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Voorwoord
Beste Lezer,
In verband met veelvuldig contact met lotgenoten, en mijn werk om de behandeling
voor hersentumorpatiënten versneld te verbeteren, kom ik vele verhalen tegen
waarbij zich soms vragen ontwikkelen.
Twee hiervan wil ik graag onder uw aandacht brengen omdat met aandacht en
onderzoek hiervoor de kwaliteit van de levens van hersentumorpatiënten versneld
zouden kunnen verbeteren.
Mijn vragen;
1) Wat is de invloed van zwangerschapshormonen bij een patiënte op de hersentumor?

In het contact met lotgenoten krijg ik heel vaak de vraag: “Wij willen graag kinderen,
maar zullen wij door de hersentumor wel kinderen nemen?”
Deze vraag speelt zowel in relaties waarbij de
man een hersentumor heeft als bij relaties
waarbij de vrouw een hersentumor heeft.
Echter bij de vrouw met een hersentumor is het
nog intenser om deze beslissing te overwegen.
Kan zij ondanks haar ziekte zwanger worden,
blijven, en langdurig moeder zijn van haar
kindje.
Vele vrouwen durven de stap niet aan om met een hersentumor een kindje op de
wereld te zetten. De gedachte dat je kindje mogelijk zonder zijn/haar moeder moet
opgroeien is heftig. Echter sommige vrouwen beslissen toch voor het moederschap.
Vooral bij de langzaam groeiende hersentumoren graad 2 zie je dit gebeuren.
Hoe vreselijk dan te vernemen dat de vooreerst stabiele hersentumor, zich tijdens of
na de zwangerschap ontwikkelt en het jonge gezin de moeder verliest.
Wat is de invloed van de zwangerschapshormonen bij de recidive of groeispurt van
de hersentumor is hierbij een prangende vraag. Wat zijn de kansen op agressievere
groei van de hersentumor door de zwangerschapshormonen. Moeten wij deze
vrouwen afraden zwanger te worden? Het is een onderzoeksvraag waar tot op
heden nog geen antwoord op is.
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2) Wat is de invloed van stress bij patiënten op de hersentumor?

De afgelopen 3 maanden hebben hersentumorpatiënten en hun naasten een
enquête ingevuld over hoe zij de stress rondom het hebben van een hersentumor
ervaren. 202 lotgenoten hebben hem ingevuld, 95 hersentumorpatiënten en 107
naasten.
De uitkomst van de enquête is onthutsend. 59% van de hersentumorpatiënten en
57% van de partners en kinderen van hersentumorpatiënten geven aan dat ze het
Post Traumatische Stress Syndroom hebben gehad of op dit moment doormaken.
We zeggen van concentratieverlies,
geheugen problemen, kort lontje,
slaapproblemen dat het van de
hersentumor komt en haar
behandeling door chemotherapie
en bestraling. Hoe is het dan
mogelijk dat de partners hier ook
last van hebben? Welk deel van
deze problemen komt van de
stress in plaats van de
hersentumor?
Als je een traumatisch voorval hebt meegemaakt kan het zijn dat je nog heel lang
stress hierdoor ervaart. Een trauma is een zeer intense emotionele gebeurtenis waar
je meer dan normale stress en angst door krijgt. Als je die stress en angst jarenlang
op bepaalde momenten herbeleefd en ervaart dan noemt men dit het post
traumatisch stress syndroom (PTSS).
De diagnose van de hersentumor is in deze het trauma. Een intense emotionele
gebeurtenis waardoor je als patiënt meer dan normale stress en angst door krijgt.
Wat geeft dan die herbeleving om de stress van een hersentumorpatiënt en de
naasten tot PTSS uit te roepen? De enquête geeft een scherp beeld. De MRI scan.
Iedere 3 – 6 maanden herbeleven de hersentumorpatiënten en hun naasten het
trauma. Nooit kunnen de patiënten het trauma loslaten.
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Ik praat dan ook niet meer over PTSS, maar over PTHS, het post traumatisch
hersentumor syndroom. Een naam welke ik zelf heb verzonnen, maar zo goed weer
geeft wat er met de patiënt en de naasten aan de hand is. Traumatische stress door
het hebben van een hersentumor.
PTHS wordt ernstig onderschat. Er wordt schrikbarend genoeg nauwelijks aandacht
gegeven aan stress door de artsen. 80% van de ondervraagden geeft aan dat ze zowel
door hun specialist als door hun huisarts niet zijn gewezen op het aanwezig kunnen
zijn van traumatische stress. Dat moet anders. Vandaar deze enquête. Een eerste
opstapje om de zorgspecialisten te laten weten dat het dringend de aandacht
behoeft.

Kanker en zwangerschap
Kanker in de zwangerschap komt voor bij 1 op de 1.000 tot 1.500 zwangere vrouwen.
Jaarlijks gaat het om ongeveer 180-300 Nederlandse vrouwen. De verwachting is dat
dit aantal de komende jaren toeneemt. Onder andere omdat vrouwen op latere
leeftijd zwanger worden. Patiënten met borstkanker vormen de grootste groep (42%)
onder zwangere vrouwen met kanker. Daarnaast komen ook baarmoederhalskanker,
lymfomen en leukemie naar verhouding vaak voor. Deze kankersoorten komen vaker
voor bij jonge vrouwen. Ze hebben geen verband met de zwangerschap.
Zwanger worden terwijl je al weet dat je kanker hebt is van een heel andere orde.
Dat komt nog minder voor. Maar het bestaat, en daarom is het heel erg belangrijk
dat de vrouwen vooraf goed geïnformeerd zijn over de gevolgen van zwangerschap
tijdens kanker. Wat doen de zwangerschapshormonen met de hersentumor? Dat
moeten we goed in kaart brengen, om jonge vrouwen met een kinderwens goed te
kunnen adviseren.

