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SACZO & SIAPCMC
SACZO = Screeningsinstrument voor
Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder
SIAPCMC = Screening Instrument for
Adolescents of Parents with Chronic Medical
Condition
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Overzicht
• Uitkomsten en onderzoek
• Ontwikkeling SACZO
• Werkwijze
– Scoring
– Beslisboom
– Uitdagingen
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Prevalentie
• 10-13% van de kinderen in Nederland groeit op met
een ouder die een chronisch somatische aandoening
heeft
– > 500 000 kinderen tot 20 jaar

• Verwachte toename
–
–
–
–

groei auto-immuunziekten
medische vooruitgang
geneesbaarheid van kanker
ouders 40+
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Probleemomvang
•

30% heeft (sub)klinische internaliserende
problemen
(Sieh et al., 2012b)

•

kort na beroerte heeft helft van de kinderen
klachten
(Visser-Meily et al., 2005)

•

studies over kinderen van ouders met kanker:
•
•

•

42% probleemgedrag (Visser et al., 2005);
50 % psychosociale problemen (Birenbaum et al., 1999)

kinderen zelf rapporteren meer problemen dan
ouders
(Sieh et al., 2010a; Visser et al., 2005)
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Methode
Literatuurstudie en meta-analyse
1ste fase: cross-sectioneel (2008-2011)
161 kinderen met zieke ouder
114 kinderen uit intacte gezinnen
2de fase: longitudinaal
149 kinderen met zieke ouder (2011), waarvan
120 kinderen in 2012 meededen
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Risicofactoren SACZO
•
•
•
•
•
•
•

stress
zorgverantwoordelijkheid
beperking in vrijetijdsbesteding
moeilijke momenten
isolement
probleemoplossend vermogen
vervreemding van ouders

(Sieh et al., 2012c, 2012f)
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Conclusies
• gezinsfactoren en persoonlijke eigenschappen van
kinderen spelen grotere rol dan ziektefactoren
• chronisch somatische aandoening bij de ouder
heeft invloed op het hele gezin
• internaliserende problematiek bij alle gezinsleden
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Eigenschappen SACZO
 voorspellen van toekomstige internaliserende
klachten (angst, somberheid, teruggetrokken gedrag, lichamelijke klachten)
– valide

– betrouwbaar
– sensitief (81%)
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SACZO: 8 vragen
1.

Ik heb het vaak moeilijk thuis.

2.

De band met mijn ouders is verslechterd door de ziekte/sinds de
ziekte speelt.

3.

Ik maak me vaak zorgen om de situatie thuis.

4.

Ik moet veel doen om ons gezin draaiende te houden.

5.

Ik voel me vaak beperkt in mijn vrijetijdsbesteding.

6.

Ik voel me soms buitengesloten.

7.

Ik ben vaak gestrest.

8.

Het kost mij veel moeite om mijn problemen op te lossen.
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Antwoordcategorieën
5-puntsschaal
• Helemaal niet waar = 0
• Niet waar = 1
• Er tussen in = 2
• Waar = 3
• Helemaal waar = 4
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Twee domeinen
1. Gezin
•
•
•
•

Ik heb het vaak moeilijk thuis.
De band met mijn ouders is verslechterd door de ziekte/sinds de ziekte speelt.
Ik maak me vaak zorgen om de situatie thuis.
Ik moet veel doen om ons gezin draaiende te houden.

2. Persoonlijk
•
•
•
•

Ik voel me vaak beperkt in mijn vrijetijdsbesteding.
Ik voel me soms buitengesloten.
Ik ben vaak gestrest.
Het kost mij veel moeite om mijn problemen op te lossen.
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Bijlage 4: beslisboom SACZO

Voorbeeldvragen

Ik heb het vaak
moeilijk thuis

Wat is er aan de hand? In hoe verre
heb je er iets aan gedaan?

De band met mijn
ouders is verslechterd
door de ziekte/sinds de
ziekte speelt

Met welke ouder speelt dit? Wat is de
rol van de ziekte? Kun je je gevoelens
met je ouder bespreken? Ben je vaak
boos op de ouder?

