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Een chronisch ziek kind in het gezin:

Kwaliteit van leven van gezonde broers en zussen

Trui Vercruysse

Psychosociale oncologie, 25 november 2011
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• Literatuur siblings/brussen 

– Gezonde kinderen

– Zieke kinderen

– Kankerpatiënten

• Leuvens onderzoek

– Resultaten kankerpatiënten

– Vergelijking verschillende chronisch zieke 
groepen

LITERATUUR BRUSSEN

Gezonde kinderen

• Algemene literatuur: 

– siblingrelatie 

• oefenschool voor sociale relaties, voor 
rolpatronen, identiteitsontwikkeling

• uitgesproken conflictueuze relaties

– Risico op gedragsproblemen en antisociaal gedrag

• positieve relaties

– Beschermende factor voor persoonlijke en relationele 
ontwikkeling

Siblings zieke kinderen 
Vermaes, I. (e.a.) Psychological functioning of siblings in families of children with chronic 

health conditions: a meta-analysis (J. pediatric Psychology, october 2011)

• Meta-analyse 52 studies tussen 1979 en 2008, zeer uiteenlopende ziektes

– Informant: 

• ouders: 36 studies

• siblings zelf: 25 studies

– Vergelijkingsgroep:

• controlegroep: 40 studies

• normatieve data: 12 studies

– Geografisch: 

• Noord-Amerika: 31 studies

• Europa: 12 studies

– Mate van vereiste zorg:

• weinig zorg: 12 studies

• Intensieve zorg: 31 studies

– Mate van mortaliteit

• 24 lage mortaliteit

• 22 hoge mortaliteit

• Klein, maar significant negatief effect op gezonde siblings

– Meer internaliserende problemen

– Meer externaliserende problemen (zeer klein effect)

– Minder positieve zelfbeschrijving (zeer klein effect): alleen 
significant bij oudere kinderen

• Geen effect van 

– geslacht of geboorterang

– jaar van publicatie

• Aantal studies per ziekte te klein om onderscheid 
tussen ziektes te maken

• Effect van 

– ernst van ziekte: hoge mortaliteit negatiever

– intensiteit van behandeling: intensievere behandeling 

negatiever

– informant: ouders negatiever
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Mogelijke verklaringen

• Siblings lopen hoger risico op het ontwikkelen van 

negatief zelfbeeld en internaliserende problemen 
omdat ouders minder beschikbaar zijn

• Effect van leeftijd op zelfbeeld: jonge kinderen: 
onvoldoende besef van ernst van situatie 

�beschermd? 

• Nieuwe artikels: verbeterde behandeling en hogere 

overleving: toch geen betere scores: 

– Behandeling zijn effectiever maar meestal zwaarder

– Meer ouders werken met twee: minder zorg voor gezonde 
siblings

Siblings kankerpatiëntjes 
Alderfel, M. e.a. Psychosocial adjustment of siblings of children with cancer: a 
systematic review (Psycho-oncology, 2009).

– 65 studies tussen 1997 en 2008, zeer divers

• Geen verhoogde mate van psychiatrische problematieken

• Significante subgroep: 

– Post-traumatische stress symptomen

– Negatieve emotionele reacties

– Minder goede QoL op emotioneel, familiaal en sociaal vlak

– Meer distress dicht bij diagnose

• Positieve effecten: 

� bewust van ziekte en handicap, meer appreciatie voor het 

leven

� meer maturiteit, empathie, gevoeliger, meer zorgend 

� meer verantwoordelijkheidszin, zelfstandiger,meer 
levenswijsheid

Besluit literatuur

• Zieke sibling of brus in een gezin: risicofactor voor 

psychosociale ontwikkeling van alle kinderen in het 
gezin

• Meer onderzoek naar beschermende factoren nodig 
o.a. naar effectieve copingmechanismen

• In gezin

• Bij kinderen zelf

LEUVENS ONDERZOEK

• Eerste studie: mucoviscidose (Trudy Havermans)

– bevraging ouders en siblings tussen 10 en 18 jaar

– grote controlegroep siblings (437) en ouders (330) van 
gezonde kinderen 

• Volgende studies, zelfde controlegroep: 

– Diabetes (Eveline Goethals)

– Oncologie (Trui Vercruysse)

– Cardiologie (Ilse De Croock)

• Laatste studie: vergelijken met gematchte 
controlegroep en met elkaar

Instrumenten

• Levenskwaliteit (QoL): 

– Child Health Questionnaire - Child Form 

(CHQ-CF87) en Parent Form (CHQ-PF 50)

(Landgraf et al., 1999)

– 87 items kindvorm- 50 items oudervorm

– Fysiek, sociaal en emotioneel welbevinden 
voorbije 4 weken

– Scoring op 4, 5 of 6 puntenschaal

– Niet ziektespecifieke lijst
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• Impact van de ziekte: Sibling Perception 
Questionaire (SPQ)

– Carpenter en Sahler (1991): impact van 

kanker op siblings

– Lobaton en Kao (2002): aanpassing voor 
andere ziektes, deze versie werd in het 

Nederlands vertaald

• 22 items

• Likertschaal van 1- 4 (nooit-vaak)

• Resulteert in Negatieve Impact Score: Hogere 
score= grotere negatieve impact

• Demografische gegevens

• Vragenlijst ziektespecifiek naar kennis 
van brussen over ziekte van brus

ONCOLOGIEGROEP

Resultaten kinderen
• Hogere scores op alle domeinen van QOL in 

vergelijking met controlegroep

– uitzondering: lagere score op domein van 

‘gezinscohesie’ 