Stress
De diagnose van een hersentumor brengt vaak heftige emoties met zich mee. Enkele
van de meest voorkomende emoties zijn angst en onzekerheid. En het maakt niet uit
om welke gradaties het gaat, of dat er een goed aardige of kwaadaardige
hersentumor is vastgesteld. Alle patiënten, maar ook hun naasten, zijn vaak bang
voor wat er komen gaat: welke behandelingen moet ik ondergaan, gaat dat pijn
doen, wat zijn de gevolgen voor nu, wat zijn de gevolgen voor de toekomst of zal ik
mijn oude leven ooit weer terug krijgen? Patiënten die te horen hebben gekregen dat
genezing van een kwaadaardige hersentumor niet mogelijk is, vragen zich weer af
hoe lang het leven nog zal zijn. Hun naasten hebben daarnaast weer anderen vragen:
hoe kan ik de ander zo goed mogelijk helpen, doe ik het wel goed, ga ik hem of haar
verliezen of hoe moet ik alleen verder?
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Angst
De meeste angst die je als hersentumorpatiënt en omstanders voelt is een normale
reactie op een abnormale situatie. De diagnose kanker is een heftige diagnose en het
is meer dan begrijpelijk dat dat angst geeft. Toch is angst niet bij iedereen in dezelfde
mate aanwezig. Dat heeft te maken met het feit dat ieder mens en iedere situatie
verschillend is. De mate waarin de hersentumorpatiënt en zijn naaste angst ervaart
hangt onder andere af van hun persoonlijkheid en van wat zij eerder in hun leven al
hebben meegemaakt aan ingrijpende gebeurtenissen.

Stress vroeger
Stress was vroeger een
overlevingsstrategie van het
lichaam. Op stressvolle
momenten, bijvoorbeeld bij een
aanval door een wild dier,
reageerde het menselijke lichaam
door directe aanmaak van diverse
soorten hormonen. Zo waren we
in korte tijd klaar voor de strijd of
helemaal voorbereid voor het op de vlucht gaan. Door al die hormonen konden we
een topprestatie leveren. Na de geleverde prestatie keerde het lichaam weer terug
naar de oude situatie.

Stress vandaag
Ook vandaag de dag kennen we de stress van vroeger nog wel. Iedereen maakt in zijn
leven wel eens een beangstigende situatie mee. Een bijna ongeluk. Een inbreker. Je
hart bonkte, het bloed steeg naar je hoofd en je spieren spanden zich automatisch.
Na verloop van tijd ontspande je lichaam en voelde alles weer gewoon aan.
Helaas verdwijnen niet altijd deze stressgevoelens. Bij conflictsituaties op het werk,
in de relatie of bij ernstige ziekte kan een chronische stress ontstaan. Je lichaam blijft
dan hangen in opperste paraatheid. Het ontspant niet meer. Die toestand levert
psychosomatische klachten op. Lage rugpijn, hoofdpijn, maagpijn en pijnlijke spieren
zijn signalen van een gestrest lichaam. Je kunt je moeilijk concentreren en je bent
snel moe. Je pleegt geweldige roofbouw op je lichaam. Terwijl je als
hersentumorpatiënt op en top in conditie moet zijn voor de behandeling; operatie,
chemokuur en bestralingstherapie, is het funest dat je lichaam zoveel stress ervaart.
Er zijn tientallen wetenschappelijke studies die de relatie stress en het voorkomen
van ziekten tot en met kanker aantonen.
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Stress verspreid kanker
Een studie van de Monash University in Australië* van 2016 laat zien dat stress het
ook makkelijker maakt voor kankercellen om zich door het lichaam te verspreiden en
zich naar nieuwe organen uit te zaaien. Kanker zaait zich op twee manieren uit in het
lichaam: door de bloedvaten of via het lymfestelsel, dat uit lymfevaten en
lymfeklieren bestaat, die overal in het lichaam infecties bestrijden en de
lymfevloeistof zuiveren. Het was al bekend dat stresshormonen de vorming van
bloedvaten bevorderen. Dat betekent dat kankercellen er veel makkelijker door
kunnen en meer vluchtwegen in het lichaam tot hun beschikking hebben. Tot nu toe
wisten wetenschappers echter niet zeker of stresshormonen ook het lymfestelsel
beïnvloeden. Dat blijkt nu toch zo te zijn. Het roept de vraag op wat de rol is van
stress bij het niet aanslaan van de behandeling, of van het evolueren van de gradatie.
Kan de behandeling van de hersentumor door stress beïnvloed worden? Zo ja, kan
vermindering van stress van invloed zijn op de verlenging van het leven?

Stress meten
De meest bekende is stresstest van Holmes en Rahe.* Er bestaan dus reeds
wetenschappelijke bewijzen van de relatie stress en kanker. Daarom zou het
verminderen van stress in elke behandeling van kanker een belangrijk aandachtspunt
moeten zijn. Dr. Holmes en Dr. Rahe ontwikkelden een schaal die getalwaarden
toekent aan 43 emotionele belastende gebeurtenissen. De som van deze getallen kan
een aanleiding geven van de mate van stress die mensen ondergaan. Belangrijk hierin
is de noodzaak om zich aan een verandering aan te passen, of die nu als positief of als
negatief wordt beschouwd. Hieronder geef ik 10 belastende gebeurtenissen weer.

