Patient and Family-Centered 

Intensive Care Unit Peer Support Program at a 
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• A Multi-Modal Family Peer Support-Based Program to 

Improve Quality of Life among Pediatric Brain Tumor 

Patients: A Mixed-Methods Pilot Study  

•  Use of a Multiparty Web Based Videoconference 
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support"[Title] OR "peer 
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"reference group"[Title])) 
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(1 nieuwe) 

 

 

 

 

• Qulp-08. A neuro-oncology caregiver support 

group, an effective way yo provide emotional 

support for caregivers 

• Use of a Multiparty Web Based Videoconference 

Support Group for Family Caregivers 

• Evaluation of a brief pilot psychoeducational 

support group intervention for family caregivers of 

cancer patients: a quasi-experimental mixed-

methods study 

• A Multi-Modal Family Peer Support-Based 

Program to Improve Quality of Life among 

Pediatric Brain Tumor Patients: A Mixed-Methods 
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• Implementation of a Patient and Family-Centered 

Intensive Care Unit Peer Support Program at a 

Veterans Affairs Hospital 
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"support groups"" AND 
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caregiver"  
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2010-
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• Zoekter
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38 10 • Caregiver support groups in patients with dementia: a meta‐

analysis  

• Family Support Groups for Family Members of Mentally Ill 

Offenders: Therapeutic Factors  

• Peer support for parents of disabled children part 2: how 

organizational and process factors influenced shared experience 

in a one‐to‐one service, a qualitative study  

• Attitudes about the use of internet support groups and the impact 

among parents of children with Cornelia de Lange syndrome  

• Online support groups offer low‐threshold backing for family and 

friends of patients with prostate cancer  

• Peer support for parents of disabled children part 1: perceived 

outcomes of a one‐to‐one service, a qualitative study  

• Internet‐Based Chat Support Groups for Parents in Family‐Based 

Treatment for Adolescent Eating Disorders: A Pilot Study  

• Peer support for parents of children with chronic disabling 

conditions: a systematic review of quantitative and qualitative 

studies  

• Mutual support groups for family caregivers of people with 

amyotrophic lateral sclerosis in Italy: A pilot study 

• Support groups for caregivers of intellectually disabled family 

members: effects on physical–psychological health and social 

support  
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OR "support group*" OR 

"self-helpgroup*" OR 

"focusgroup*" OR "social 

group*" OR "mutual 

group*" OR "peer 

support" OR "peer 

group*" OR "peer 

influence" OR "reference 

group*"" AND "caregiver 

OR relatives OR family 

OR "family caregiver*"  

• Jaartal: 

2010-

2020 

• Zoekter

men 

aanwezi

g in title 

25 6 • Peer support groups for families in Neonatology: Why and how to 

get started?  

• A framework for interconnected benefits of peer support for family 

members of people with disability  

• Family members' experience of intensive care unit support group: 

qualitative analysis of intervention  

• Impact of support group intervention on family system strengths 

of rural caregivers of stroke patients in India  

• Post‐intervention sustainability of a brief psycho‐educational 

support group intervention for family caregivers of cancer patients  

• Information, connection and giving back: peer support outcomes 

for families following acquired brain injury in South Australia 

 

 

Databank: Cochrane Library 
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30-10-2020 "peer support" OR "support 
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in Record Title AND relatives 

OR "family caregiver" OR 

family OR parents 

• Jaartal: 

2010-2020 
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in Title 

• Trials 
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"Mutual support group*" 

OR "support group*" OR 

"self-helpgroup*" OR 
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support" OR "peer 
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influence" OR "reference 
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OR parents OR “family 

caregiver” OR caregiver 

• Boolean/Phrase:  

o Zoektermen aanwezig in TI Title 

• Limiters: 

o  Linked full tekst 

o  Jaartal 2010-2020 

• Language: 

o English 

• Age: 

o Adulthood (18yrs & older) 

• Databases: 

o APA Psychinfo 

o CHINAHL plus with full tekst 

o MEDLINE 

o Nursing & Alied Health Collection: Comprehensive 

o Psychology and Behavioral Sciences Collection 

62 32 

Titels 

• Mutual support groups for family caregivers of people with amyotrophic lateral sclerosis in Italy: A pilot study 

• Evaluation of a brief pilot psychoeducational support group intervention for family caregivers of cancer patients: A quasi-experimental 

mixed-methods study. 

• Impact of support group intervention on family system strengths of rural caregivers of stroke patients in India 

• Peer support for parents of disabled children part 2: How organizational and process factors influenced shared experience in a one‐to‐

one service, a qualitative study 

• Peer support for parents of disabled children part 1: Perceived outcomes of a one‐to‐one service, a qualitative study 

• Use of a multiparty web based videoconference support group for family caregivers: Innovative practice  
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• Family caregiver support groups: spiritual reflections’ impact on stress management. 

• The effectiveness of psychoeducational support groups for women with breast cancer and their caregivers: A mixed methods study  

• Support group value and design for parents of children with severe or profound intellectual and developmental disabilities  

• Informal caregivers’ experiences and perceptions of a web-based peer support network: Mixed-methods study 

• A support group for caregivers of children with craniofacial differences 

• Evaluation of a support group for parents of children hospitalized for cancer and hematopoietic stem cell transplantation 

• Support groups for Alzheimer’s caregivers: Creating our own space in uncertain times  

• Friendsourcing peer support for Alzheimer’s caregivers using Facebook social media  

• Adding a parent to the brain tumor team: Evaluating a peer support intervention for parents of children with brain tumors 

• Support groups for parents with an adult child suffering from bipolar disorder  

• Adult children caregivers' experiences with online and in-person peer support 

• Parent-to-parent peer support for parents of children with a disability: A mixed method study  

• Evaluation of a community-based peer-to-peer support program for parents of at-risk youth with emotional and behavioral difficulties 

• Efficacy of a support group intervention on psychopathological characteristics among caregivers of psychotic patients  

• Virtually supportive: A feasibility pilot study of an online support group for dementia caregivers in a 3D virtual environment  

• Preferences for Cancer Support Group Topics and Group Satisfaction Among Patients and Caregivers  

• Lessons learned from the Kinship Education and Support Program (KEPS): Developing effective support groups for formal kinship 

caregivers  

• Korean American dementia family caregivers’ experience of a psychoeducational support group: Investigation of role of culture  

• The effectiveness of support groups in increasing social support for kinship caregivers Parents beyond borders: A social group work 

curriculum for supporting immigrant parents and building solidarity  

• The effects of a support group on dementia caregivers’ burden and depression  

• The use of a parent support group in the outpatient treatment of children and adolescents with eating disorders  

• Family support and empowerment: Post autism diagnosis support group for parents  

• A randomized controlled trial on mutual support group intervention for families of people with recent-onset psychosis: A four-year follow-

up  

• Brief online surveys to monitor and evaluate facilitated peer support groups for caregivers of children with special needs 
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Bijlage B: Logboek onderzoeker K. 
 

Databank Zoektermen/ 

zoekstring 

Filters Datum  Aantal 

hits 

Mogelijk 

bruikbaar 

Titels 

Google 

Scholar 

Lotgenotencont

act OR naaste 

OR 

mantelzorger 

OR praatcafé 

OR steungroep 

OR inloophuis 

• Allinti

tle 

• 2010-

2020  

09-11-

2020 

157 6 • Zelfmanagementondersteuning  

• De Ervaringen van mantelzorgers van personen met dementie met 

het ontmoetingscentrum van Liberein 

• Lotgenotencontact in de digitale wereld  

• Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor 

lotgenotencontact.  

• Leven met kanker in de rijpe volwassenheid; Hoe kan een 

inloophuis daarbij helpen?   

