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Slechtnieuwsgesprekken:	welke	ervaringen	hebben	(ex‐)	
kankerpatiënten	en	hun	naasten?	

 

In aanloop naar de Dag tegen Kanker voert de Vlaamse Liga tegen Kanker (naar jaarlijkse gewoonte) 

een mediacampagne rond een belangrijk probleem in de zorg voor kankerpatiënten. Dit jaar hebben 

we mensen gevraagd om hun ervaringen  rond slechtnieuwsgesprekken met ons  te delen. Met de 

campagne wilden we  (via  een  campagnesite en de Kankertelefoon)  zo  veel mogelijk positieve en 

negatieve getuigenissen verzamelen van kankerpatiënten en hun naasten over hun ervaringen met 

slechtnieuwsgesprekken.  De  bedoeling  van  deze  actie  was  om  een  beter  zicht  te  krijgen  op  de 

ervaringen van patiënten, met name de knelpunten die  ze ervaren, maar ook om  te  leren van de 

positieve getuigenissen, nl. wat patiënten goed vinden en appreciëren wanneer hun een moeilijke 

boodschap wordt overgebracht.  In een  volgende  fase willen we na  verdere  literatuurstudie en de 

consultatie van experten voorstellen voor verbetering uitwerken.  

Dit  rapport  brengt  verslag  uit  van  de  getuigenissen  die  in  het  kader  van  de mediacampagne  zijn 

verzameld.  De  resultaten  worden  op  de  Dag  tegen  Kanker  (12/09)  voorgesteld,  en  op  13/09 

overhandigd aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Wij vragen haar 

steun  om mee  aan  de  kar  te  trekken  en mee  de  voorwaarden  te  creëren  voor  een  betere  arts‐

patiëntcommunicatie.  

1.	Waarom	is	dit	zo’n	belangrijk	thema?	
 

Via de kankertelefoon en het VLK‐forum hebben we de voorbije jaren van patiënten en hun naasten 

signalen opgevangen dat ze na het slechtnieuwsgesprek vaak met veel frustraties blijven zitten. Dit 

was de aanleiding voor de VLK om een campagne te voeren die de ervaringen van kankerpatiënten 

en hun naasten met het slechtnieuwsgesprek in kaart brengt. 

In het zorgtraject van elke kankerpatiënt komen één of meer slechtnieuwsgesprekken voor. De arts 

moet de diagnose meedelen, later moet hij misschien vertellen dat een bepaalde behandeling geen 

resultaat had, dat de patiënt hervallen is of niet meer kan genezen. Een slechtnieuwsgesprek is het 

meest complexe gesprek dat de arts en de patiënt moeten voeren. Bij de patiënt  leidt het slechte 

nieuws ertoe dat zijn  toekomst er opeens heel anders uitziet. Zijn  leven wordt  in een klap grondig 

overhoop gegooid, wat zorgt voor negatieve emoties zoals verdriet, angst, onzekerheid, onmacht en 

boosheid. Dit maakt dat hij niet alle informatie goed opneemt die tijdens het gesprek gegeven wordt. 

Ook  voor de  arts  is dit  geen  gemakkelijk  gesprek. Hij moet  snel  kunnen  inschatten wat patiënten 

begrijpen  en  hoeveel  informatie  ze  willen.  Het  risico  bestaat  dat  de  arts  in  het  gesprek  vooral 

aandacht heeft voor de aandoening en de behandeling en weinig ruimte laat voor de emoties die dit 

nieuws  teweegbrengt.  Informatieverstrekking op een emotioneel geladen moment  is zeer moeilijk. 

Het belang van dit gesprek goed te voeren, is enorm. Indien het niet goed gebeurt, bestaat het risico 

dat patiënten blijven zitten met vragen en zorgen. Of ze assimileren niet wat er gezegd wordt. Dit 

bemoeilijkt de verwerking van het slechte nieuws en vergroot het risico op angst en depressie. Als 
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het slechtnieuwsgesprek goed gebeurt, helpt het de patiënt om  te  leren omgaan met zijn situatie. 

Het  verloop  van  het  slechtnieuwsgesprek  heeft  ook  een  grote  invloed  op  de  vertrouwensrelatie 

tussen de patiënt en  zijn arts. Wanneer dat vertrouwen er niet meer  is, bestaat het  risico dat de 

patiënt  gaat  twijfelen  aan  het  nut  van  de  behandeling,  met  alle  gevolgen  van  dien.  Het 

slechtnieuwsgesprek  is dus een scharniermoment  in het zorgtraject met een grote  impact op het 

verdere verloop ervan. 