De top 10 van stressfactoren
We zijn allemaal ongelijk aan elkaar en reageren daardoor ook veelal verschillend op
dezelfde situatie. Toch zijn er gebeurtenissen die voor de meeste mensen als
stresserend worden ervaren.
1) Het overlijden van een naaste
Als iemand waar je veel van houdt overlijdt dan heeft dat een grote impact op je. Je
bent voor lange tijd uit balans. Vooral als het een overlijden betreft na langdurige
ziekte. De meeste mensen ervaren dit als een stressvolle tijd.
2) Een ernstige ziekte
Levensbedreigende ziekten hebben een stresserende werking op de mens. Zij staan
centraal in het handelen. Vooral emotioneel is er moeilijk mee om te gaan. Labiliteit
is dan een gegeven. Hersentumoren zijn in de meeste gevallen chronisch en
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veroorzaken in veel gevallen chronische stress omdat er langdurig moet worden
aangepast aan een leven wat niet meer als voor de diagnose was.
3) Scheiding
Je kent allemaal wel in je omgeving iemand die een scheiding achter de rug heeft. Dit
gaat altijd gepaard met stress. Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, verhoogt dit
de stress nog meer. Veel hersentumorpatiënten hebben problemen in hun relatie
door de karakterverandering van de hersentumorpatiënt. Vaak is de
relatieproblematiek al voor de diagnose aanwezig. Echter gedurende het
ziekteproces komt de relatie meer en meer onder druk te staan, omdat beide
echtelieden in een ander verwerkingsproces zitten.
4) Ernstige financiële problemen
Gebrek aan geld vormt altijd een bron van
veel stress. Vele hersentumorpatiënten
hebben verlies van inkomen door ziekte en
worden na twee jaar ziekte ontslagen. Een
langdurig proces wat veel stress geeft.
Alleen de gedachte aan de financiële
toekomst na overlijden kan al stress
oproepen.
5) Werkeloos worden
Je werk verliezen kan je eigenwaarde
behoorlijk aantasten. De onzekere situatie
waarin je verkeert werkt stress in de hand. Financiële verplichtingen drukken nu veel
zwaarder op je. Emotioneel breekt een vervelende tijd aan. Het is moeilijk om
positief te blijven denken, juist omdat de hersentumor je in de greep heeft en vaak
ongeneeslijk is. Vele hersentumorpatiënten verliezen hun baan, eerst gedeeltelijk
later volledig en hebben daardoor extra financiële zorgen.
6) Trouwen
Wat de mooiste dag/tijd uit je leven zou moeten zijn kan ook juist veel stress
oproepen. Het geregel voor je huwelijksdag kan jou ontregelen. Kortom, stress is ook
hier aanwezig. Vele hersentumorpatiënten vervroegen hun trouwplannen, omdat ze
beseffen dat de dood hun binnenkort zal scheiden. Het op 1 lijn staan hierin met de
schoonouders is helaas niet altijd daar, wat ook veel stress geeft.
7) Verhuizen
Naast de stress van al het geregel kan ook de onzekerheid over de toekomst je stress
geven. Nieuwe omgeving, bevalt het nieuwe huis en de opbouw van een sociaal
leven zijn factoren die dan een rol spelen en jij moet daarmee kunnen omgaan. Veel
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hersentumorpatiënten moeten zoeken naar een aangepaste woning, zetten een
zorgunit in de achtertuin, of verhuizen voor de laatste fase naar een hospice. Alleen
de beslissing om dit laatste te doen roept al stress op bij de gedachte.
8) Ruzie
Ruzie is nooit prettig, maar wanneer die ruzie met een naaste is dan betaal je
daarvoor een pittige prijs. Bij zo'n ruzie spelen emoties de hoofdrol. Die blijven je
denken beïnvloeden. Door alle emoties rond het hebben van een hersentumor
ontstaan vanzelf de korte lontjes door vermoeidheid, en dus meer ruzie. En als de
patiënt dan ook nog een karakterverandering ondergaat hoe kun je dan als naaste bij
ieder akkefietje tot 10 tellen en rustig blijven? Stress alom. Sommige
hersentumorpatiënten gaan alleen “wonen” in een kamer van het huis (zie 7).
9) Geboorte
Naast de blijdschap over de geboorte van je kind nemen ook je zorgen toe. Je neemt
een hele verantwoording op je. Ook kan de veranderende gezinssituatie je onrustig
maken. Een ieder moet zijn rol binnen het gezin opnieuw invullen. Daarnaast kan
slaapgebrek je emotionele stabiliteit aantasten. Bij jong volwassen
hersentumorpatiënten is veel verdriet omdat de kinderen geen zorgeloze jeugd meer
is gegund vanwege de diagnose. En vaak ook speelt de vraag bij koppels zonder
kinderen of ze al of niet kinderen op de wereld moeten zetten. Deze vraagstelling
geeft heel veel stress.
10)
Pensioen
Als je met pensioen gaat verandert je dagelijkse ritme. Het werk stopt en je gaat op
zoek naar een zinvolle invulling van je tijd. Vele hersentumorpatiënten worden al voor
hun 50e volledig afgekeurd voor het werk. En gaan dus als het ware met pensioen in
een jong gezin. De jonge echtelieden zitten elkaar zogezegd op de lip en dat kan de
nodige stress veroorzaken, zeker ook omdat de hersentumorpatiënt vaak lethargisch
zijn en niet de hobby’s kan nastreven van voor het ziekzijn.

PTHS
PTHS is de afkorting van post traumatisch hersentumor syndroom. Een niet
bestaande ziekte, maar zo genoemd omdat hersentumor patiënten en naasten te
maken krijgen met traumatische stress. PTHS is afgeleid van PTSS.
Wat is PTSS, het post traumatisch stress syndroom. PTSS is de verzamelnaam voor
een groep klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van een schokkende,
traumatische gebeurtenis. Traumatisch wil zeggen dat je gewond bent geraakt, dat
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kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Bij een PTSS is dit een psychische verwonding
die niet goed geneest, waarbij het niet lukt om het trauma te verwerken.
De symptomen van PTSS kunnen erg heftig zijn, en een grote invloed uitoefenen op
het dagelijkse leven. Het kan zijn dat je niet meer in staat bent om te werken, je meer
moeite hebt met het onderhouden van relaties en met je dagelijkse bezigheden zoals
boodschappen doen.
Mensen met een posttraumatische stressstoornis hebben last van symptomen die in
drie groepen te verdelen zijn: herbelevingen, vermijden en spanning. Hieronder zijn
deze symptomen verder uitgewerkt. Mensen met een PTSS herkennen zich in
meerdere van de onderstaande symptomen. In de enquête onder hersentumor
patiënten, hun partners, kinderen en ouders zie je de herkenning van het PTSS terug.
Het hoofdkenmerk van een PTSS zijn herbelevingen. Tijdens de herbelevingen lijkt
het alsof je de traumatische gebeurtenis weer (gedeeltelijk) meemaakt. Bij
hersentumorpatiënten komen deze herbeleving in de vorm van de 3 – 6 maandelijkse
MRI scan, en uiteraard recidive groei.
Omdat de traumatische gebeurtenis de hersentumor diagnose is noemen we daarom
dit stress syndroom PTHS.

Vragen aan wetenschappers
1) Welk deel van de complicaties welke een hersentumorpatiënt ervaart is eigenlijk
gewoon stress?
2) Wat zijn de gevolgen bij
stress reductie voor de
hersentumorpatiënt?
3) Wat de rol is van stress bij
het niet aanslaan van de
behandeling?
4) Wat is de rol van stress bij
het evolueren van de
gradatie?
5) Wat is de rol van stress bij
het terugkomen van een
hersentumor?
6) Zou stress reductie verlenging van het leven van een hersentumorpatiënt kunnen
geven?
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Budget:
Om te zorgen dat de vragen over zwangerschap en stress zo snel mogelijk antwoord
krijgen. En om te zorgen dat zo snel mogelijk de kwaliteit van leven van zowel
hersentumorpatiënt als naaste verbeterd stelt Stichting STOPhersentumoren.nl voor
de onderstaande vragen een budget beschikbaar.
1

Wat is de invloed van zwangerschapshormonen
bij een patiënte op de hersentumor?