• Mensen helpen mensen 

Springerlink Lotgenotencont

act and naasten 

and ervaringen 

• 2010-

2020 

• Articl

e 

19-11-

2020 

35 2 • Problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met 

dementie: een vergelijking tussen de beginfase en latere fasen in 

het ziekteproces 

• Psychosociale begeleiding bij kanker 

Wiley online Peer support 

and family or 

caregiver and 

experience 

• 2010-

2020 

• Full 

exce

s 

16-11-

2020 

41 5 • Family Support Groups for Family Members of Mentally Ill 

Offenders: Therapeutic Factors 

• Mutual support groups for family caregivers of people with 

amyotrophic lateral sclerosis in Italy: A pilot study 

• Post‐intervention sustainability of a brief psycho‐educational 

support group intervention for family caregivers of cancer patients 

• Impacts of care‐giving and sources of support: a comparison of 

end‐of‐life and non‐end‐of‐life caregivers in Canada  

• Umbrella review of family‐focused care interventions supporting 

families where a family member has a long‐term condition  
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Cochrane Peer support 

and caregivers 

and effect 

• 2010-

2020 

• Full 

exces 

16-11-

2020 

52 3 • Peer support and reminiscence therapy for people with dementia and their 

family carers: a factorial pragmatic randomised trial 2016 

• Effect of a multidisciplinary supportive program for family caregivers of 

patients with heart failure on caregiver burden, quality of life, and 

depression: a randomized controlled study  

• User perspectives on a psychosocial blended support program for 

partners of patients with amyotrophic lateral sclerosis and progressive 

muscular atrophy: a qualitative study  

PUBMED Peer support 

and family and 

effect 

  102 14 • The effect of peer support groups on family adaptation from the 

perspective of wives of war veterans with posttraumatic stress 

disorder 

• Family support programs and adolescent mental health: review of 

evidence:  

• Use of a Multiparty Web Based Videoconference Support Group for 

Family Caregivers 2015 

• User perspectives on a psychosocial blended support program for 

partners of patients with amyotrophic lateral sclerosis and progressive 

muscular atrophy: a qualitative study  

• Examining the effect of peer helping in a coping skills intervention: a 

randomized controlled trial for advanced gastrointestinal cancer 

patients and their family caregivers 

• The role of internet-based digital tools in reducing social isolation and 

addressing support needs among informal caregivers: a scoping 

review 

• Internet-Based Interventions for Carers of Individuals With Psychiatric 

Disorders, Neurological Disorders, or Brain Injuries: Systematic 

Review 

• Computer and telephone delivered interventions to support caregivers 

of people with dementia: a systematic review of research output and 

quality 
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• Peer support for family carers of people with dementia, alone or in 

combination with group reminiscence in a factorial design: study 

protocol for a randomised controlled trial 

• Peer support and reminiscence therapy for people with dementia and 

their family carers: a factorial pragmatic randomised trial:  

• The effectiveness of psychoeducational support groups for women 

with breast cancer and their caregivers: A mixed methods study!! 

2019 

• Postpartum doula and peer telephone support for postpartum 

depression: a pilot randomized controlled trial:  

• Internet-Based Interventions Aimed at Supporting Family Caregivers 

of People With Dementia: Systematic Review:  

• Interventions That Support or Involve Caregivers or Families of 

Patients with Traumatic Injury: a Systematic Review 

• Outcomes of a randomized study of a peer-taught Family-to-Family 

Education Program for mental illness 
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• Creating a bond between caregivers online: Effect on 

caregivers’ coping strategies.!! 

• Social support mediates the association between benefit 

finding and quality of life in caregivers. 

• The impact of the implementation of the Dutch combined 

Meeting Centres Support Programme for family caregivers 

of people with dementia in Italy, Poland and UK. 

• Components and outcomes of internet-based interventions 

for caregivers of older adults: Systematic review. 
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• English 

Age 

• Adult 

(18years and 

older) 

Databases 

• APA 

Psychinfo 

• CINAHL plus 

with full text 

• MEDLINE 

• Nursing & 

Alied Health 

Collection: 

Comprehensi

ve 

• Psychology 

& Behavioral 

Sciences 

Collection 

 

• The impact of perceived adequacy of social support on 

caregiving burden of family caregivers 

• Friendsourcing Peer Support for Alzheimer's Caregivers 

Using Facebook Social Media.!! 2018 

• A qualitative analysis of the benefits and barriers of 

support groups for patients with brain tumours and their 

caregivers. 

• Family caregiver support groups: spiritual reflections’ 

impact on stress management!! 2018 

• A telephone outcall program to support caregivers of 

people diagnosed with cancer: utility, changes in levels of 

distress, and unmet needs. 

• Feasibility of implementing an electronic social support and 

resource visualization tool for caregivers in a neuro-

oncology clinic. 

• Examining the effect of peer helping in a coping skills 

intervention: a randomized controlled trial for advanced 

gastrointestinal cancer patients and their family caregivers. 

Examining the Efficacy of a Family Peer Advocate Model 

for Black and Hispanic Caregivers of Children with Autism 

Spectrum Disorder. 

• Barriers and promoters of participation in facilitated peer 

support groups for carers of children with special needs. 

• Informal Caregivers' Experiences and Perceptions of a 

Web-Based Peer Support Network: Mixed-Methods 

Study.!! 

• The impact of befriending and peer support on family 

carers of people living with dementia: A mixed methods 

study.!! 2018 
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• Peer support for carers: a qualitative investigation of the 

experiences of carers and peer volunteers. 2013 

Providing mental health peer support 2: Relationships with 

empowerment, hope, recovery, quality of life and 

internalised stigma. 

The Relationship Between Engagement in Online Support 

Groups and Social Isolation Among Military Caregivers: 

Longitudinal Questionnaire Study. 2020 

• Facing the times: A young onset dementia support group: 

Facebook™ style. 

• Volunteer peer support and befriending for carers of 

people living with dementia: An exploration of volunteers' 

experiences. 

• Mental health carers' experiences of an Australian Carer 

Peer Support program: Tailoring supports to carers' needs. 

• Support groups for Alzheimer's caregivers: Creating our 

own space in uncertain times. 

• Peer-Delivered Models for Caregivers of Children and 

Adults with Health Conditions: A Review. 

• Experiences and support needs of informal caregivers of 

people with multimorbidity: a scoping literature review. 

Peer support for families of children with complex needs 

Development and dissemination of a best practice toolkit.  

• Using Caregiver Strain to Predict Participation in a Peer-

Support Intervention for Parents of Children With 

Emotional or Behavioral Needs. 
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Bijlage C: Geëxcludeerde artikelen  
 

Code  

A inhoudelijk onvoldoende informatie 

B artikel sluit niet aan op het onderzoek 

C artikel sluit niet aan bij de doelgroep 
van het onderzoek 

D geen volledige weergave 

E op basis van meetlat 

F op basis van jaartal 

 

Nr. Titel Code 

1 Herkenning van lotgenoten: lotgenotencontact ondersteunt naasten bij 

hooggradige glioom 

A 

2 Nazorg in het café A 

3 Een huis voor iedereen A 

4 Beter thuis met dementie A 

5 Mantelzorg en verslavingszorg: “Samen staan we sterk” A 

6 Support group as embracement strategy for relatives of patients in intensive 

care unit 

A 

7 Implementation of a Patient and Family-Centered ICU Peer Support Program at 

a Veterans Affairs Hospital 

B & C 

8 QOLP-08. A Neuro-oncology caregiver supprot group, an effective way to 

provide emotional support for caregivers 

A 

9 The effect of participation in support groups on depression, anxiety and stress 

in family caregivers of people with Alzheimer's: randomized clinical trail 

D 

10 Online support groups offer low‐threshold backing for family and friends of 

patients with prostate cancer 

C 

11 Family members' experience of intensive care unit support group: qualitative 

analysis of intervention 

A 

12 Impact of support group intervention on family system strengths of rural 

caregivers of stroke patients in India 

B & A 

13 Evaluation of a community-based peer-to-peer support program for parents of 

at-risk youth with emotional and behavioral difficulties 

B 

14 Lessons learned from the Kinship Education and Support Program (KEPS): 

Developing effective support groups for formal kinship caregivers 

C 

15 Parents beyond borders: A social group work curriculum for supporting 

immigrant parents and building solidarity 

B 

16 Slachtoffers op het kruispunt: Een  

onderzoek naar de impact van een  

ernstig verkeersongeval op slachtoffers en nabestaanden en hun ervaringen 

met de rechtszaak, letselschadeafwikkeling en lotgenotencontact 

C 

17 Evaluatie van het bezoek aan  

inloophuizen door mensen met kanker en hun naasten 

A 

18 Online fora voor nabestaanden van suïcide  C 
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19 A Multi-Modal Family Peer Support-Based Program to Improve Quality of Life 

among Pediatric Brain Tumor Patients: A Mixed-Methods Pilot Study  

C 

20 Peer support for parents of disabled children part 1: perceived outcomes of a 

one‐to‐one service, a qualitative study 

C 

21 Peer support for parents of disabled children part 2: how organizational and 

process factors influenced shared experience in a one‐to‐one service, a 

qualitative study 

C 

22 Attitudes about the use of internet support groups and the impact among 

parents of children with Cornelia de Lange syndrome  

C 

23 Internet‐Based Chat Support Groups for Parents in Family‐Based Treatment for 

Adolescent Eating Disorders: A Pilot Study  

C 

24 Peer support for parents of children with chronic disabling conditions: a 

systematic review of quantitative and qualitative studies 

C 

25 Peer support groups for families in Neonatology: Why and how to get started?  C 

26 A framework for interconnected benefits of peer support for family members of 

people with disability 

B 

27 Information, connection and giving back: peer support outcomes for families 

following acquired brain injury in South Australia  

A 

28  Peer support groups for parent-carers of children with attention deficit 

hyperactivity disorder: The importance of solidarity as care  

C 

29 Support group value and design for parents of children with severe or profound 

intellectual and developmental disabilities  

C 

30 A support group for caregivers of children with craniofacial differences  C 

31 Evaluation of a support group for parents of children hospitalized for cancer and 

hematopoietic stem cell transplantation 

C 

32 Parent-to-parent peer support for parents of children with a disability: A mixed 

method study  

C 

33 Preferences for Cancer Support Group Topics and Group Satisfaction Among 

Patients and Caregivers  

A 

34 The effectiveness of support groups in increasing social support for kinship 

caregivers  

C 

35 Adding a parent to the brain tumor team: Evaluating a peer support intervention 

for parents of children with brain tumors  

C 

36 Support groups for parents with an adult child suffering from bipolar disorder  C 

37 Efficacy of a support group intervention on psychopathological characteristics 

among caregivers of psychotic patients   

A 

38 A randomized controlled trial on mutual support group intervention for families 

of people with recent-onset psychosis: A four-year follow-up  

 

