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Spreken over hoop en vrees  

in de palliatieve fase 

 

Schokbrekers 

1 : Emotionele punctie 

:  Normaliseren 

:  Benoem de krachtige kanten 

 van de patiënt / naaste in het 

 omgaan met de ziekte 

  

1 

2 

3 

palliatieve fase 

+ +++ symptomen 

tumorgericht symptoomgericht 

Hoop en vrees                                      

curatieve fase 

vrees / 

wanhoop 

hoop 

palliatieve fase 

+ +++ symptomen 

tumorgericht symptoomgericht 

Hoop en vrees: ‘schaken op twee 

borden tegelijk’ 

curatieve fase 

vrees / 

wanhoop 

hoop 

vrees   hoop 

Hoop en vrees 

hoop 

Patiënt en partner / professional:  

‘verdelen’ van hoop en vrees 

   hoop 

vrees zichtbaar 

onzichtbaar,  

‘uitbesteed’ 

aan de ander 

   hoop 

vrees 
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Hoop & Vrees:  

focus verschuift 
 

• Lange(re) overleving 

• Kwaliteit van leven (‘comfort’) 

• Waardigheid (‘worth’) 

• Verbondenheid (‘attachment’) 

 

 

(McIntyre & Chaplin, 2001) 

Schokbreker 3:  

Normaliseren 

Normaliseren 

Uw reactie is een begrijpelijke, normale 

reactie: 

• Op deze abnormale situatie van de 

ziekte/ behandeling (situatie) 

• Voor iemand zoals u (kenmerken van 

de persoon)  

 
tijd 

a 
r 
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u 
s 
a 
l 

emotionele punctie 

normaliseren 

r a t i o n e e l 

n i e t   r a t i o n e e l 

emotionele punctie 

informatie geven  

krachtige kanten 

benoemen 

Normaliseren 

• ‘.. Laatst zag ik een meneer die zich lichamelijk 

eigenlijk nog redelijk voelde en toch te horen kreeg 

dat de kanker was uitgezaaid. Hij kon het gewoon 

niet vatten. Herkent u dat?’ 

• ‘ .. Mensen die – net als u – zo krachtig blijven 

zoeken naar behandelingen, hebben vaak een punt 

op de horizon, wat belangrijk voor ze is. Hoe is dat 

voor u ..? ‘  

• ‘.. Ik merk vaak dat mensen in zo’n situatie soms in 

stilte bezorgd zijn over de tijd die komen gaat.. Hoe 

is dat voor u?’  

 

Schokbreker 4:  

Help hoop en vrees te 

verwoorden in een wens  

naar naasten  / het 

behandelteam 
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Voorbeelden (1) 

• Patiënt: ‘ik ben zo bang dat ik benauwd word ..’ 

  

 ‘Dus voor u is het belangrijk  dat .. ‘ 

 

 

 

Voorbeelden (2) 

• Patiënt: ‘ik ben zo bang dat ik benauwd word ..’ 

 

 ‘Dus voor u is het belangrijk, dat we samen 

kijken hoe we de benauwdheid zo goed mogelijk 

kunnen tegengaan ..’ 

 

 

 

Voorbeelden (3) 

 

• Partner: ‘als mijn man naar huis komt, dat kan ik 

niet aan hoor ..!’ 

 

 Dus voor u is het belangrijk dat …‘ 

 

 

Voorbeelden (4) 

 

• Partner: ‘als mijn man naar huis komt, dat kan ik 

niet aan hoor ..!’ 

  

 Dus voor u is het belangrijk dat we samen kijken 

hoe we de zorg thuis zo kunnen organiseren, 

dat het u niet boven het hoofd groeit.. ‘ 

 

 

Voorbeelden (5) 

• Patiënt: ‘Nou dokter, ik laat me niet kisten hoor! 

Ik ga voor elke behandeling, al moet ik ervoor 

naar Amerika!’ 

 

 ‘Dus voor u is het belangrijk, dat .. ‘ 

 

 

Voorbeelden (6) 

• Patiënt: ‘Nou dokter, ik laat me niet kisten hoor! 

Ik ga voor elke behandeling, al moet ik ervoor 

naar Amerika!’ 

 

 ‘Dus voor u is het belangrijk, dat u elke kans 

aangrijpt en daar hebt u alles voor over. Wat kan 

ik  hierin voor u betekenen?’ 
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Schokbrekers 

1 : Emotionele punctie 

:  Normaliseren 

:  Benoem de krachtige kanten 

 van de patiënt / naaste in het 

 omgaan met de ziekte 

: Help hoop en vrees te 

 verwoorden in een wens naar 

 naasten / het behandelteam 
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