€ 25.000,-

2

Wat is de invloed van stress bij patiënten op de
hersentumor?

€ 25.000,-

Een voorstel om deze vragen te onderzoeken zien wij graag uiterst 1 december 2017
bij ons verschijnen. Deze onderzoeken zullen niet gefinancierd worden uit het eigen
ziekenhuis bestemmingsfonds, maar uit ons algemeen fonds voor speciale projecten.
Het beste voorstel wordt gehonoreerd.

Nawoord
Dit verslag is geschreven als opstapje voor verder onderzoek.
Met dank aan alle ondervraagden, hersentumorpatiënten en naasten die het vaak zo
moeilijk hebben, maar toch zo positief zijn en mee willen helpen de zorg voor hun
ziekte te verbeteren. Met dank aan Joan Rixtel voor de enquête-tool en de statistiek
resultaten. Met dank aan prof. dr. Tom Wurdinger, die mij inspireert en motiveert
mijn nieuwsgierigheid te blijven aanspreken en mijn verslag slagvaardig genoeg vond
om te presenteren. En dank voor mijn gezin, die weer een aantal uren mij moest
missen omdat ik het belangrijk vind dat de kwaliteit van leven rondom het hebben
van hersentumoren verbeterd op korte termijn.

Klaske Faaij-Hofstee
Voorzitter Stichting STOPhersentumoren.nl
Het fonds voor primaire hersentumorenonderzoek
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ENQUETE
In totaal hebben 202 mensen deze enquête ingevuld. Waarvan 95
hersentumorpatiënten, 68 partners van hersentumorpatiënten, 18 kinderen van
hersentumorpatiënten, 21 ouders van hersentumorpatiënten. Wij hebben per groep
dezelfde vragen gesteld. Hieronder tref je de antwoorden aan.
Hersentumorpatiënt en stress beleving
Wat is uw relatie tot een hersentumor
Hersentumorpatiënt
Partner van een
hersentumorpatiënt (geweest)
Kind van een
hersentumorpatiënt
Ouders van
hersentumorpatiënt

95 (100 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
n = 95
# 95

Hoelang speelt de hersentumor problematiek al in je midden?
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
1,5 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
Langer

5 (5.26 %)
6 (6.32 %)
2 (2.11 %)
4 (4.21 %)
8 (8.42 %)
11 (11.58 %)
7 (7.37 %)
5 (5.26 %)
9 (9.47 %)
6 (6.32 %)
6 (6.32 %)
2 (2.11 %)
3 (3.16 %)
3 (3.16 %)
18 (18.95 %)
n = 95
# 95

Heeft u deze symptomen wel eens zelf meegemaakt (meerdere antwoorden mogeli...
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• Je vermijdt gesprekken,
gedachten en gevoelens die
horen bij het trauma.
• Een belangrijk deel van het
trauma kan je je niet meer
herinneren, je hebt het
verdrongen.
• Je vermijdt activiteiten,
plaatsen en mensen die je
herinneren aan het trauma.
• Het voelt alsof je er niet
meer bij hoort, je voelt je
vervreemd van anderen.
• Je sluit je steeds meer af, je
praat weinig over je
gevoelens.
• Je gevoelens zijn vlak
geworden, je hebt weinig zin
om dingen te ondernemen.
• Je ziet je eigen toekomst
somber in.
• Je slaap moeilijk in of wordt
vaak wakker.
• Je bent snel geïrriteerd.
• Je hebt woede-uitbarstingen.
• Je hebt last van
concentratieproblemen.
• Je bent overdreven alert en
waakzaam.
• Je schrikt snel.
• Je gedraagt je roekeloos.
• Je voelt je somber,
depressief.

29 (31.52 %)

24 (26.09 %)

11 (11.96 %)

43 (46.74 %)

28 (30.43 %)

43 (46.74 %)

33 (35.87 %)
44 (47.83 %)
53 (57.61 %)
22 (23.91 %)
72 (78.26 %)
25 (27.17 %)
27 (29.35 %)
10 (10.87 %)
39 (42.39 %)
n = 92
# 503

In welke periode na de diagnose kwamen een of meer van de bovenstaande symp...
0-6 maanden
46 (51.11 %)
6-12 maanden
35 (38.89 %)
1- 2 jaar
28 (31.11 %)
2-3 jaar
14 (15.56 %)
3-4 jaar
16 (17.78 %)
4-5 jaar
12 (13.33 %)
5-6 jaar
9 (10 %)
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6-7 jaar
7-8 jaar
8-9 jaar
9-10 jaar
later
na overlijden van
hersentumorpatiënt

9 (10 %)
5 (5.56 %)
2 (2.22 %)
5 (5.56 %)
7 (7.78 %)
1 (1.11 %)
n = 90
# 189

Bent u met een of meer van de bovenstaande symptomen wel eens naar de huisa...
Ja
46 (48.94 %)
Nee
48 (51.06 %)
n = 94
# 94

Bent u door de huisarts gewezen op traumatische stress?
Ja
Nee

18 (19.15 %)
76 (80.85 %)
n = 94
# 94

Bent u door de huisarts doorverwezen voor hulp naar een psychotherapeut, ps...
Ja
41 (43.62 %)
Nee
53 (56.38 %)
n = 94
# 94

Heeft u een of meer van de bovenstaande symptomen wel eens aan de specialis...
Ja
71 (76.34 %)
Nee
22 (23.66 %)
n = 93
# 93

Bent u door de specialist gewezen op traumatische stress?
Ja
Nee
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25 (26.88 %)
68 (73.12 %)

n = 93
# 93

Bent u door uw specialist doorverwezen voor hulp naar een psychotherapeut, ...
Ja
43 (47.25 %)
Nee
48 (52.75 %)
n = 91
# 91