A 

39 Brief online surveys to monitor and evaluate facilitated peer support groups for 

caregivers of children with special needs   

C 

40 Family support and empowerment: Post autism diagnosis support group for 

parents  

C 

41 The use of a parent support group in the outpatient treatment of children and 

adolescents with eating disorders  

A 

42 Family Support Groups for Family Members of Mentally Ill Offenders: 

Therapeutic Factors 

B 
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43 Psychische problemen in de familie: een groepscursus voor mantelzorgers E 

44 Use of a Multiparty Web Based Videoconference Support Group for Family 

Caregivers 

E & F 

45 Caregiver support groups in patients with dementia: a meta‐analysis F 

46 Support groups for caregivers of intellectually disabled family members: effects 

on physical–psychological health and social support 

E & F 

47 Korean American dementia family caregivers’ experience of a 

psychoeducational support group: Investigation of role of culture  

E 

48 The effects of a support group on dementia caregivers’ burden and depression F 

49 Creating a Bond Between Caregivers Online: Effect on Caregivers’ Coping 

Strategies 

E & F 

50 Peer Support for Carers: A Qualitative Investigation of the Experiences of 

Carers and Peer Volunteers 

F 

 

51 Lotgenotencontact in de digitale wereld C & D 

52 Psychosociale begeleiding bij kanker D 

53 Postpartum doula and peer telephone support for postpartum depression: a 

pilot randomized controlled trial 

C 

54 A telephone outcall program to support caregivers of people diagnosed with 

cancer: utility, changes in levels of distress, and unmet needs. 

C 

55 Volunteer peer support and befriending for carers of people living with 

dementia: An exploration of volunteers' experiences. 

C 

56 Umbrella review of family‐focused care interventions supporting families where 

a family member has a long‐term condition 

C 

57 Zelfmanagementondersteuning C 

58 Leven met kanker in de rijpe volwassenheid; Hoe kan een inloophuis daarbij 

helpen?   

C 

59 Internet-Based Interventions Aimed at Supporting Family Caregivers of People 

With Dementia: Systematic Review. 

B 

60 Interventions That Support or Involve Caregivers or Families of Patients with 

Traumatic Injury: a Systematic Review. 

B 

61 Outcomes of a randomized study of a peer-taught Family-to-Family Education 

Program for mental illness. 

B 

62 Problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie: een 

vergelijking tussen de beginfase en latere fasen in het ziekteproces. 

B 

63 The impact of perceived adequacy of social support on caregiving burden of 

family caregivers. 

B 

64 Feasibility of implementing an electronic social support and resource 

visualization tool for caregivers in a neuro-oncology clinic. 

B 

65 Experiences and support needs of informal caregivers of people with 

multimorbidity: a scoping literature review.  

B 

66 Peer support for families of children with complex needs: Development and 

dissemination of a best practice toolkit 

B 

67 Using Caregiver Strain to Predict Participation in a Peer-Support Intervention for 

Parents of Children With Emotional or Behavioral Needs. 

B 
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68 Facing the times: A young onset dementia support group: Facebook™ style. B 

69 Examining the effect of peer helping in a coping skills intervention: a 

randomized controlled trial for advanced gastrointestinal cancer patients and 

their family caregivers. 

B 

70 Examining the Efficacy of a Family Peer Advocate Model for Black and Hispanic 

Caregivers of Children with Autism Spectrum Disorder. 

B 

71 Barriers and promoters of participation in facilitated peer support groups for 

carers of children with special needs 

B 

72 Providing mental health peer support 2: Relationships with empowerment, 

hope, recovery, quality of life and internalised stigma. 

B 

73 Impacts of care‐giving and sources of support: a comparison of end‐of‐life and 

non‐end‐of‐life caregivers in Canada 

B 

74 A qualitative analysis of the benefits and barriers of support groups for patients 

with brain tumours and their caregivers. 

B 

75 Evaluation of a brief pilot psychoeducational support group intervention for 

family caregivers of cancer patients: a quasi-experimental mixed-methods study   

E 
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Bijlage D: Beoordeling artikelen methodologische kwaliteit 

  

 

 

 

 

Nr. Titel Soort onderzoek Punten B 

K S I C 

1.  Peer support and reminiscence therapy for people with 

dementia and their family carers: a factorial pragmatic 

randomised trial   

  X  21/23  

2.  Perception of family members regarding the support group 

conducted in a psychiatric intervention ward  

X    11/12  

3.  Mutual support groups for family caregivers of people with 

amyotrophic lateral sclerosis in Italy: A pilot study   

X    12/12  

4.  Post‐intervention sustainability of a brief psycho‐educational 

support group intervention for family caregivers of cancer 

patients   

   X 12/18  

5.  Family caregiver support groups: spiritual reflections’ impact 

on stress management  

X    10/12  

6.  The effectiveness of psychoeducational support groups for 

women with breast cancer and their caregivers: A mixed 

methods study  

  X  13/23  

7.  Informal caregivers’ experiences and perceptions of a web-

based peer support network: Mixed-methods study  

X    11/12  

8.  Support groups for Alzheimer’s caregivers: Creating our own 

space in uncertain times  

X    10/12  

9.  Friendsourcing Peer Support for Alzheimer’s Caregivers 

Using Facebook Socia Media  

   X 11/18  

10.  Adult children caregivers' experiences with online and in-

person peer support  

X    11/12  

11.  Virtually supportive: A feasibility pilot study of an online 

support group for dementia caregivers in a 3D virtual 

environment  

   X 8/18  

12.  The impact of befriending and peer support on family carers 

of people living with dementia: A mixed methods study  

X    11/12  

13.  The Relationship Between Engagement in Online Support 

Groups and Social Isolation Among Military Caregivers: 

Longitudinal Questionnaire Study  

   X 10/18  
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Bijlage E: Flowchart en toelichting 

De individuele zoekstrategie en opbrengst is kenbaar gemaakt door middel van de streep. Het 

overzicht is weergegeven in Figuur 2.  

Onderzoeker K. Onderzoeker A. 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 2: Flowchart 
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Bijlage F: samenvattingen resultaten literatuuronderzoek 
 

In artikel 1: “Peer support and reminiscence therapy for people with dementia and their family 

carers: a factorial pragmatic randomised trial” van Charlesworth et al. (2016) is onderzoek 

gedaan naar de volgende twee interventies: een-op-een peerondersteuning door een 

mantelzorger, voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie en 

groepsherinneringstherapie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers op de kwaliteit 

van leven. De interventies werden 8 maanden gegeven aan 291 paren die voornamelijk 

bestonden uit blanke Britten. Er werden 12 wekelijkse en 10 tweewekelijkse bijeenkomsten 

georganiseerd, in totaal 22 uur. Uit de onderzoeksresultaten van de mantelzorgers zijn 

gegevens af te leiden die passen bij ‘kwaliteit van leven’ en ‘mentaal welbevinden’ van de 

aspecten van positieve gezondheid. In het aspect ‘kwaliteit van leven’ wordt er geen significant 

hoofdeffect ervaren. In ‘mentaal bevinden’ rapporteerden de mantelzorgers na 12 maanden een 

betere relatie met de mensen met dementie. 

In artikel 2: “Perception of family members regarding the support group conducted in a 

psychiatric intervention ward” van Duarte, Carvalho, & Brentano (2018) is onderzoek gedaan 

naar de perceptie van 10 Braziliaanse familieleden, van patiënten met psychische stoornissen 

(depressie, schizofrenie en drugsgebruik),  over de steungroep in een psychiatrisch  ziekenhuis. 