De  VLK  vindt  dat  elke  patiënt  het  recht  heeft  om  eerlijk,  tijdig,  volledig,  in  een  voor  hem 

verstaanbare  taal  en  op  een  begrijpelijke manier  geïnformeerd  te worden  (zie  “Charter  van  de 

psychosociale  rechten  van  de  kankerpatiënt”i  van  de  VLK).  Het  recht  op  duidelijke,  volledige  en 

begrijpelijke  informatie  is een universeel patiëntenrecht dat ook  in de wet op de patiëntenrechten 

van  22/08/2002  is  opgenomen.  Er  moet  voldoende  tijd  worden  uitgetrokken  om  de  patiënt  te 

informeren.  En  elke  kankerpatiënt  heeft  recht  op  correcte  informatie  over  de 

behandelingsmogelijkheden  en  op  duidelijke  uitleg  over  de  voordelen,  bijwerkingen,  risico’s  en 

kosten van deze behandelingen, vooraleer hij zijn toestemming geeft.  

Om meer  zicht  te krijgen op hoe de  slechtnieuwsmededeling  in Vlaanderen door patiënten wordt 

ervaren, heeft de VLK  in de media een oproep gelanceerd naar  (ex‐)patiënten en hun naasten om 

hun ervaringen anoniem te posten op de website of mee te delen via de Kankertelefoon. 

2.	Enkele	kanttekeningen	vooraf	
	
Van maandag 19  augustus  tot  en met  zondag 1  september  voerde de VLK  een  campagne waarin 

patiënten  en  hun  naasten  werden  opgeroepen  om  te  getuigen  over  hun  ervaring  met 

slechtnieuwsgesprekken.  Heel  wat  mensen  reageerden:  op  de  campagnewebsite,  via  de 

kankertelefoon of op het VLK‐forum ontving de VLK  in  totaal 431 getuigenissen  (afgesloten op 10 

september).  Het  grootste  aandeel  van  de  getuigenissen  gaat  om  recente  ervaringen:  van  de 

getuigenissen die een diagnosedatum vermelden  (zo’n 60 % van alle getuigenissen) gaat zo’n 70 % 

terug op een diagnose die in 2008 of recenter werd gesteld. Er zijn geen redenen om aan te nemen 

dat  deze  verhouding  anders  ligt  bij  de  getuigenissen  zonder  opgegeven  diagnosedatum.  Het 

percentage vrouwen (51 %) en mannen (49 %) in de getuigenissen is ongeveer gelijk. 

Het gaat zowel om positieve als negatieve ervaringen met het slechtnieuwsgesprek: zo’n 21 % is over 

de hele  lijn positief, 51 %  is  ronduit negatief,  en  verder  geeft 28 %  zowel positieve  als negatieve 

ervaringen aan met verschillende zorgverleners of ziekenhuizen. Bij deze laatste categorie hoort een 

aantal  getuigenissen  van  patiënten  die  zo  ontevreden  waren  over  de  communicatie  met  hun 

behandelend arts of in het ziekenhuis dat ze van arts/ziekenhuis zijn veranderd. Deze getuigenissen 

geven  aan  dat  patiënten,  naast  de  kwaliteit  van  de medische  zorg,  ook  belang  hechten  aan  de 

kwaliteit van de communicatie met de zorgverleners. M.a.w. voor veel patiënten maakt een goede 

communicatie met  de  zorgverlener  integraal  deel  uit  van  de  kwaliteit  van  de  geboden  zorg;  een 

aantal  voelt  zich niet  te beroerd om  elders  ‘betere  zorg’  te  zoeken wanneer  zij de  communicatie 

ondermaats vinden.  