Vindt u dat u adequate ondersteuning hebt gehad betreffende de stress die h...
Ja
31 (32.98 %)
Nee
63 (67.02 %)
n = 94
# 94

De symptomen van PTSS hebben ook een overeenkomst met de symptomen van een ...
• Je vermijdt gesprekken,
25 (28.74 %)
gedachten en gevoelens die
horen bij het trauma.
• Een belangrijk deel van het
18 (20.69 %)
trauma kan je je niet meer
herinneren, je hebt het
verdrongen.
• Je vermijdt activiteiten,
16 (18.39 %)
plaatsen en mensen die je
herinneren aan het trauma.
• Het voelt alsof je er niet
39 (44.83 %)
meer bij hoort, je voelt je
vervreemd van anderen.
• Je sluit je steeds meer af, je
22 (25.29 %)
praat weinig over je
gevoelens.
• Je gevoelens zijn vlak
43 (49.43 %)
geworden, je hebt weinig zin
om dingen te ondernemen.
• Je ziet je eigen toekomst
31 (35.63 %)
somber in.
• Je slaap moeilijk in of wordt
42 (48.28 %)
vaak wakker.
• Je bent snel geïrriteerd.
45 (51.72 %)
• Je hebt woede-uitbarstingen.
21 (24.14 %)
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• Je hebt last van
concentratieproblemen.
• Je bent overdreven alert en
waakzaam.
• Je schrikt snel.
• Je gedraagt je roekeloos.
• Je voelt je somber,
depressief.

63 (72.41 %)
19 (21.84 %)
20 (22.99 %)
8 (9.2 %)
35 (40.23 %)
n = 87
# 447

Vind u PTHS, het post traumatisch hersentumor syndroom een goede naam voor ...
Ja
67 (72.83 %)
Nee
11 (11.96 %)
Ik zou een andere naam
14 (15.22 %)
kiezen
n = 92
# 92

Heeft u zelf wel eens gedacht dat u overspannen / een burn-out heeft gehad ...
Ja
47 (50.54 %)
Nee
41 (44.09 %)
Iemand wees mij hierop
13 (13.98 %)
De huisarts wees mij hierop
2 (2.15 %)
De specialist wees mij hierop
2 (2.15 %)
n = 93
# 105

Welke periode heeft u ervaren als meest stressvolle? (meerdere antwoorden m...
De diagnose
44 (47.31 %)
De operatie
28 (30.11 %)
De chemokuur
8 (8.6 %)
De bestralingstherapie
12 (12.9 %)
De eerste maanden na
22 (23.66 %)
diagnose
De eerste maanden na
37 (39.78 %)
operatie
De revalidatie
21 (22.58 %)
De MRI's
47 (50.54 %)
Nieuwe groei hersentumor
29 (31.18 %)
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Opnieuw opereren
Opnieuw chemo en/of
bestralen
Geen behandeling meer
mogelijk
De laatste fase

9 (9.68 %)
3 (3.23 %)
3 (3.23 %)
1 (1.08 %)
n = 93
# 264

Denkt je dat je PTHS hebt gehad, of momenteel hebt?
Nee
Ja, hebt gehad
Ja, op dit moment

38 (40.43 %)
21 (22.34 %)
35 (37.23 %)
n = 94
# 94

Legenda:
n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien
# = aantal ontvangen antwoorden

Partner van hersentumorpatiënt en stress beleving
Wat is uw relatie tot een hersentumor
Hersentumorpatiënt
Partner van een
hersentumorpatiënt (geweest)
Kind van een
hersentumorpatiënt
Ouders van
hersentumorpatiënt

0 (0 %)
68 (100 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
n = 68
# 68

Hoelang speelt de hersentumor problematiek al in je midden?
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
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1 (1.47 %)
7 (10.29 %)
5 (7.35 %)
1 (1.47 %)

1,5 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
Langer

4 (5.88 %)
8 (11.76 %)
6 (8.82 %)
6 (8.82 %)
6 (8.82 %)
5 (7.35 %)
5 (7.35 %)
1 (1.47 %)
4 (5.88 %)
4 (5.88 %)
5 (7.35 %)
n = 68
# 68

Heeft u deze symptomen wel eens zelf meegemaakt (meerdere antwoorden mogeli...
• Je vermijdt gesprekken,
23 (33.82 %)
gedachten en gevoelens die
horen bij het trauma.
• Een belangrijk deel van het
11 (16.18 %)
trauma kan je je niet meer
herinneren, je hebt het
verdrongen.
• Je vermijdt activiteiten,
15 (22.06 %)
plaatsen en mensen die je
herinneren aan het trauma.
• Het voelt alsof je er niet
29 (42.65 %)
meer bij hoort, je voelt je
vervreemd van anderen.
• Je sluit je steeds meer af, je
20 (29.41 %)
praat weinig over je
gevoelens.
• Je gevoelens zijn vlak
26 (38.24 %)
geworden, je hebt weinig zin
om dingen te ondernemen.
• Je ziet je eigen toekomst
29 (42.65 %)
somber in.
• Je slaap moeilijk in of wordt
39 (57.35 %)
vaak wakker.
• Je bent snel geïrriteerd.
36 (52.94 %)
• Je hebt woede-uitbarstingen.
13 (19.12 %)
• Je hebt last van
33 (48.53 %)
concentratieproblemen.
• Je bent overdreven alert en
38 (55.88 %)
waakzaam.
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• Je schrikt snel.
• Je gedraagt je roekeloos.
• Je voelt je somber,
depressief.