De steungroep werd wekelijks een uur gegeven op een afdeling in het ziekenhuis door een 

verpleegkundige en een psycholoog aan groepen van 8-12 familieleden. Uit de 

onderzoeksresultaten zijn gegevens af te leiden die passen bij ‘meedoen’, ‘zingeving’, ‘dagelijks 

functioneren’ en ‘mentaal welbevinden’ van de aspecten van positieve gezondheid. In 

‘meedoen’ wordt aangegeven dat de groep wordt erkend als een ruimte voor wederzijdse steun 

en versterking. Dit bood hen de ruimte voor het luisteren en het uitwisselen van informatie naar 

andere leden. De steungroep zorgde voor steun, begrip, advies en aanmoediging. Door de 

steungroep werd in het aspect ‘zingeving’ meer begrip en acceptatie genoemd. Betreft het 

aspect ‘dagelijks functioneren’ is er meer kennis opgedaan door de steungroep. Tot slot wordt 

in ‘mentaal welbevinden’ genoemd dat de familieleden beter konden omgaan met degene met 

de psychische aandoening. 

In artikel 3: “Mutual support groups for family caregivers of people with amyotrophic lateral 

sclerosis (ALS) in Italy: A pilot study” van Cipolletta, Gammino, Fransescon, & Palmieri (2018) 

is onderzoek gedaan naar de ervaringen van 12 mantelzorgers uit Italië (6 partners en 6 

volwassen kinderen) van mensen met ALS met wederzijdse steungroepen. Ook was het doel 

om de gevoelens en behoeften van ALS-mantelzorgers te begrijpen en wordt onderzocht hoe 

een steungroep hun rol kon ontwikkelen, hun lijden kon verlichten, hun relatie met degene met 

ALS kon verbeteren en hun kwaliteit van leven kon verbeteren. Er werden twee begeleide 

steungroepen  georganiseerd met 10 sessies van 1,5 uur, één voor de volwassen kinderen en 
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de andere voor partners.  Uit de onderzoeksresultaten zijn gegevens af te leiden die passen bij 

‘meedoen’, ‘kwaliteit van leven’, ‘zingeving’, ‘dagelijks functioneren’ en ‘mentaal welbevinden’ 

van de aspecten van positieve gezondheid. In ‘meedoen’ werd door de respondenten 

aangegeven dat de groepservaring nuttig was met lotgenoten en wegens de overeenkomsten 

onmogelijk was met anderen, zoals vrienden, familie of psychologen. In de steungroep konden 

ze hun gevoelens uiten en delen met anderen die ook dezelfde gevoelens ervaarden, hierdoor 

kregen ze meer vertrouwen in elkaar en wisselden informatie en adviezen uit over het 

zorgmanagement. Door dezelfde problemen te hebben en vergelijkbaar te zijn, voelden de 

respondenten zich minder alleen wat onder het aspect  ‘kwaliteit van leven’ valt. Ze kregen door 

de groep meer kennis over de ziekte wat bijdroeg in de zorg, dit valt onder het aspect ‘dagelijks 

functioneren’. Daarnaast voelden ze zich trotser op zichzelf en konden ze hun 

copingsstrategieën verbeteren. Ze kregen door de groep meer kennis over de ziekte wat onder 

‘dagelijks functioneren’ valt. Ook vonden ze nieuwe manieren  om met hun familieleden en ALS 

om te gaan, hun standpunt te begrijpen en hun keuzes te respecteren, deze gegevens vallen 

onder het aspect ‘mentaal welbevinden. Tot slot konden ze door de groep ALS beter accepteren 

en hun zelfeffectiviteit verbeteren. Deze gegevens vallen onder het aspect ‘zingeving’.  

In artikel 4: “Post-intervention sustainability of a brief psycho-educational support group 

intervention for family caregivers of cancer patients” van Tan et al. (2017) is onderzoek gedaan 

naar de interventie psycho-educatie onder 56 mantelzorgers van mensen met kanker op de 

kwaliteit van leven gedurende een periode van 8 weken. Er werd 4 weken een wekelijks 

programma aangeboden van 60 minuten. De eerste 10-15 minuten was voor psycho-educatie 

en vaardigheidstraining. De overige tijd voor de ondersteunende groepstherapie. De 

respondenten vulden op 4 tijdstippen een vragenlijst in. Uit de onderzoeksresultaten zijn 

gegevens af te leiden die passen bij de ‘kwaliteit van leven’ van de aspecten van positieve 

gezondheid. De respondenten geven aan dat er geen significante verschillen in de kwaliteit 

van leven wordt waargenomen.  

In artikel 5: “Family caregiver support groups: spiritual reflections’ impact on stress 

management” van Damianakis, Wilson, & Marziali (2016) is onderzoek gedaan naar de rol van 

spiritualiteit en de zinvolheid onder 24 mantelzorgers van mensen met dementie met 

betrekking tot een online peersupport videobijeenkomst. Het online interventieprogramma 

werd begeleid door gerontologische maatschappelijk werkers en bestond uit 10 wekelijkse 

virtuele groepsbijeenkomsten. Uit de onderzoeksresultaten zijn gegevens af te leiden die 

passen bij ‘meedoen’ en ‘mentaal welbevinden’ van de aspecten van positieve gezondheid. In 

‘meedoen’ werd door de respondenten aangegeven dat ze in staat waren om met elkaars 

worstelingen te identificeren en zich begrepen voelden. Dit resulteerde in een grotere 
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uitwisseling van subjectieve reacties op de zorgverlening en effectievere strategieën voor 

probleemoplossing en coping wat valt onder ‘mentaal welbevinden’.   

In artikel 6: “The Effectiveness of Psychoeducational Support Groups for Women With Breast 

Cancer and Their Caregivers: A Mixed Methods Study” van Cipolleta, Simonato, & Faccio 

(2019) is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van psycho-educatieve steungroepen voor 

mensen met borstkanker en hun mantelzorgers uit Noord-Italië door middel van kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek. Alleen de gegeven van de mantelzorgers zijn geïncludeerd. De 

groepsinterventie was psycho-educatief van aard, maar de therapeut gebruikte ook 

mindfulness-technieken. Er werden 6 ongestructureerde  1,5 uur durende bijeenkomsten 

georganiseerd binnen drie maanden. Er zaten 5 mantelzorgers in de interventiegroep en 13 

mantelzorgers in de controlegroep. Uit de onderzoeksresultaten zijn gegevens af te leiden die 

passen bij ‘meedoen’ van de aspecten van positieve gezondheid. De respondenten geven aan 

dat de groep hen zekerheid en veiligheid heeft geboden door de steun en wederkerigheid van 

de grep. Dit kwam omdat elk lid tegelijkertijd zowel de bron als de begunstigde van de hulp 

was.  

In artikel 7: “Informal Caregivers’ Experiences and Perceptions of a Web-Based Peer Support 

Network: Mixed-Methods Study” van Vaughan et al. (2018) is onderzoek gedaan naar het 

gebruik en de percepties van een webgebaseerde sociale ondersteuningsinterventie. De 

onderzoekspopulatie bestond uit 11 respondenten die mantelzorgers van gewonde, zieke 

Amerikaanse militairen en veteranen zijn. Via het netwerk konden mantelzorgers opmerkingen 

plaatsen en lezen, informatie uitwisselen over relevante bronnen, en webchats en webinars 

bijwonen over onderwerpen die van belang zijn voor mantelzorgers. Uit de 

onderzoeksresultaten zijn gegevens af te leiden die passen bij  ‘kwaliteit van leven’, ‘meedoen’ 

en ‘mentaal welbevinden’ van de aspecten van positieve gezondheid. In ‘kwaliteit van leven’ 

vertellen de respondenten dat de interventie, door het hebben van contact met andere 

mantelzorgers, hen heeft geholpen zich minder alleen te voelen. In ‘meedoen’ werd er door de 

respondenten aangegeven dat zij door het lezen van post informatie ter beschikking kregen 

die van hoge kwaliteit waren. Ook werd er in ‘mentaal welbevinden’ aangegeven door de 

respondenten, dat het uitwisselen en het lezen van informatie hen heeft geholpen bij het 

nemen van de juiste beslissingen in de zorg die zij leveren.  

In artikel 8: “Support groups for Alzheimer’s caregivers: Creating our own space in uncertain 

times” van Simpson et al. (2017) is onderzoek gedaan naar mannelijke ervaringen met 

mantelzorg en hun perspectief en ervaringen met steungroepen. De onderzoekspopulatie 

bestond uit 6 mannelijke respondenten die mantelzorgers van vrouwen met Alzheimer zijn. Uit 

de onderzoeksresultaten zijn gegevens af te leiden die passen bij ‘kwaliteit van leven’, 

‘meedoen’ en ‘dagelijks functioneren’ van de aspecten van positieve gezondheid. In ‘kwaliteit 
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van leven’ vertellen de respondenten dat ze zich minder geïsoleerd voelden door het contact in 

de steungroep. In ‘meedoen’ benoemden de respondenten dat de steungroep hen de ruimte 

bood om hun frustraties en emoties openlijk te uiten, over het omgaan met hun rol als 

mantelzorger. Ook werd er aangegeven dat door de steungroep de respondenten hun 

ervaringen en informatie konden delen. In ‘dagelijks functioneren’ is er aangegeven dat door het 

deelnemen aan de steungroep, zij weer iets hadden gevonden om voor zichzelf te 

doen/ondernemen.  

