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1. INLEIDING 
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Wat? 

“ Elke informatie die de toekomst van een individu vanuit zijn 
standpunt ernstig negatief lijkt te beïnvloeden ”  

 

Wanneer? 
Vermoeden van of bij definitieve diagnose 

Progressie of recidief van de ziekte 

Duidelijkheid dat de behandeling geen effect (meer) heeft 

Duidelijkheid dat verder behandelen niet zinvol is 

Aanbreken van de stervensfase 
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Hoe? 

Setting en “luisterkunde” 

Perceptie van patiënt van toestand en ernst 

Invitatie door de patiënt om informatie te geven; hoeveel 
wenst hij of zij te weten 

Kennis en informatie op een duidelijke manier overbrengen; 
controleer of de patiënt het verstaat 

Emoties op een empatische manier exploreren 

Strategie en samenvatting 

 

5 Buckman 1992; Baile et al. Oncologist 2000 



Waarom moeilijk? 

Angst om emotioneel betrokken te raken 

Vrees om hoop op genezing weg te nemen 

Informatie gedoseerd overbrengen 

Afstemmen op individuele noden/draagkracht patiënt 
coping  

Vergt flexibiliteit 

 
 prospectieve studies: 5-10% van de geïnformeerde patiënten 
niet bewust van diagnose kanker, bijkomende 30% geen zicht 
op prognose. 
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 Coping stijlen: monitors en blunters 

 

Monitors Blunters 
Coping door verkrijgen van zoveel mogelijk 
informatie 

Coping door vermijden van informatie + 
verdringen gezondheidsprobleem 

Informatiebronnen (e.g. artsen, TV, internet, 
vrienden, andere patiënten)  

Informatiebron = arts 

Gerustgesteld door gedetailleerde beschrijving + 
veel informatie 

Te veel informatie veroorzaakt angst en is niet 
welkom; fixatie op angst-inducerende details 

Positief gerelateerd aan de expressie van vragen, 
emoties en beslissingen van de patiënt 

Negatief gerelateerd aan de expressie van 
vragen, emoties of beslissingen van de patiënt 

“Het is goed om de coping stijl van iedere specifieke patiënt  
te kennen” 

Miller. J Pers Soc Psychol 1987;Timmermans et al. Psychooncology 2007 7 



2. DOELSTELLINGEN 
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4 doelen 

1. Het slechte nieuws horen: patiënten en naasten zijn 
geïnformeerd over het slechte nieuws 

2. Het slechte nieuws begrijpen: patiënten en naasten weten 
wat het nieuws inhoudt, onduidelijkheden worden 
verhelderd en misvattingen worden gecorrigeerd 

3. Het slechte nieuws kunnen beoordelen: patiënten en 
naasten weten in grote lijnen wat de gevolgen zijn voor 
henzelf en hun omgeving 

4. Ondersteuning ontvangen en geholpen worden bij het 
verwerken van het slechte nieuws 

 
  PROCES 
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3. TIEN STAPPEN 
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1. Inhoudelijke voorbereiding 

2. Praktische voorbereiding 

3. Afstemming arts & PST 

4. Inleiden 

5. Boodschap brengen  

 

6. Bespreken gedachten 

7. Samenvatten & Plannen 

8. Opvangen 

9. Rapporteren & Informeren 

10. Vervolggesprek 
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Inhoudelijke voorbereiding 

Dossierkennis: uitslagen van onderzoeken, diagnose, 
behandelopties en situatie van de patiënt. Nauwkeurigheid en 
volledigheid is essentieel. 

Goede interprofessionele communicatie, zodat boodschappen 
elkaar niet tegenspreken. 

Ga het gesprek in met een plan en bereid u voor op wat u wilt 
zeggen. 

Zorg (indien beschikbaar) voor schriftelijke informatie over 
het ziektebeeld en mogelijke behandeling. 

Wees erop voorbereid dat in één gesprek niet alle feiten aan 
de orde hoeven te komen. 
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Praktische voorbereiding 

Nooit per telefoon. 

Geschikte, rustige ruimte met privacy. 

Zorg dat u niet gestoord wordt door telefoons en andere 
afleidende elementen. 

Plan voldoende tijd in voor het gesprek. 

Pen/Papier. 

Stimuleer patiënten om een naaste mee te nemen. 

Regel een tolk, indien relevant. Laat niet een naaste vertalen. 
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Afstemming arts & PST 
 

De informatie die tijdens het gesprek wordt gegeven. 

Onderlinge taakverdeling. 

Mogelijke belemmeringen in communicatie: zintuiglijke 
stoornissen [slechthorend, visueel], culturele of religieuze 
verschillen, taalbarrière (tolk?), cognitieve problemen en/of 
psychische problemen.  

Reacties en emoties van patiënten en hun naasten inschatten. 

Eigen emoties. 

Plannen van de eerste opvang en (eventuele) 
vervolggesprekken (korte termijn!) 
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Inleiden 

Kort en bondig. 

Selectief gebruik van impliciete taal: ‘Ik heb jammer genoeg 
geen goed nieuws voor u' in plaats van ‘Ik heb slecht nieuws 
voor u'.  