21 (30.88 %)
4 (5.88 %)
29 (42.65 %)
n = 68
# 366

In welke periode na de diagnose kwamen een of meer van de bovenstaande symp...
0-6 maanden
41 (60.29 %)
6-12 maanden
32 (47.06 %)
1- 2 jaar
19 (27.94 %)
2-3 jaar
16 (23.53 %)
3-4 jaar
15 (22.06 %)
4-5 jaar
7 (10.29 %)
5-6 jaar
7 (10.29 %)
6-7 jaar
6 (8.82 %)
7-8 jaar
5 (7.35 %)
8-9 jaar
6 (8.82 %)
9-10 jaar
4 (5.88 %)
later
1 (1.47 %)
na overlijden van
16 (23.53 %)
hersentumorpatiënt
n = 68
# 175

Bent u met een of meer van de bovenstaande symptomen wel eens naar de huisa...
Ja
42 (61.76 %)
Nee
26 (38.24 %)
n = 68
# 68

Bent u door de huisarts gewezen op traumatische stress?
Ja
Nee

15 (22.06 %)
53 (77.94 %)
n = 68
# 68

Bent u door de huisarts doorverwezen voor hulp naar een psychotherapeut, ps...
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Ja
Nee

39 (57.35 %)
29 (42.65 %)
n = 68
# 68

Heeft u een of meer van de bovenstaande symptomen wel eens aan de specialis...
Ja
28 (41.18 %)
Nee
40 (58.82 %)
n = 68
# 68

Bent u door de specialist gewezen op traumatische stress?
Ja
Nee

11 (16.18 %)
57 (83.82 %)
n = 68
# 68

Bent u door uw specialist doorverwezen voor hulp naar een psychotherapeut, ...
Ja
20 (30.3 %)
Nee
46 (69.7 %)
n = 66
# 66

Vindt u dat u adequate ondersteuning hebt gehad betreffende de stress die h...
Ja
26 (38.81 %)
Nee
41 (61.19 %)
n = 67
# 67

De symptomen van PTSS hebben ook een overeenkomst met de symptomen van een ...
• Je vermijdt gesprekken,
20 (35.09 %)
gedachten en gevoelens die
horen bij het trauma.
• Een belangrijk deel van het
12 (21.05 %)
trauma kan je je niet meer
herinneren, je hebt het
verdrongen.
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• Je vermijdt activiteiten,
plaatsen en mensen die je
herinneren aan het trauma.
• Het voelt alsof je er niet
meer bij hoort, je voelt je
vervreemd van anderen.
• Je sluit je steeds meer af, je
praat weinig over je
gevoelens.
• Je gevoelens zijn vlak
geworden, je hebt weinig zin
om dingen te ondernemen.
• Je ziet je eigen toekomst
somber in.
• Je slaap moeilijk in of wordt
vaak wakker.
• Je bent snel geïrriteerd.
• Je hebt woede-uitbarstingen.
• Je hebt last van
concentratieproblemen.
• Je bent overdreven alert en
waakzaam.
• Je schrikt snel.
• Je gedraagt je roekeloos.
• Je voelt je somber,
depressief.

12 (21.05 %)

21 (36.84 %)

23 (40.35 %)

22 (38.6 %)

25 (43.86 %)
28 (49.12 %)
21 (36.84 %)
13 (22.81 %)
27 (47.37 %)
19 (33.33 %)
15 (26.32 %)
6 (10.53 %)
23 (40.35 %)
n = 57
# 287

Vind u PTHS, het post traumatisch hersentumor syndroom een goede naam voor ...
Ja
53 (80.3 %)
Nee
7 (10.61 %)
Ik zou een andere naam
6 (9.09 %)
kiezen
n = 66
# 66

Heeft u zelf wel eens gedacht dat u overspannen / een burn-out heeft gehad ...
Ja
43 (63.24 %)
Nee
20 (29.41 %)
Iemand wees mij hierop
4 (5.88 %)
De huisarts wees mij hierop
8 (11.76 %)
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De specialist wees mij hierop

5 (7.35 %)
n = 68
# 80

Welke periode heeft u ervaren als meest stressvolle? (meerdere antwoorden m...
De diagnose
49 (72.06 %)
De operatie
41 (60.29 %)
De chemokuur
16 (23.53 %)
De bestralingstherapie
22 (32.35 %)
De eerste maanden na
33 (48.53 %)
diagnose
De eerste maanden na
29 (42.65 %)
operatie
De revalidatie
9 (13.24 %)
De MRI's
38 (55.88 %)
Nieuwe groei hersentumor
36 (52.94 %)
Opnieuw opereren
11 (16.18 %)
Opnieuw chemo en/of
8 (11.76 %)
bestralen
Geen behandeling meer
19 (27.94 %)
mogelijk
De laatste fase
18 (26.47 %)
n = 68
# 329

Denkt je dat je PTHS hebt gehad, of momenteel hebt?
Nee
Ja, hebt gehad
Ja, op dit moment

24 (35.29 %)
19 (27.94 %)
25 (36.76 %)
n = 68
# 68

Legenda:
n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien
# = aantal ontvangen antwoorden
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Kind van hersentumorpatiënt en stress beleving
Wat is uw relatie tot een hersentumor
Hersentumorpatiënt
Partner van een
hersentumorpatiënt (geweest)
Kind van een
hersentumorpatiënt
Ouders van
hersentumorpatiënt

0 (0 %)
0 (0 %)
18 (100 %)
0 (0 %)
n = 18
# 18

Hoelang speelt de hersentumor problematiek al in je midden?
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
1,5 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
Langer

1 (5.56 %)
3 (16.67 %)
1 (5.56 %)
1 (5.56 %)
2 (11.11 %)
4 (22.22 %)
1 (5.56 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
1 (5.56 %)
1 (5.56 %)
1 (5.56 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
2 (11.11 %)
n = 18
# 18

Heeft u deze symptomen wel eens zelf meegemaakt (meerdere antwoorden mogeli...
• Je vermijdt gesprekken,
3 (17.65 %)
gedachten en gevoelens die
horen bij het trauma.
• Een belangrijk deel van het
4 (23.53 %)
trauma kan je je niet meer
herinneren, je hebt het
verdrongen.
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• Je vermijdt activiteiten,
plaatsen en mensen die je
herinneren aan het trauma.
• Het voelt alsof je er niet
meer bij hoort, je voelt je
vervreemd van anderen.
• Je sluit je steeds meer af, je
praat weinig over je
gevoelens.
• Je gevoelens zijn vlak
geworden, je hebt weinig zin
om dingen te ondernemen.
• Je ziet je eigen toekomst
somber in.
• Je slaap moeilijk in of wordt
vaak wakker.
• Je bent snel geïrriteerd.
• Je hebt woede-uitbarstingen.
• Je hebt last van
concentratieproblemen.
• Je bent overdreven alert en
waakzaam.
• Je schrikt snel.
• Je gedraagt je roekeloos.
• Je voelt je somber,
depressief.