In artikel 9: “Friendsourcing Peer Support for Alzheimer’s Caregivers Using Facebook Social 

Media” van Wilkerson, Brady, Yi, & Bateman (2018) is onderzoek gedaan naar de effecten van 

een facebook-ondersteuningsgroep (gesloten groep) op het psychisch welzijn van 

mantelzorgers van mensen met Alzheimer. De onderzoekspopulatie bestond uit 12 

respondenten die mantelzorgers van mensen met Alzheimer zijn. Uit de onderzoeksresultaten 

zijn gegevens af te leiden die passen bij ‘meedoen’, ‘mentaal welbevinden’ en ‘dagelijks 

functioneren’ van de aspecten van positieve gezondheid. In ‘meedoen’ wordt er door de 

respondenten verteld dat ze, door hun deelname,  zich er meer bewust van zijn geworden dat 

ze er niet alleen voor staan. In ‘mentaal welbevinden’ vertellen de respondenten dat door het 

online contact, er meer vertrouwen en een positievere houding is verkregen in hun rol als 

mantelzorger. In ‘dagelijks functioneren’ werd er aangegeven dat de respondenten door het 

facebookcontact meer het belang van hun zelfzorg zijn gaan beseffen. Ook heeft het de 

respondenten van nieuwe zorginformatie en zorgtechnieken voorzien. Er is door de 

respondenten aangegeven dat zij nu zelf meer gezinsgesprekken opzetten en meer/sneller 

om ondersteuning te vragen.  

In artikel 10: “Adult children caregivers’ experiences with online and in-person peer support” 

van Wasilewski, Webster, Stinson, & Cameron (2016) is onderzoek gedaan naar de ervaringen 

van de mantelzorgers met online en persoonlijk contact in groepen, tijdens de zorg voor een 

bejaarde oudere. De onderzoekspopulatie bestond uit 15 respondenten die mantelzorgers 

voor bejaarde ouderen zijn. Het onderlinge contact bestond in dit onderzoek uit online- en 

persoonlijke communicatie tussen mantelzorgers van dezelfde leeftijd. Uit de 

onderzoeksresultaten zijn gegevens af te leiden die passen bij ‘meedoen’ en ‘kwaliteit van 

leven’ van de aspecten van positieve gezondheid. In ‘meedoen’ is er verteld door de 

respondenten dat de onderlinge interactie zorgde voor een sterk gevoel van verbondenheid 

wat voor eerlijke en open communicatie zorgde. Ook werd er aangegeven dat er onderling 

nuttige informatie werd uitgewisseld. In ‘kwaliteit van leven’ werd gezegd dat de respondenten 

zich door het contact minder alleen zijn gaan voelen en dat het face-to-face contact het 

algehele welzijn van de respondenten bevorderde.  
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In artikel 11: “The impact of befriending and peer support on family carers of people living with 

dementia: A mixed methods study” van Smith, Drennan, Mackenzie, & Greenwood (2018) is 

onderzoek gedaan naar de impact van vriendschap en lotgenotengroepen op mantelzorgers 

van mensen met dementie en hun ervaringen met het deelnemen aan de interventies. In het 

onderzoek bestond de onderzoekspopulatie uit 16 respondenten, waarvan 8 respondenten 

deelnamen aan semigestructureerd interviews. Uit de onderzoeksresultaten zijn gegevens af 

te leiden die passen bij ‘kwaliteit van leven’, ‘meedoen’ en ‘mentaal welbevinden’ van de 

aspecten van positieve gezondheid. In ‘kwaliteit van leven’ vertellen de respondenten dat het 

samen komen en onderlinge contact resulteerde in vermindering van sociaalisolement, het 

gevoel van eenzaamheid en depressieve klachten. In ‘meedoen’ is verteld dat het onderlinge 

contact resulteerde in het uitwisselen van ervaringen en adviezen. Het contact zorgde voor 

een uitlaatklep, omtrent de moeilijkheden die de respondenten ervaren en hun emoties daarbij. 

De respondenten voelden zich gehoord en durfden zich te uiten in de veilige omgeving die 

werd gecreëerd. Er werd een grote toename in sociale steun ervaren. In ‘mentaal welbevinden’ 

is aangegeven dat het onderlinge contact het copingsvermogen van de respondenten 

verhoogde. 

In artikel 12: “The Relationship Between Engagement in Online Support Groups and Social 

Isolation Among Military Caregivers: Longitudinal Questionnaire Study” van Trail, Friedman, 

Rutter,  & Tanielian (2020) is 6 maanden onderzoek gedaan onder 212 mantelzorgers van 

militairen, naar het sociaal isolement en depressieve symptomen door deel te nemen aan een 

nieuwe of al bestaande  online gemeenschap voor lotgenotencontact. In dit onderzoek was 

het lotgenotencontact vormgegeven door een online community via een website. Uit de 

onderzoeksresultaten zijn gegevens af te leiden die passen bij ‘meedoen’ en ‘kwaliteit van 

leven’ van de aspecten van positieve gezondheid. In ‘meedoen’ geven de respondenten aan 

veel meer contact met andere mantelzorgers te hebben en dat er een gevoel van 

verbondenheid is ontstaan. In ‘kwaliteit van leven’ geven de respondenten aan zich door het 

onderlinge contact minder eenzaam te voelen en  dat depressieve klachten zijn verminderd.  

In artikel 13: “Virtually supportive: A feasibility pilot study of an online support group for 

dementia caregivers in a 3D virtual environment” van O’Connor, Arizmendi, & (2014) is 

onderzoek gedaan naar  de haalbaarheid van het gebruik van online virtuele steungroepen in 

een 3D omgeving voor 10 mantelzorgers van mensen met dementie. De subjectieve 

meldingen van last en negatief effectief werden beoordeeld en de respondenten werden 

bevraagd over het nut van de groepen. De onderzoeksresultaten zijn niet beschreven, 

vanwege het jaartal in relatie tot de level of evidence (hiërarchie van bewijsmateriaal). Dit 

artikel enkel geïncludeerd voor het beantwoorden van de deelvraag over de vormen van 

lotgenotencontact.   



 

60 
 

Bijlage G: Analyse onderzoeksresultaten met het gebruik 

van de aspecten van positieve gezondheid  
 

Aspect van de 
positieve gezondheid 

Kleurcode  

Lichaamsfuncties  

Mentaal welbevinden  

Zingeving   

Kwaliteit van leven   

Meedoen  

Dagelijks functioneren  

 

1 

 

Auteurs 

& jaartal 

Charlesworth et al. (2016).   

Doel Twee psychologische interventies afzonderlijk en samen te evalueren, 

namelijk 

een-op-een peerondersteuning voor de mantelzorgers (CSP) en 

groepsherinneringstherapie voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers (RYCT) op de kwaliteit van leven.  

Onderzoeks-

populatie 

Mensen met dementie en hun mantelzorgers | Alleen de resultaten van de 

mantelzorgers zijn geïncludeerd. 

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

een-op-een mantelzorg-ondersteuning door een mantelzorger. 22 uur totaal 

over 8 maanden (12 wekelijkse en 10 twee wekelijkse bijeenkomsten).  

Steekproef 291 paren bestaande uit persoon met dementie en mantelzorger. 

Belangrijkste 

resultaten  

• De meeste mantelzorgers waren blanke Britten (89%), vrouwen (67%), 

echtgenoten (64%) en hadden alleen schoolopleiding genoten (62%). Hun 

gemiddelde leeftijd was 67 jaar, waarvan ze gemiddeld meer dan 4 jaar in 

de zorg hadden doorgebracht, waarvan meer dan 2 sinds de diagnose. 

• Voor mantelzorgers is geen significant hoofdeffect ervaren op de primaire 

uitkomst van kwaliteit van leven met de UK SF-12 schaal (fysiek, sociaal en 

rolfunctioneren, vitaliteit, lichamelijke pijn, mentale gezondheid en scores 

voor mentale en fysieke componenten). 

• Na 12 maanden rapporteerden mantelzorgers een betere relatie met de 

mensen met dementie.  
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2  

 

Auteurs & 

jaartal 

Duarte et al. (2018).   

Doel Analyseren van de perceptie van familieleden van patiënten met psychische 

stoornissen over de steungroep in een psychiatrisch ziekenhuis. 

