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De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn sterk verbeterd, maar er gaat 
nog weinig aandacht naar de psychosociale gevolgen van dergelijke ingrijpende 
gebeurtenis. Onderzoek heeft aangetoond dat 1 op 5 overlevers van kanker 
langdurige negatieve gevolgen ervaart. Dit kan gaan van problemen op school tot 
sociale en relationele problemen op latere leeftijd. Tot op heden blijft het moeilijk te 
voorspellen wie risico loopt tot deze laatste groep te behoren. Psychologen en 
psychiaters van de KU Leuven onderzoeken daarom met steun van het Olivia fonds 
de late gevolgen van kanker en kankerbehandeling. Ze gaan ervan uit dat de 
kwaliteit van de ouder-kindrelatie een belangrijke, maar nog weinig onderzochte rol 
hierin speelt. 
 
De band met een of meerdere ouderlijke personen moet kinderen het vertrouwen 
geven dat ze in moeilijke situaties steeds op deze personen kunnen terugvallen. 
Wanneer kinderen zich niet veilig kunnen hechten, dan maakt hen dit kwetsbaarder 
voor psychologische problemen en ziekten. In dit project werken twee jonge 
psychologen (Melisse Houbrechts en Victoria Ossorio Salazar) samen onder leiding 
van het multidisciplinaire promotorenteam om observaties bij overlevers van kanker 
in verband te brengen met fundamenteel onderzoekswerk naar de processen van 
gehechtheid. om precies na te gaan hoe de ouder-kindrelatie beïnvloed wordt door 
de confrontatie met levensbedreigende pathologie en invasieve therapie. Ze gaan 
ervan uit dat deze processen niet alleen verstoord kunnen worden door de 
rechtstreekse neurotoxische effecten van chemotherapie op de hersenwerking, maar 
ook door de complexe, multifactoriële en mogelijk pervasieve effecten op de 
psychosociale ontwikkeling. 
 
Dit onderzoeksproject onderzoekt de interactie tussen gehechtheid en de effecten 
van kankerbehandeling op verschillende niveaus met behulp van een breed palet 
aan interdisciplinaire onderzoekstechnieken. Het onderzoek tracht de onderliggende 
biologische en psychologische mechanismen verder bloot te leggen, wat hopelijk zal 
toelaten mogelijke preventieve of behandelingsstrategieën uit te werken. Dit 
onderzoeksvoorstel brengt een nog onderbelichte problematiek onder de aandacht. 
Dit zal op termijn hopelijk ook praktisch bijdragen tot de verdere uitwerking van 
interdisciplinaire ondersteuningsprogramma’s voor kinderen met kanker. Dergelijke 
initiatieven kunnen een groot verschil maken in het leven van deze kwetsbare 
kinderen. 
  