Enkele belangrijke bedenkingen i.v.m. de ingezamelde getuigenissen vooraleer we overgaan naar een 

verslag  van de  getuigenissen. De  resultaten  van de  analyse moeten met de nodige omzichtigheid 
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gelezen worden. De getuigenissen beschrijven de ervaringen vanuit het perspectief van de patiënt of 

zijn naasten. D.w.z. dat het perspectief van de zorgverlener buiten beeld blijft, terwijl het natuurlijk 

om een interactie tussen twee partijen gaat die elk op hun manier beïnvloeden wat gezegd wordt en 

dit  mee  vorm  geven.  Het  was  om  evidente  redenen  niet  mogelijk  om  ook  de  tegenpartij  te 

interviewen,  of  het  slechtnieuwsgesprek  te  filmen,  wat  wetenschappelijk  gezien  veel  geldigere 

gegevens oplevert. Dat is een ander, academisch, onderzoeksopzet. De doelstelling van dit rapport is 

louter  exploratief  van  aard,  nl.  inzicht  krijgen  in  de  ervaringen  van  patiënten  met  een 

slechtnieuwsmededeling. Dit brengt ons bij de volgende beperking. 

Het  is niet mogelijk om op basis van deze getuigenissen een  representatief beeld  te geven van de 

ervaringen van patiënten en hun naasten met slechtnieuwsgesprekken. Voor elke patiënt die getuigt, 

zijn er wellicht andere patiënten die zich geremd voelen of niet wensen te getuigen om redenen die 

verband houden met hoe ze het slechtnieuwsgesprek hebben ervaren. M.a.w. om zicht te krijgen op 

hoeveel mensen positieve dan wel negatieve ervaringen hebben met slechtnieuwsgesprekken is een 

toevalssteekproef  nodig.  Niettemin  geven  al  deze  getuigenissen  wel  een  duidelijk  beeld  van  de 

problemen  en  knelpunten  die  patiënten  steeds  opnieuw  ervaren  wanneer  hun  slecht  nieuws 

overgebracht wordt. Bovendien variëren de getuigenissen sterk  in de tijd: naast recente ervaringen 

met  slechtnieuwsgesprekken  zijn  er  ook  getuigenissen  over  ervaringen  van  10  of  zelfs  20  jaar 

geleden. Het  feit  dat mensen  de  behoefte  voelen  om  hierover  te  getuigen,  geeft  enkel  aan  hoe 

indringend zo’n ervaring is geweest.  

In wat volgt wordt verslag uitgebracht van hoe patiënten hun slechtnieuwsgesprek hebben ervaren, 

hoe dit is gebeurd, wat ze er positief en wat ze er negatief aan vonden: 

1) Eerst gaan we dieper in op de positieve elementen en de knelpunten die te maken hebben met de 

context van de slechtnieuwscommunicatie, o.m. de plaats en het  tijdstip waarop gecommuniceerd 

wordt.  

2) Daarna bekijken we de positieve  en negatieve  kenmerken  van de  slechtnieuwsboodschap  zelf 

(naar inhoud, begrijpelijkheid, duidelijkheid …) van naderbij.  

3)  Vervolgens  verschuift  de  focus  naar  de  kenmerken  van  de mensen  die  in  de  communicatie 

betrokken zijn, nl. de communicatiestijl en –houding van de zorgverleners en hoe ze met emoties 

van de patiënt omgaan. 

3.	Verslag	van	de	getuigenissen	

3.1.	De	context	van	het	slechtnieuwsgesprek	
 

Een geschikt moment en een geschikte plaats om een slechtnieuwsgesprek te voeren zijn belangrijke 

randvoorwaarden  voor een  goed  gesprek met de patiënt en  zijn naaste(n). Wat onder  ‘geschikte’ 

plaats of tijdstip wordt verstaan, kan verschillen van patiënt tot patiënt. Algemeen vinden patiënten 

het  echter  belangrijk  dat  een  slechtnieuwsgesprek  op  een  rustige  plek  gebeurt waar  de  arts  en 

patiënt niet gestoord worden, dat de privacy van de patiënt gewaarborgd  is, dat er voldoende en 

ongestoorde tijd beschikbaar is en dat belangrijke naasten aanwezig kunnen zijn.  
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Slecht	nieuws	in	een	persoonlijk	gesprek		
 

Patiënten appreciëren het dat het slecht nieuws hun persoonlijk wordt meegedeeld:  

‘Op donderdagavond is mijn huisarts langsgekomen. Hij wist de uitslag al, en heeft me 

ingelicht dat ik borstkanker had en geopereerd zou moeten worden. Ik ben heel blij dat mijn 

dokter mij thuis het nieuws is komen vertellen. Zo was ik voorbereid op het gesprek met de 

oncologisch chirurg, die eveneens alle tijd nam om mij degelijk in te lichten.’ (w86)  