Onderzoeks-

populatie 

Familieleden van patiënten met psychische stoornissen. 

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

Wekelijkse steungroep van 8-12 respondenten op de afdeling, met een duur 

van één uur begeleidt door een verpleegkundige en een psycholoog. 

Steekproef 10 respondenten. 

Belangrijkste 

resultaten 

• Van de geïnterviewde familieleden uit Brazilië waren er vier moeders, drie 

echtgenotes, twee kinderen en één zus. Slechts één respondent was een 

man. Het leeftijdsbereik varieerde tussen 35 en 63 jaar, met een grotere 

concentratie in het bereik van 50 jaar. Wat betreft hun familielid dat was 

opgenomen in de IPU, waren er vier opgenomen voor depressie, vier voor 

schizofrenie en twee voor drugsgebruik. 

• De geïnterviewde familieleden erkenden de groep als een ruimte voor 

wederzijdse steun en versterking. Dit bood hen ook ruimte voor het luisteren 

en het uitwisselen van informatie naar andere leden. 

• Het belang van het uitwisselen van dagelijkse ervaringen met familieleden 

is bevorderlijk voor groepscohesie. Dit gevoel kan worden versterkt door de 

gelijkenissen tussen de ervaringen te benadrukken, zodat groepsleden in 

hun interactie met elkaar steun, begrip, advies en aanmoediging kunnen 

bieden 

• Er is meer begrip en acceptatie ontstaan door meer kennis bij de 

respondenten, waardoor zij beter kunnen omgaan met degene met een 

psychische aandoening. Praten over angsten en moeilijkheden helpt hierbij. 
 

 

3  

 

Auteurs 

& jaartal 

Cipolletta et al. (2018). 

Doel Onderzoek naar de ervaringen van partners en kinderen van patiënten met 

ALS met wederzijdse steungroepen. Meer specifiek was het doel van deze 

studie om de gevoelens en behoeften van ALS-mantelzorgers te begrijpen en 

of en hoe een steungroep hun lijden kon verlichten, hun rol kon ontwikkelen, 

hun relatie met de patiënt kon verbeteren en hun kwaliteit van leven kon 

verbeteren. 
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Onderzoeks-

populatie 

Partners en volwassen kinderen van patiënten met ALS. 

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

Twee steungroepen voor ALS-mantelzorgers georganiseerd. Eén voor 

volwassen kinderen en één voor partners, met in totaal 10 sessies van elk 1,5 

uur. Twee begeleiders coördineerden de groepssessies. 

Steekproef 12 respondenten. 6 partners en 6 volwassen kinderen. 

Belangrijkste 

resultaten  

• De respondenten (uit Italië) vonden de groepservaring nuttig en onmogelijk 

om te repliceren met vrienden, familie of psychologen die ze in een 

individuele setting ontmoetten, omdat ze in de groep hun gevoelens kunnen 

delen met andere mensen die niet alleen naar hen luisterden, maar die ook 

dezelfde gevoelens ervaarden. Door dezelfde problemen te hebben en 

vergelijkbaar te zijn, voelden de respondenten zich minder alleen, beter 

begrepen, trotser op zichzelf, accepteerden ze ALS meer, kregen ze meer 

vertrouwen in elkaar en konden ze hun gevoel van eigenwaarde en 

zelfeffectiviteit verbeteren 

• De groepen waren nuttig om de kennis van beide mantelzorgers over de 

ziekte en hun coping strategieën te verbeteren en om informatie en advies 

over zorgmanagement uit te wisselen.  

• De groepen waren ook nuttig om de mantelzorgers te helpen nieuwe 

manieren te vinden om met familieleden met ALS om te gaan, hun 

standpunt te begrijpen en hun keuzes te respecteren. 

• Over het algemeen waren de respondenten van beide groepen tevreden 

met hun groepservaring; ze toonden interesse naar herhaling en stelden 

voor om groepen te organiseren binnen de lokale gemeenschappen. 
 

 

4  

 

Auteurs 

& jaartal 

Tan et al. (2017).   

Doel De interventie psycho-educatie onderzoeken bij mantelzorgers op de kwaliteit 

van leven gedurende een follow-upperiode van 8 weken.   

Onderzoeks-

populatie 

Mantelzorgers van patiënten met kanker.  

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

4 weken een wekelijks programma volgen van 60 minuten. Eerste 10-15 min. 

van de sessie was voor psycho-educatie en vaardigheidstraining. De overige 

tijd voor ondersteunende groepstherapie 

Steekproef 56 respondenten. 
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Belangrijkste 

resultaten  

• De respondenten van het onderzoek waren tussen de 21 en 70 jaar, 21 

mannen en 35 vrouwen. 31 respondenten hadden een Chinese etniciteit en 

35 een andere etniciteit. De respondenten waren naasten van mensen met 

uiteenlopende soorten kanker.  

• Alle respondenten hebben op 4 tijdstippen (voordat de interventie begon, 

onmiddellijk na de interventie, 4 & 8 weken na de interventie de CQOLC-

schaal ingevuld. Herhaalde metingen brachten geen significante verschillen 

aan het licht betreft de kwaliteit van leven. De meerderheid van de 

respondenten vertoonde een stabiel beeld in hun kwaliteit van leven, terwijl 

een klein aantal respondenten verbeterde of afnam. 
 

 

5  

 

Auteurs 

& jaartal 

Damianakis et al. (2016).  

Doel De rol van de spiritualiteit en de zinvolheid helder krijgen van de 

mantelzorgers die voor iemand zorgen met dementie door middel van een 

kwalitatieve analyse binnen het kader van een online peer 

support videobijeenkomst. 

Onderzoeks-

populatie 

Mantelzorgers van patiënten met dementie. 

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

Online interventieprogramma, bestaande uit 10 wekelijkse virtuele online 

ondersteuningsgroepssessies mogelijk gemaakt door gerontologische 

maatschappelijk werkers. 

Steekproef 24 respondenten. 

Belangrijkste 

resultaten  

• Aanvankelijk identificeerden groepsleden mislukte copingstrategieën en de 

impact op het omgaan met psychosociale verliezen bij de mantelzorgrelatie 

tussen zorg en ontvanger. De respondenten waren in staat zich te 

identificeren met elkaars worstelingen, voelden zich begrepen, wat 

resulteerde in een grotere uitwisseling van subjectieve reacties op de 

zorgverlening en effectievere strategieën voor probleemoplossing en 

coping. 

• In de eindfase van de groep werden beëindigingskwesties aangepakt en 

gaven de leden enkele indicaties van concrete veranderingen die ze hadden 

doorgemaakt. Hun waardering voor de groep was duidelijk in termen van 

hun eigen leer- en coping vaardigheden 

• Technologie kan effectief worden gebruikt om de interventie te geven. 
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6  

 

Auteurs 

& jaartal 

Cipolletta et al. (2019).   

Doel Het evalueren van de effectiviteit van psycho-educatieve steungroepen, 

zowel voor vrouwen met borstkanker als voor hun mantelzorgers door middel 

van kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen. 

Onderzoeks-

populatie 

Vrouwen met borstkanker en hun mantelzorgers | Alleen de gegevens van de 

mantelzorgers worden geïncludeerd 

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

Groepsinterventie psycho-educatief van aard, maar de therapeut gebruikte 

ook mindfulness-technieken. De bijeenkomsten waren ongestructureerd. Er 

werden 6 groepsbijeenkomsten georganiseerd binnen drie maanden, 

bestaand uit 1,5 uur durende sessies. 

Steekproef 5 mantelzorgers in de interventiegroep, 13 mantelzorgers in de controlegroep 

Belangrijkste 

resultaten  

• Respondenten zijn mantelzorgers van vrouwen met borstkanker uit Noord-

Italië. 

• Uit de analyse van de resultaten met betrekking tot de behandelgroep van 

de mantelzorgers komt een significante verandering naar voren als gevolg 

van de deelname aan de psychologische interventie, die effectief is 

gebleken. 

• Het netwerk heeft de mantelzorgers zekerheid en veiligheid geboden en 

werd vertegenwoordigd door de steun die alle leden van het netwerk in een 

soort van wederkerigheid verenigde, aangezien elk lid tegelijkertijd zowel 

de bron als de begunstigde van de hulp was. 
 

 

7  

 

Auteurs 

& jaartal 

Vaughan et al. (2018).   

Doel Onderzoeken van het gebruik en de percepties van een webgebaseerde 

sociale ondersteuningsinterventie. 

Onderzoeks-

populatie 

Mantelzorgers van gewonde, zieke Amerikaanse militairen en veteranen | 

Alleen de kwalitatieve gegevens zijn geïncludeerd. 