• Significant hogere score op ‘algemene gezondheid’ 

en ‘lichamelijke pijn’: gezonder en minder pijn

• Geen effect van leeftijd

• Effect van geslacht: jongens: 

– minder ‘lichamelijke pijn’

– beter ‘gedrag’ en ‘mentale gezondheid’

Resultaten ouders

• Geen effecten van leeftijd of geslacht

• Significant lagere score op

– ‘algemene gezondheid’

– ‘Impact op ouders-Emotioneel’

– ‘Impact op ouders-Tijd’

– ‘gezinsactiviteiten’

– ‘gezinscohesie’
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• Gelijkaardige resultaten bij de verschillende

ziektebeelden

• Ouders bezorgd over de impact van de ziekte in het 

gezin op de gezonde brussen

• Rekening houden met de verschillende perceptie bij
het begeleiden van gezinnen GEMATCHTE VERGELIJKING 

VERSCHILLENDE ZIEKTEBEELDEN

Proefgroep : N = 131 

• Cardiologie: N = 21

• Diabetes type 1: N = 35 

• Mucoviscidose: N = 38 

• Oncologie: N = 37

Perfecte match voor leeftijd en geslacht, 
niet voor geboorterang en aantal 
kinderen in gezin, met controlegroep

Hypothesen zelfrapportage brussen

• Brussen van zieke kinderen rapporteren 
even hoge of hogere levenskwaliteit in 
vergelijking met gematchte groep

• Verder weg van diagnose: betere QoL 
en lagere impact van ziekte

• Diabetes en mucoviscidose: lagere QoL 
en hogere impact omwille van 
dagelijkse vereiste zorg 

CHQ-CF87 domain
Siblings of chronically ill 

children Mean (SD)

Control siblings

Mean  (SD)
F(1. 254)

Physical Functioning 97.00 (5.99) 95.96 (7.02) 1.68

Role/social restrictions-emotional 92.96 (1.20) 91.43 (1.78) 0.66

Role/social restrictions – behaviour 95.17 (1.04) 94.57 (1.24) 0.17

Role/social restrictions – physical 98.30 (6.82) 96.27 (1.04) 3.52

Bodily Pain 80.38 (1.65) 74.89 (1.86) 6.41*

Behaviour 82.32 (1.07) 81.91 (1.11) 0.09

Mental Health 76.66 (1.24) 76.80 (1.41) 0.008

Self-esteem 77.52 (1.13) 75.80 (1.34) 1.25

General Health 76.66 (1.40) 73.55 (1.49) 3.01

Family activities 86.99 (1.50) 84.57 (1.71) 1.48

Family Cohesion 73.28 (2.10) 77.29 (2.25) 2.22
* p < .01

Resultaten
• Over alle metingen: QoL hoger bij brussen van zieke kinderen

– Significant betere score op ‘lichamelijke pijn’: dus minder 
pijnrapportage

• Tijd sinds diagnose: geen effect op QoL, wel op impact van 

de ziekte

• Negatieve correlatie tussen impact en QoL

• Meisjes: 

– Negatievere score op: mentale gezondheid en 

zelfwaardegevoel

• Oudere kinderen: 

– Negatievere scores op: lichamelijke pijn, gedrag, mentale 
gezondheid, zelfwaarde, familiecohesie

– Sterkere negatieve impact
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Condition Gem. Std. Dev. F

Gedrag

Cardio 78.22 10.10

4.03**

Diabetes 84.83 8.86

Muco 85.36 8.75

Onco 79.14 12.97

Mentale gezondheid

Cardio 68.97 13.40

4.74**

Diabetes 79.46 10.50

Muco 79.93 11.03

Onco 75.00 13.14

Zelfwaarde

Cardio 71.59 12.85

3.25*

Diabetes 80.61 10.41

Muco 78.90 10.43

Onco 76.54 10.95

Negatieve Impact

Cardio 1.82 0.38

8.61***

Diabetes 2.09 0.36

Muco 2.00 0.33

Onco 2.33 0.45

*** p<.001; ** p <0.01; * p<0.05

Vier domeinen met significanties
• Gedrag:

– Muco ↑ dan cardio en onco

• Mentale gezondheid:

– Cardio ↓ dan diabetes en muco

• Zelfwaarde:

– Cardio ↓ dan diabetes

• Impact van de ziekte: 

– Onco ↑ dan diabetes, muco en cardio

• Laatste hypothese niet bevestigd

Discussie resultaten kinderen

• QoL lager bij oudere kinderen: leeftijdsfasegebonden, 

adolescenten zelfkritischer, realistischer? conform literatuur

• Meisjes lagere zelfwaarde en mentale gezondheid: 

conform literatuur

• Minder rapportage van pijn

- concept pijn anders

- ouders sparen

• Dagelijkse impact van de ziekte lijkt geen rol te spelen: 

gebrek aan controle op ziekteverloop wel?

– ‘zwaard van Damocles?’ 

Beperkingen

• Steekproefgrootte per ziektegroep eerder klein

• Oncologie en cardiologie: weinig homogene 
groep ziektes

• Cardiologie: kleine groep, relatief meer 
meisjes en ouder

• Geen ziektespecifieke metingen

• Geen inschatting van mediërende factoren in 
het gezin: 

– communicatie, relaties, emotioneel 
functioneren ouders, …

VERLIES GEZONDE KINDEREN IN 

EEN GEZIN MET EEN ZIEK KIND (OF 
MET EEN ZIEKE OUDER) NIET UIT 
HET OOG

BEDANKT VOOR DE 
AANDACHT