1 (5.88 %)

2 (11.76 %)

1 (5.88 %)

7 (41.18 %)

3 (17.65 %)
5 (29.41 %)
8 (47.06 %)
1 (5.88 %)
6 (35.29 %)
5 (29.41 %)
2 (11.76 %)
0 (0 %)
6 (35.29 %)
n = 17
# 54

In welke periode na de diagnose kwamen een of meer van de bovenstaande symp...
0-6 maanden
11 (64.71 %)
6-12 maanden
7 (41.18 %)
1- 2 jaar
2 (11.76 %)
2-3 jaar
0 (0 %)
3-4 jaar
0 (0 %)
4-5 jaar
0 (0 %)
5-6 jaar
0 (0 %)
6-7 jaar
0 (0 %)
7-8 jaar
0 (0 %)
8-9 jaar
0 (0 %)
9-10 jaar
0 (0 %)
later
0 (0 %)
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na overlijden van
hersentumorpatiënt

7 (41.18 %)
n = 17
# 27

Bent u met een of meer van de bovenstaande symptomen wel eens naar de huisa...
Ja
7 (38.89 %)
Nee
11 (61.11 %)
n = 18
# 18

Bent u door de huisarts gewezen op traumatische stress?
Ja
Nee

3 (16.67 %)
15 (83.33 %)
n = 18
# 18

Bent u door de huisarts doorverwezen voor hulp naar een psychotherapeut, ps...
Ja
5 (27.78 %)
Nee
13 (72.22 %)
n = 18
# 18

Heeft u een of meer van de bovenstaande symptomen wel eens aan de specialis...
Ja
4 (22.22 %)
Nee
14 (77.78 %)
n = 18
# 18

Bent u door de specialist gewezen op traumatische stress?
Ja
Nee

2 (11.11 %)
16 (88.89 %)
n = 18
# 18

Bent u door uw specialist doorverwezen voor hulp naar een psychotherapeut, ...
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Ja
Nee

2 (11.11 %)
16 (88.89 %)
n = 18
# 18

Vindt u dat u adequate ondersteuning hebt gehad betreffende de stress die h...
Ja
5 (27.78 %)
Nee
13 (72.22 %)
n = 18
# 18

De symptomen van PTSS hebben ook een overeenkomst met de symptomen van een ...
• Je vermijdt gesprekken,
4 (25 %)
gedachten en gevoelens die
horen bij het trauma.
• Een belangrijk deel van het
2 (12.5 %)
trauma kan je je niet meer
herinneren, je hebt het
verdrongen.
• Je vermijdt activiteiten,
2 (12.5 %)
plaatsen en mensen die je
herinneren aan het trauma.
• Het voelt alsof je er niet
7 (43.75 %)
meer bij hoort, je voelt je
vervreemd van anderen.
• Je sluit je steeds meer af, je
7 (43.75 %)
praat weinig over je
gevoelens.
• Je gevoelens zijn vlak
9 (56.25 %)
geworden, je hebt weinig zin
om dingen te ondernemen.
• Je ziet je eigen toekomst
4 (25 %)
somber in.
• Je slaap moeilijk in of wordt
7 (43.75 %)
vaak wakker.
• Je bent snel geïrriteerd.
6 (37.5 %)
• Je hebt woede-uitbarstingen.
3 (18.75 %)
• Je hebt last van
7 (43.75 %)
concentratieproblemen.
• Je bent overdreven alert en
5 (31.25 %)
waakzaam.
• Je schrikt snel.
3 (18.75 %)
• Je gedraagt je roekeloos.
3 (18.75 %)
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• Je voelt je somber,
depressief.

8 (50 %)
n = 16
# 77

Vind u PTHS, het post traumatisch hersentumor syndroom een goede naam voor ...
Ja
14 (77.78 %)
Nee
1 (5.56 %)
Ik zou een andere naam
3 (16.67 %)
kiezen
n = 18
# 18

Heeft u zelf wel eens gedacht dat u overspannen / een burn-out heeft gehad ...
Ja
12 (66.67 %)
Nee
5 (27.78 %)
Iemand wees mij hierop
2 (11.11 %)
De huisarts wees mij hierop
0 (0 %)
De specialist wees mij hierop
0 (0 %)
n = 18
# 19

Welke periode heeft u ervaren als meest stressvolle? (meerdere antwoorden m...
De diagnose
11 (61.11 %)
De operatie
9 (50 %)
De chemokuur
5 (27.78 %)
De bestralingstherapie
9 (50 %)
De eerste maanden na
10 (55.56 %)
diagnose
De eerste maanden na
6 (33.33 %)
operatie
De revalidatie
5 (27.78 %)
De MRI's
9 (50 %)
Nieuwe groei hersentumor
8 (44.44 %)
Opnieuw opereren
6 (33.33 %)
Opnieuw chemo en/of
2 (11.11 %)
bestralen
Geen behandeling meer
4 (22.22 %)
mogelijk
De laatste fase
7 (38.89 %)
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n = 18
# 91

Denkt je dat je PTHS hebt gehad, of momenteel hebt?
Nee
Ja, hebt gehad
Ja, op dit moment

7 (38.89 %)
6 (33.33 %)
5 (27.78 %)
n = 18
# 18

Legenda:
n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien
# = aantal ontvangen antwoorden

Ouder van hersentumorpatiënt en stress beleving
Wat is uw relatie tot een hersentumor
Hersentumorpatiënt
Partner van een
hersentumorpatiënt (geweest)
Kind van een
hersentumorpatiënt
Ouders van
hersentumorpatiënt

0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
21 (100 %)
n = 21
# 21

Hoelang speelt de hersentumor problematiek al in je midden?
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden
1,5 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
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4 (19.05 %)
0 (0 %)
2 (9.52 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
2 (9.52 %)
1 (4.76 %)
3 (14.29 %)
1 (4.76 %)
2 (9.52 %)
2 (9.52 %)