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

Webgebasseerde intercollegiale sociale ondersteuningsinterventie. Via het 

netwerk kunnen mantelzorgers opmerkingen plaatsen en lezen, informatie 

uitwisselen over relevante bronnen, en webchats en webinars bijwonen over 

onderwerpen die van belang zijn voor mantelzorgers. 

Steekproef 11 respondenten.  

Belangrijkste 

resultaten  

• Leden die deelnamen aan het onderzoek, waren voornamelijk vrouwen, 

niet-Spaans wit, jonger dan 40, getrouwd, samenwonend met hun partner 
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of een niet-samenwonende partner hadden, had ten minste 1 kind jonger 

dan 18 jaar, had niet meer dan een associate's degree of een lager 

opleidingsniveau en was minimaal 5 jaar verzorger. 

• De respondenten hadden baat bij het lezen van posts die hen in staat 

stelden informatie van hoge kwaliteit te verkrijgen 

• De interventie hielp hen zich minder alleen te voelen. 

• Hielp de meerderheid (72% van de respondenten) bij het nemen van de 

juiste beslissingen omtrent hun zorgverlening. 
 

 

8  

 

Auteurs 

& jaartal 

Simpson et al. (2017).   

Doel Mannelijke ervaringen met mantelzorg te onderzoeken en hun perspectief en 

ervaringen met steungroepen. 

Onderzoeks-

populatie 

Mannelijke mantelzorgers van vrouwen met Alzheimer. 

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

Wekelijkse steungroep voor mannen van vrouwen met Alzheimer. Met een 

duur van 6 maanden. 

Steekproef 6 respondenten.  

Belangrijkste 

resultaten  

• Alle respondenten waren blank en varieerden in leeftijd van 74 tot 85 jaar 

oud. De meeste mantelzorgers waren getrouwd en één was weduwe, maar 

bleef een actieve respondent in de steungroep. Alle mantelzorgers gaven aan 

dat hun echtgenoot momenteel in hun huis woonde en dat ze over het 

algemeen meer dan 40 uur per week zorg besteden. De tijd dat echtgenoten 

zorg aan hun vrouw hadden verleend, varieerde van 1 tot 5 jaar. 

• De mantelzorgers voelden dat een volledig mannelijke steungroep hen de 

ruimte bood om openlijk hun gevoelens en frustratie te delen over het 

omgaan met hun rol 

• De mantelzorgers voelden zich minder geïsoleerd. Ze hadden weer iets voor 

zichzelf gevonden om te doen. 

• De steungroep zorgde ervoor dat de mannen ervaringen en strategieën met 

elkaar konden delen. 
 

 

9  

 

Auteurs 

& jaartal 

Wilkerson et al. (2018).   

Doel De effecten van een facebook-ondersteuningsgroep op het psychisch welzijn 

van mantelzorgers van mensen met Alzheimer. 
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Onderzoeks-

populatie 

Mantelzorgers van mensen met Alzheimer. 

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

Facebook-online-ondersteuningsgroep voor mantelzorgers van mensen met 

Alzheimer binnen een gesloten Facebook-groep. Gedurende 6 weken. 

Steekproef 12 respondenten.  

Belangrijkste 

resultaten  

• De respondenten aan het onderzoek waren divers in veel van de 

demografische categorieën. 50% zorgde voor een ouder en 50% voor een 

vrouw, echtgenoot of partner. 

• Het online contact heeft bij de respondenten ervoor gezorgd dat ze het belang 

van zelfzorg beseffen, vertrouwen hebben en een positieve houding hebben 

in hun zorg verlenende rollen. 

• Het online contact zorgde voor nieuwe zorg verlenende informatie en 

technieken. 

• De respondenten geven aan nu meer gezinsgesprekken op te zetten en om 

ondersteuning te vragen. 

• Er is meer bewustwording van het feit dat ze er niet alleen voor staan. 
 

 

10  

 

Auteurs 

& jaartal 

Wasilewski et al. (2016). 

Doel Het onderzoeken van de ervaringen van de mantelzorgers met online en 

persoonlijke uitwisseling in groepen tijdens de zorg voor een bejaarde ouder 

Onderzoeks-

populatie 

Mantelzorgers voor bejaarde ouderen 

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

Onderlinge interactie tussen mantelzorgers van dezelfde leeftijd, online en via 

persoonlijke communicatie. 

Steekproef 15 respondenten.  

Belangrijkste 

resultaten  

• De gemiddelde leeftijd van respondenten was 51 jaar oud (bereik: 41-65 jaar 

oud). De meerderheid van de respondenten (80%) gaf aan dat hun 

leeftijdsgenoot een familielid, oude vriend of collega was. 

• Face-to-face interactie bevorderde het algehele welzijn van respondenten. 

• De interactie resulteerde in verbondenheid en eerlijke communicatie. 

• De respondenten wisselden voor elkaar nuttige informatie uit. 

• De respondenten voelden zich minder alleen en creëerden verbondenheid. 

• Bij online contact wordt er voldaan aan de praktische behoeftes van de 

respondenten. 
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Auteurs 

& jaartal 

Smith et al. (2018).   

Doel Het doel van dit onderzoek was om de impact van vriendschap en peer 

support op mantelzorgers van mensen met dementie te onderzoeken en om 

hun ervaringen met het ontvangen van de interventies te onderzoeken. 

Onderzoeks-

populatie 

Mantelzorgers van mensen met dementie. 

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

Vrijwilligers gestuurde vriendschappen en lotgenotengroep. 

Steekproef 16 respondenten. 8 respondenten namen deel aan semi-gestructureerde 

interviews. 

Belangrijkste 

resultaten  

• De leeftijd van de verzorgers die deelnamen aan de kwantitatieve fase 

varieerde van 34 tot 85 jaar (gemiddeld 63,6), was grotendeels vrouwelijk 

(73,7%) en omschreef bijna allemaal hun etniciteit of nationaliteit als blanke 

Britten (94,7%). De meeste verzorgers waren de echtgenoten van de 

persoon met dementie (68,4%) en bijna de helft was minder dan drie jaar in 

de zorg (47,4%). 

• Het bijeenkomen en onderlinge contact verminderde het sociaal isolement en 

eenzaamheid. 

• Het onderlinge contact verminderde depressie en verhoogde het 

copingsvermogen. 

• Er werd een grote toename in sociale steun waargenomen. 

• Er werden geen verschillen in waardes gevonden in de resultaten na drie en 

zes maanden. 

• Het onderlinge contact resulteerde in het uitwisselen van ervaringen en 

adviezen. 

• Het contact zorgde voor een uitlaatklep omtrent de moeilijkheden die de 

mantelzorgers ervaren en hun emoties daarbij. 

• Mantelzorgers met ongeveer dezelfde leeftijd bouwden sneller onderling een 

band op. 

• De mantelzorgers voelen zich gehoord en durfden zich te uiten in deze veilige 

omgeving die werd gecreëerd. 
 

 

12  

 

Auteurs 

& jaartal 

Trail et al. (2020).   
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Doel Onderzoek of militaire mantelzorgers die lid werden van een nieuwe online 

gemeenschap voor peer support of betrokken waren bij een bestaande online 

gemeenschap een verminderd waargenomen sociaal isolement en een 

vermindering van depressieve symptomen ervaarden gedurende een periode 

van 6 maanden.  

Onderzoeks-

populatie 

Mantelzorgers van militairen.  

Vorm 

lotgenotenco

ntact 

Online community voor mantelzorgers van militairen via een website. 

Steekproef 212 respondenten.  

Belangrijkste 

resultaten  

• Van de 212 respondenten die alle 3 de golven van het onderzoek voltooiden, 

waren 199 (93,9%) vrouw, 166 (78,3%) niet-Spaans blank, 23 (10,8%) 

Spaans en 23 (10,8%) ander ras/etnische groeperingen. De meeste 

mantelzorgers waren echtgenoten of partners van de veteraan voor wie zij 

zorg verleenden (189/212, 89,2%), en de overige mantelzorgers waren 

meestal andere familieleden (1 respondent was een vriend of buur van de 

veteraan). De meeste mantelzorgers waren jonger dan 40 jaar (124/212, 

58,5%), met nog eens 74 (34,9%) tussen de 40 en 59 jaar. 

• Gedurende de eerste 6 maanden voelden de respondenten zich minder 

eenzaam en hadden ze meer contact met andere mantelzorgers. 

• Na 6 maanden ervaarden de respondenten nog een collectief gevoel van 

verbondenheid. 

• De interactie tussen mantelzorgers onderling nam toe en hielp bij het 

verminderen van depressieve klachten. 

