Onderzoeker Gea Huizinga over ouders met kanker:

‘Aandacht kan veel leed
verzachten’
Kinderen van een ouder met kanker kunnen
er vaak alleen voor staan. Onderzoek van
gezondheidswetenschapper Gea Huizinga
van het Universitair Medisch Centrum
Groningen toont dat bijna 30 procent van
de gevallen psychosociale problemen heeft.
Begeleiding is dan gewenst, maar laat die
nou vaak achterwege blijven.
Een eerste rake uitspraak van een kind: ‘Mijn vader heeft
soms van die rare opmerkingen, bijvoorbeeld als we het
over de toekomst hebben: dan ben ik er toch niet meer.’
Dan een tweede passage om bij stil te staan, afkomstig van
een ouder: ‘Tijdens de ziekte van mijn man is m’n zoontje
een keer op school erg agressief geweest, wat heel ongewoon was. De leerkracht was gelukkig op de hoogte.’
Op 13 december promoveerde Gea Huizinga op haar
onderzoek naar de psychosociale gevolgen voor kinderen
als een ouder kanker heeft. Op de kaft van haar proefschrift
tekende ze dit soort opmerkingen op van ouders en kinderen. Dergelijke citaten kwamen regelmatig langs tijdens
een jarenlange speurtocht tussen ouders, kinderen èn
vooral ook door veel literatuur. Tijdens de gesprekken en in
de vragenlijsten viel haar één ding specifiek op: heeft een
ouder kanker, dan blijft het kroost nogal eens in een leemte
achter. Opvang daarvoor is vaak structureel afwezig, uitzonderingen daargelaten.

Van slapeloosheid tot agressie
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