Voor andere patiënten lagen het moment en de plaats van mededeling echter aan de basis van een 

negatieve ervaring. Een hele reeks getuigenissen geeft aan dat de diagnose niet werd meegedeeld in 

een persoonlijk,  face‐to‐facegesprek met de  arts, maar  via de  telefoon, of  soms ook per brief of 

mail:  

‘In mijn tweejaarlijkse screening kreeg ik te horen dat ik moest terugkomen voor een punctie 

en biopsie. Na afloop kreeg ik te horen dat ik drie maanden later eens moest terugkomen 

voor verdere opvolging. Een tweetal weken later kreeg ik van de borstconsulente aan de 

telefoon te horen dat er atypische cellen gevonden werden in mijn linkerborst en dat ik 

dringend een echo moest laten nemen. Ik was behoorlijk ontredderd, omdat ik dit heel 

koudweg via de telefoon te horen kreeg. Ik liet de echo nemen en werd door de arts 

onmiddellijk doorverwezen voor een operatie. Na de operatie kreeg ik gelukkig te horen dat 

alles wat weggenomen was goedaardig was.’ (w124)  

In enkele gevallen liet de arts het slechte nieuws zelfs op het antwoordapparaat achter: 

‘Een jaar en vier operaties later kwam er meer slecht nieuws. Na een darmonderzoek sprak 

een assistente van de prof gewoon op mijn antwoordapparaat in dat er in mijn darmen 

kwaadaardige cellen waren gevonden! Geen uitleg, geen kans op het stellen van vragen. Dat 

kon later tijdens de consultatie wel, maar ondertussen was ik doodongerust.’ (w196) 

Ook  al  is  een  telefoontje  door  de  arts  goed  bedoeld,  het  blijft  een  beperkt  medium  om  een 

emotioneel zwaarbeladen boodschap over te brengen. De  impact van een slechtnieuwsmededeling 

via de telefoon is groot en de patiënt heeft dan behoefte aan de steun van anderen: 

‘Toen de nodige onderzoeken gebeurd waren, moest ik wachten op de vergadering van de 

specialisten van de borstkliniek, die het geval van elke patiënt samen bespraken. Vanaf een 

bepaald uur mocht je dan bellen om een afspraak te maken en eventueel een voorstel voor 

verdere behandeling te bespreken. Omdat alle patiënten dan tegelijk bellen, was de lijn 

constant bezet. De gynaecologe belde toen zelf en zei aan de telefoon: "Ik zal het je kort nu 

zeggen, want als ik je zeg dat je vanavond nog moet komen, weet je toch al dat er iets niet in 

orde is. Je borst moet afgezet worden en daarna moet je chemo krijgen." Ik was zo van de 

kaart dat ik niet meer kon spreken of bewegen. De poetsvrouw was bij mij en die heeft me 

opgevangen. Ik moest haar normaal naar huis brengen, maar ik was absoluut niet in staat 

om op dat moment nog met de wagen te rijden. De dokter vroeg op geen enkel moment of 

er iemand bij mij was.’ (w157) 

Soms wordt het telefoontje wel snel gevolgd door een goed, persoonlijk gesprek met de arts, 

waardoor de patiënt gerustgesteld kan worden en weet waar hij aan toe is: 
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‘Het telefoontje dat ik daarop kreeg van mijn gynaecoloog zal ik nooit vergeten. Hij vertelde 

dat ik de medicatie meteen moest stopzetten en dat ik best kon terugkomen, omdat het echt 

niet goed was. Ik schrok en vroeg meteen wat er aan de hand was. Hij vertelde me dat ik 

geopereerd moest worden omdat het kwaadaardig was: ik had kanker aan het 

baarmoederslijmvlies. Ik wist niet wat ik hoorde en was meteen heel erg bang. Ik hoorde 

hem enkel nog zeggen dat we er heel snel bij waren en dat het heel goed te behandelen 

was. Misschien moest dit niet over de telefoon gezegd worden, maar op deze manier ging 

er ook geen kostbare tijd verloren. Mijn volgende afspraak was namelijk pas tien dagen 

later. De dag nadien zat ik met mijn man al bij de gynaecoloog en daar kregen we een heel 

goed en duidelijk gesprek. We kregen goede informatie over mijn behandeling , duidelijkheid 

en geruststellende informatie.’ (w293) 