• Na drie maanden nam het aantal bezoeken aan de online community steeds 

meer af en dit is terug te zien in de afname van contact onderling.  
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Aspecten van 

de positieve 

gezondheid 

Toelichting 

aspecten  

Ordening literatuurresultaten gekoppeld 

aan de aspecten van de positieve 

gezondheid 

Kwaliteit van 

leven  

Genieten, gelukkig 

zijn, lekker in je vel 

zitten, balans, je 

veilig voelen, hoe je 

woont & rondkomen 

met je geld  

Kwaliteit van leven 

• Artikel 1 & 3 : geen significante 

hoofdeffect/verschillen in kwaliteit van 

leven 

Gelukkig zijn en/of genieten 

• Artikel 3, 7 & 10: minder alleen voelen 

• Artikel 8: minder geïsoleerd 

• Artikel 10: verbeterd algehele welzijn 

Artikel 12: minder eenzaam 

• Artikel 11: verminderd sociaal 

isolement en eenzaamheid 

Lekker in je vel zitten 

• Artikel 11: verminderd depressie 

• Artikel 12: vermindering van 

depressieve klachten 

Meedoen Sociale contacten, 

serieus genomen 

worden, samen leuke 

dingen doen, steun 

van anderen, erbij 

horen, zinvolle 

dingen doen & 

interesse in de 

maatschappij 

Steun van anderen  

• Artikel 2:  wederzijdse steun en 

versterking 

• Artikel 2: steun, begrip, advies en 

aanmoediging 

• Artikel 6: Steun leidt tot wederkerigheid 

• Artikel 9: er niet alleen voor staan 

• Artikel 10 & 12: verbondenheid 

• Artikel 11: sociale steun 

• Artikel 11: uitlaatklep omtrent 

moeilijkheden en emoties  

Serieus genomen worden 

• Artikel 3 & 5: voelen zich beter  

• Artikel 11: zich gehoord voelen 

Sociale contacten  
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• Artikel 2, 3, 7, 8, 10, 11: uitwisselen 

informatie en/of (dagelijkse) ervaringen 

en/of adviezen 

• Artikel 6: sociaal contact 

• Artikel 12: Meer contact met andere 

mantelzorgers 

Erbij horen  

• Artikel 3: groepservaring nuttig en 

onmogelijk met vrienden, familie of 

psychologen 

• Artikel 3: Gevoelens kunnen delen met 

andere mensen die dezelfde gevoelens 

ervaarden  

• Artikel 3: meer vertrouwen in elkaar 

• Artikel 5: identificeren met elkaars 

worstelingen 

• Artikel 6: gevoel van zekerheid en 

veiligheid  

• Artikel 8: openlijk gevoelens en 

frustraties delen i.v.m. rol 

• Artikel 10: eerlijke communicatie 

• Artikel 11: durven uiten in veilige 

omgeving 

 

Mentaal 

welbevinden 

Onthouden, 

concentreren, 

communiceren, 

vrolijk zijn, jezelf 

accepteren, omgaan 

met verandering & 

gevoel van controle.  

Communiceren 

• Artikel 1: betere relatie  

• Artikel 2: beter kunnen omgaan met 

degene 

• Artikel 3: nieuwe manieren verkregen 

om met familieleden om te gaan, 

standpunt te begrijpen en hun keuzes 

te respecteren 

Omgaan met verandering en gevoel van 

controle 
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• Artikel 3, 5 & 11: Effectievere 

copingsstrategieën voor problemen   

• Artikel 7: nemen beslissingen in de 

zorgverlening 

• Artikel 9: vertrouwen en positieve 

houding zorg verlenende rol 

Jezelf accepteren 

• Artikel 4: trotser op zichzelf 

• Artikel 4: verbetering gevoel van 

eigenwaarde 

Dagelijks 

functioneren 

Zorgen voor jezelf, je 

grenzen kennen, 

kennis van 

gezondheid, omgaan 

met tijd, omgaan met 

geld, kunnen werken 

& hulp kunnen 

vragen  

Kennis van gezondheid 

• Artikel 2: meer kennis 

• Artikel 3: meer kennis over ALS 

• Artikel 9: informatie zorgverlening en 

technieken  

• Artikel 9: opzetten gezinsgesprekken 

Zorgen voor jezelf  

• Artikel 8: besteding voor zichzelf 

gevonden 

• Artikel 9: besef zelfzorg 

Hulp kunnen vragen  

• Artikel 9: vragen om ondersteuning 

Zingeving  Zinvol, levenslust, 

idealen willen 

bereiken, vertrouwen 

hebben, accepteren, 

dankbaarheid & 

blijven leren  

Blijven leren 

• Artikel 3: zelfeffectiviteit verbeteren 

Accepteren en dankbaarheid 

• Artikel 2: begrip en acceptatie 

• Artikel 3: accepteren  

Lichaamsfuncties Je gezond voelen, 

fitheid, klachten en 

pijn, slapen, eten, 

conditie & bewegen.  
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Bijlage H: Interviewtopics en vragen  
  

Topic Vragen  Informatie verkrijgen 

over 

Achtergrond van 

de naaste  

 

 

Om te beginnen zouden wij graag wat algemene 

informatie over u willen hebben om u achtergrond 

helder te krijgen. 

• Zou u ons iets over u zelf kunnen vertellen? 

• Wat is uw relatie met uw naaste die is geraakt 

door hoofd-halskanker?  

• Hoe lang bent u naaste?  

• Welke taken/verantwoordelijkheden heeft u in 

het leven van uw naaste?   

• Leeftijd  

• Woonachtig provincie  

• Ziektebeeld naaste 

• Relatie met de naaste 

• Hoe lang naaste en 

welke rol/taken en 

verantwoordelijkheden  

Impact aandoening 

op naaste  

 

 

Zoals u net aangaf hebben u en uw naaste te 

maken met .. vorm van hoofd-halskanker. Wij 

zouden graag willen weten wat voor impact dat 

heeft op uw leven. 

 

• Wat is er voor u veranderd sinds uw naaste 

geopereerd is op: 

o lichamelijk vlak? 

o Psychisch vlak? 

o Sociaal vlak? 

• In welke situaties merkt u de gevolgen van de 

aandoening van uw vrouw het meest?  

• Impact op naaste op 

lichamelijk, psychisch 

en sociaal vlak 

• Situaties waarmee 

naaste te maken krijgt 

die anders en/of 

confronterend zijn 

Lotgenotencontact U vertelde net wat voor impact het had op u. 

Heeft u daarvoor lotgenotencontact overwogen of 

aan een van de vormen deelgenomen? 

• Wat maakte dat u er wel of niet aan 

dacht/deelnam? 

Indien ervaring: 

• In welke fase nam u deel aan 

lotgenotencontact (bij diagnose, na operatie) 

• Wat zijn uw positieve ervaringen met 

lotgenotencontact?  

• In kaart brengen of er 

behoefte was aan 

lotgenotencontact 

• Deelname/overweging 

soort lotgenotencontact 

en redenen 

• Ervaringen  
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• Wat zijn uw negatieve ervaringen met 

lotgenotencontact  

• Wat merkt u in het dagelijks leven van 

deelname aan lotgenotencontact?  

PVHH 

Lotgenotencontact: 

wensen en 

verwachtingen 

De PVHH is aan het nadenken over het opzetten 

van lotgenotencontact voor naasten onderling.  

Zou u (aan een vorm hiervan) behoefte hieraan 

hebben?  

Indien nee, waarom niet?  

Indien ja:  

• Wat zijn uw wensen en verwachtingen van 

lotgenotencontact bij de PVHH?  

• Welke vorm heeft u voorkeur? 

• Welke tijdsduur van de bijeenkomst zou u 

eraan willen geven?   

• Behoefte 

• Wensen en 

verwachtingen  

• Vorm (digitaal/face-to-

face) 

• Tijdsduur van 

bijeenkomst 
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Bijlage I: Samenvatting impact aandoening op de naaste 
 

Lichamelijk Psychisch Sociaal Gevolgen 

• Stress 

▪ Slechte 

nachtrust 

▪ Stijve 

spieren  

 

• Stress 

• Angst voor 

terugkeren van 

de aandoening 

• Machteloosheid 

• Verdriet 

• Onbegrepen 

voelen door 

sociaal netwerk 

• Sociaal contact met 

anderen 

verminderd/weggevallen 

• Onbegrip/onbekendheid bij 

onbekenden in sociale 

situaties 

• Ondersteunen van partner 

in sociale situaties 

• Minder tot geen activiteiten 

buitenshuis wegens 

gevolg(en) aandoening 

• Meer 

belangstelling/interesse van 

het sociaal netwerk voor het 

ziekteproces van de partner 

 

• Intieme relatie 

• Aanpassingen met 

betrekking tot het 

eten 

• Eropuit gaan 

• Nazorg van de 

operatie 

• Minder toenadering 

door anderen in 

sociale situaties 

door aandoening 

• Communicatie 

moeizamer/ 

afhankelijkheid 

Note: De inhoud geldt niet voor alle respondenten.   

 