15 



Boodschap brengen 
Korte stilte laten vallen. 

Kom snel tot de essentie van het slechte nieuws. 

Eerlijkheid en duidelijkheid. 

Geef, stap voor stap, nieuwe informatie. 

Geef de patiënt telkens even tijd de informatie te verwerken 
en gelegenheid om te reageren.  

Vat regelmatig samen en check of patiënten en naasten de 
aangeboden informatie begrijpen. 

Milde bewoordingen, vermijd vakjargon/onduidelijke termen. 

Spreek niet te snel over behandelopties. 

Draag te bereiken, realistische en hoopvolle doelen aan. 

Let op non-verbale lichaamstaal! 
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Bespreken van gedachten 

Geef en schep ruimte aan patiënt en naasten: 
open en actieve luisterhouding en oogcontact onderhouden 
uitnodigen om vragen te stellen en over gevoelens te praten 
bevragen naar zorgen, verwachtingen en wensen 
empathisch reageren 
laten merken dat het uiten van emoties is 'toegestaan’ 
stiltes laten vallen 

Begrip voor wisselende emoties. 

Laat duidelijke betrokkenheid zien, doch behoud een 
professionele distantie. 
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Samenvatten & Plannen 

Korte en heldere samenvatting.  

Vraag of er nog onduidelijkheden zijn. 

Verstrek (indien gewenst) relevante schriftelijke informatie. 

Betrek patiënten en naasten in de besluitvorming en geef hen 
tijd om beslissingen te nemen. 

Geef aan wie de patiënt kan contacteren bij vragen (bij 
voorkeur vaste personen). 

Benadruk de continuïteit van zorg. 

Nodig patiënten en naasten uit voor een vervolggesprek. 

Stimuleer patiënten om hun vragen op te schrijven. 

Evalueer gezamenlijk het gesprek en de aandachtspunten. 
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Opvangen 

Verleen eerste opvang na het gesprek 

Support team 

Verpleegkundigen 

Palliatieve netwerken  
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Rapporteren & Informeren  

In het medisch dossier: diagnose, prognose, 
behandelingsvoorstel (curatief, palliatief), de reactie van de 
patiënt en naasten en of een vervolggesprek zal plaatsvinden. 

Inlichten van de huisarts (of behandelend arts van de 
instelling waar de patiënt woont): inhoud en verloop van het 
gesprek, en de reactie van patiënt en naasten. Maak concrete 
afspraken omtrent continuïteit van zorg. 
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Vervolggesprek 

Ga na of patiënten en naasten de informatie hebben begrepen 
en of deze voldoende was. 

Verhelder onduidelijkheden en corrigeer misvattingen. 

Herhaal de kernboodschappen uit het vorige gesprek.  

Vat mogelijkheden voor verdere behandeling en begeleiding 
samen en maak de nodige afspraken. 

Aandacht voor blijvende ontkenning. 

Bespreek behoeften en mogelijkheden voor psycho-sociale-
spirituele begeleiding voor zowel de patiënt als naasten 
(intern/extern). 

Informeer over patiëntenverenigingen. 
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4. VALKUILEN 

22 



Patiënten zelf het slechte nieuws laten vertellen  

Slechte nieuws uitstellen 

Gesprek voornamelijk richten naar naasten (bv. taalbarrière) 

“Ongepland” slecht nieuws gesprek 

Als je het antwoord niet weet, een antwoord verzinnen 

Minimaliseren 

Verontschuldigen 
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Vertellen hoe moeilijk u het zelf heeft met het nieuws 

Cave prognose, levensverwachting etc. 

“Hit and run”: direct doorverwijzen naar collega 

Weigeren patiënt naar een andere hulpverlener te verwijzen 

Aannames doen over zorgen en verwachtingen van patiënt 

Defensieve of verwijtende antwoorden geven 

 

 
“Het is essentieel om niet kwaad te worden.” 
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5. LEVENSEINDE 
BESLISSINGEN 
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Essentiële taak van zorgverlener 

Openheid en eerlijkheid 

Vroegtijdige (palliatieve) zorgplanning o.a. wilsverklaringen 
Hopen voor het beste maar voorbereiden voor een slechte afloop 

Afstemmen op het individu: wensen en noden?  

Benadrukken van symptoomcontrole 
Behandelingen stopzetten ≠ stopzetten van de zorg 
Quality of life 

Aandacht voor sociale, financiële en spirituele aspecten 

Onderliggende angsten – depressie 

Informeren en opvang naasten (ook na overlijden) 
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6. CONCLUSIES 
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Frequente taak van zorgverleners 

Houvast: SPIKES en 10 stappen 

To the point 

Flexibiliteit; gesprek afstemmen op draagkracht individu 

Maximale betrokkenheid en empathie met behoud van 
professionele distantie 

Hoop en realisme hoeven elkaar niet uit te sluiten! 

Pitfalls 

Multidisciplinariteit 
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“If we do it badly, the patient or family 
members may never forgive us; if we do 
it well, they may never forget us.”  
(Buckman R, 1992) 
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