Ik maak me vaak
zorgen om de situatie
thuis

Ik moet veel doen
om ons gezin
draaiende te
houden

Ouders uitnodigen, ouder-kindrelatie
bespreken, gezinstherapie

Ik voel me soms
buitengesloten

Hoe gaat het met je vrienden?
Hoe voel je je op school?

Ik ben vaak gestrest

Wat doe je aan ontspanning? Wat
moet je allemaal doen? Wat vind
je het meest stressvol? Wat helpt
je tegen stress?

Gezinsgesprekken
Maatschappelijk
werk
Mantelzorondersteuning

6
of
hoger

Wat moet je allemaal doen? Heb je hier
ondersteuning bij? Zijn er afspraken over
de taken die een ieder in je gezin moet
doen en zo ja, welke? Zijn je taken duidelijk
afgestemd? In hoeverre voel je je
overvraagd?

Wat zijn je hobby’s? Wat maakt dat je
minder tijd hebt dan je zou willen? Heb
je tijd voor schooltaken? Wat zou je
graag doen in je vrije tijd? Voel je je
soms schuldig?

Specifieke
interventies per vraag
Thuissituatie in kaart brengen, hele
gezin betrekken

Waar maak je je zo al zorgen over? Heb
je dit met iemand besproken en zo ja,
wat was de uitkomst?

Ik voel me vaak
beperkt in mijn
vrijetijdsbesteding

Het kost mij veel
moeite om mijn
problemen op te
lossen

Soort interventie
passend bij domein

Score

12
of
hoger

6
of
hoger

Cognitieve
gedragstherapie
(individueel of
groep)
Stressmanagement
Aanleren van
coping
Mantelzorgondersteuning

Angsten uitvragen en bespreken,
angstladder opstellen, CGT,
gezinsgesprekken, lotgenotencontact,
sociale steun
Verkenning taken, definiëren van
verantwoordelijkheid,
mantelzorgondersteuning,
gezinsgesprekken (met oog op
structuur in gezin en processen zoals
parentificatie)
Verkenning taken, definiëren van
verantwoordelijkheid,
mantelzorgondersteuning, bespreken
van mogelijke schuldgevoelens
Bespreken van relatie met
leeftijdsgenoten, contact met
lotgenoten, vervreemding van ouders
en vrienden. Stimuleren en plannen
van sociale contacten.
Bespreken van stressoren,
verminderen van stressbronnen,
plannen van ontspannende
activiteiten, stimuleren van hobby’s
Aanleren van copingvaardigheden,
module zelfbeeld, verhogen van
veerkracht, oplossingsgerichte
therapie

Wil je dit toelichten? Heb je een
voorbeeld hoe je een probleem in
het verleden goed hebt opgelost?
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Implicaties
• Aandacht en samenwerking
–
–
–
–
–
–

ouders
familieleden
leerkrachten en mentoren
Huisartsen, revalidatieartsen
GGD, behandelend team van zieke ouder
andere hulpverleners

• Het hele gezin betrekken
– family-centered care
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Soorten hulp voor kinderen
Preventie
• hulp op maat mede dankzij vroegtijdige signalering (SACZO)

Preventieve hulp
• lotgenotencontact
• gezinsgesprekken: open communicatie
• informatie over diagnose en omgang met ziekte
• mantelzorgondersteuning
• stressmanagement en coping
• verhogen van zelfwaarde
Reguliere zorg
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Advies
• nodig familieleden uit

• overweeg lotgenotencontact
• zoek naar sterke kanten en veerkracht
– zelfwaarde
– stressbestendigheid
– oplossingsvaardigheden

• ga na of gezin geïntegreerd is in zorg en steunsystemen
– patiëntenverenigingen
– mantelzorgsteunpunten
– maatschappelijk werk, psycholoog, pedagoog
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Uitdagingen
• Ingang vinden
• Niet problematiseren, niet negeren
• Vertrouwelijkheid
– Ethische richtlijnen en beroepscode

• Terugkoppeling en vervolgstappen
• Gezinsgesprek en hulp inschakelen
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Meer informatie

www.ziekeouder.nl
Sieh Advies & Training
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