8 jaar
9 jaar
10 jaar
Langer

0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
4 (19.05 %)
n = 21
# 21

Heeft u deze symptomen wel eens zelf meegemaakt (meerdere antwoorden mogeli...
• Je vermijdt gesprekken,
6 (28.57 %)
gedachten en gevoelens die
horen bij het trauma.
• Een belangrijk deel van het
1 (4.76 %)
trauma kan je je niet meer
herinneren, je hebt het
verdrongen.
• Je vermijdt activiteiten,
6 (28.57 %)
plaatsen en mensen die je
herinneren aan het trauma.
• Het voelt alsof je er niet
8 (38.1 %)
meer bij hoort, je voelt je
vervreemd van anderen.
• Je sluit je steeds meer af, je
3 (14.29 %)
praat weinig over je
gevoelens.
• Je gevoelens zijn vlak
7 (33.33 %)
geworden, je hebt weinig zin
om dingen te ondernemen.
• Je ziet je eigen toekomst
4 (19.05 %)
somber in.
• Je slaap moeilijk in of wordt
13 (61.9 %)
vaak wakker.
• Je bent snel geïrriteerd.
8 (38.1 %)
• Je hebt woede-uitbarstingen.
2 (9.52 %)
• Je hebt last van
7 (33.33 %)
concentratieproblemen.
• Je bent overdreven alert en
7 (33.33 %)
waakzaam.
• Je schrikt snel.
7 (33.33 %)
• Je gedraagt je roekeloos.
1 (4.76 %)
• Je voelt je somber,
9 (42.86 %)
depressief.
n = 21
# 89
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In welke periode na de diagnose kwamen een of meer van de bovenstaande symp...
0-6 maanden
17 (80.95 %)
6-12 maanden
6 (28.57 %)
1- 2 jaar
5 (23.81 %)
2-3 jaar
3 (14.29 %)
3-4 jaar
2 (9.52 %)
4-5 jaar
4 (19.05 %)
5-6 jaar
2 (9.52 %)
6-7 jaar
1 (4.76 %)
7-8 jaar
1 (4.76 %)
8-9 jaar
1 (4.76 %)
9-10 jaar
1 (4.76 %)
later
1 (4.76 %)
na overlijden van
5 (23.81 %)
hersentumorpatiënt
n = 21
# 49

Bent u met een of meer van de bovenstaande symptomen wel eens naar de huisa...
Ja
7 (33.33 %)
Nee
14 (66.67 %)
n = 21
# 21

Bent u door de huisarts gewezen op traumatische stress?
Ja
Nee

6 (28.57 %)
15 (71.43 %)
n = 21
# 21

Bent u door de huisarts doorverwezen voor hulp naar een psychotherapeut, ps...
Ja
7 (33.33 %)
Nee
14 (66.67 %)
n = 21
# 21

Heeft u een of meer van de bovenstaande symptomen wel eens aan de specialis...
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Ja
Nee

3 (14.29 %)
18 (85.71 %)
n = 21
# 21

Bent u door de specialist gewezen op traumatische stress?
Ja
Nee

2 (9.52 %)
19 (90.48 %)
n = 21
# 21

Bent u door uw specialist doorverwezen voor hulp naar een psychotherapeut, ...
Ja
4 (19.05 %)
Nee
17 (80.95 %)
n = 21
# 21

Vindt u dat u adequate ondersteuning hebt gehad betreffende de stress die h...
Ja
8 (42.11 %)
Nee
11 (57.89 %)
n = 19
# 19

De symptomen van PTSS hebben ook een overeenkomst met de symptomen van een ...
• Je vermijdt gesprekken,
3 (17.65 %)
gedachten en gevoelens die
horen bij het trauma.
• Een belangrijk deel van het
1 (5.88 %)
trauma kan je je niet meer
herinneren, je hebt het
verdrongen.
• Je vermijdt activiteiten,
3 (17.65 %)
plaatsen en mensen die je
herinneren aan het trauma.
• Het voelt alsof je er niet
6 (35.29 %)
meer bij hoort, je voelt je
vervreemd van anderen.
• Je sluit je steeds meer af, je
4 (23.53 %)
praat weinig over je
gevoelens.
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• Je gevoelens zijn vlak
geworden, je hebt weinig zin
om dingen te ondernemen.
• Je ziet je eigen toekomst
somber in.
• Je slaap moeilijk in of wordt
vaak wakker.
• Je bent snel geïrriteerd.
• Je hebt woede-uitbarstingen.
• Je hebt last van
concentratieproblemen.
• Je bent overdreven alert en
waakzaam.
• Je schrikt snel.
• Je gedraagt je roekeloos.
• Je voelt je somber,
depressief.

2 (11.76 %)

4 (23.53 %)
9 (52.94 %)
5 (29.41 %)
1 (5.88 %)
9 (52.94 %)
6 (35.29 %)
5 (29.41 %)
0 (0 %)
4 (23.53 %)
n = 17
# 62

Vind u PTHS, het post traumatisch hersentumor syndroom een goede naam voor ...
Ja
13 (65 %)
Nee
5 (25 %)
Ik zou een andere naam
2 (10 %)
kiezen
n = 20
# 20

Heeft u zelf wel eens gedacht dat u overspannen / een burn-out heeft gehad ...
Ja
13 (61.9 %)
Nee
7 (33.33 %)
Iemand wees mij hierop
1 (4.76 %)
De huisarts wees mij hierop
1 (4.76 %)
De specialist wees mij hierop
0 (0 %)
n = 21
# 22

Welke periode heeft u ervaren als meest stressvolle? (meerdere antwoorden m...
De diagnose
16 (84.21 %)
De operatie
11 (57.89 %)

Stichting STOPhersentumoren.nl, 5 september 2017

De chemokuur
De bestralingstherapie
De eerste maanden na
diagnose
De eerste maanden na
operatie
De revalidatie
De MRI's
Nieuwe groei hersentumor
Opnieuw opereren
Opnieuw chemo en/of
bestralen
Geen behandeling meer
mogelijk
De laatste fase

6 (31.58 %)
7 (36.84 %)
11 (57.89 %)
7 (36.84 %)
3 (15.79 %)
12 (63.16 %)
16 (84.21 %)
4 (21.05 %)
3 (15.79 %)
9 (47.37 %)
6 (31.58 %)
n = 19
# 111

Denkt je dat je PTHS hebt gehad, of momenteel hebt?
Nee
Ja, hebt gehad
Ja, op dit moment

11 (55 %)
3 (15 %)
6 (30 %)
n = 20
# 20

Legenda:
n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien
# = aantal ontvangen antwoorden

Statistieken gemaakt door Joan van Rixtel: www.vanrixtel.nl

Bronnen
* 2016 Monash University in Australië https://www.nature.com/articles/ncomms10634#close
* Holmes en Rahe stress schaal https://www.mindtools.com/pages/article/newTCS_82.htm
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