Als de arts zelf (terug)belt, komt het telefonisch contact vaak ongelegen of onverwacht: de patiënt is 

bijv. met de auto aan het rijden, op het werk, vertrekt  juist op vakantie … Na het telefoontje blijft 

deze dan vaak verweesd achter. Dat wil niet zeggen dat voor alle patiënten het telefoontje van de 

arts ongewenst  is. Soms dringen patiënten er zelf op aan om toch al de diagnose via de telefoon te 

krijgen: 

‘Twee jaar geleden ging ik naar mijn huisdokter omdat ik mij uitzonderlijk moe voelde. Hij 

nam het meteen serieus en stelde voor om bloed af te nemen. Ik zou twee dagen later (op 

mijn 50ste verjaardag) de uitslag vernemen. Hij zei dat ik mocht bellen. Maar aan de telefoon 

zei hij dat er iets aan de hand was en hij vroeg om nog eens langs te komen. Ik drong aan om 

toch al via de telefoon te weten wat er dan aan de hand was. Hij zei: 'Eigenlijk weet ik het 

ook niet goed, maar het wijst erop dat je een vorm van leukemie hebt.’ (w130) 

 

Respect	voor	de	privacy	van	de	patiënt	
 

De mededeling van de diagnose  is voor patiënten en hun naasten een  ingrijpend gebeuren dat ze 

absoluut op een rustige plek en privé willen verwerken. Respect voor de privacy van de patiënt en 

zijn naasten  is dan ook cruciaal om een moeilijk gesprek op een goede manier met hen te voeren, 

maar  dit wordt  helaas  niet  altijd  gerespecteerd.  Bij  patiënten  en  hun  naasten  komt  het  nieuws 

daardoor extra zwaar aan. Sommige patiënten of hun familieleden krijgen het slechte nieuws  in de 

ziekenhuisgang te horen, of op de kamer in aanwezigheid van vreemden:  

‘Mijn mama werd in januari 2011 terminaal verklaard. Ik kreeg de mededeling op de gang 

van het ziekenhuis. De dokter zei: "We spreken hier over enkele weken. Voor verdere vragen 

kunt u terecht bij de hoofdverpleegster en de palliatieve eenheid. Fijne dag nog.”’ (w32) 

‘Op een ochtend kwam een van de dokters binnen in het gezelschap van een stagiair, een 

verpleegster en een student. Hij sloeg er geen acht op dat mijn kamergenoot net bezoek 

had, en trok niet eens het gordijn dicht. Zonder enige aanloop zei de dokter met lichte 

triomf in zijn stem: “Ik heb gevonden wat je hebt: je hebt kanker. Er is een bijkomend 

onderzoek nodig onder volledige verdoving, we zullen je opbellen wanneer je daarvoor mag 

terugkomen. In afwachting van dat onderzoek mag je gewoon naar huis.” De dokter en zijn 

gevolg waren enkele tellen later alweer buiten; ik wist niet waar ik het had. Je kon een 
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speld horen vallen in de kamer, en ook mijn kamergenoot en zijn bezoekers waren aan de 

grond genageld.’ (f21) 

Er zijn ook verschillende getuigen die ongewenst betrokken geraken bij een slechtnieuwsmededeling 

met de buur in de kamer: 

‘Ik lag als patiënt op een tweepersoonskamer. Naast me lag een patiënt met een stoma. Ikzelf 

lag daar voor de nazorg van een appendixoperatie. Op een gegeven moment komt er een 

dokter de kamer binnen en het gordijntje tussen de twee bedden ging dicht. Ik was volledig 

getuige van het slechtnieuwsgesprek tussen de dokter, de patiënt en zijn vrouw. Ik was 

enorm verbaasd. De dokter in kwestie had niet eens even gecheckt of ik niet even de kamer 

kon verlaten (wat perfect mogelijk was). Ik zat er erg mee verveeld dat ik getuige was van 

dit gesprek, dat in alle privacy had moeten gebeuren. Na het gesprek (en ook de dagen 

daarna) zag ik duidelijk dat het koppel in kwestie er ook mee verveeld zat.’ (w295) 

 

Noodzaak	van	een	rustige	ruimte	
 

Patiënten vinden het belangrijk om op een rustige plek het slechte nieuws te vernemen. Een rustige 

plek betekent ook: geen storende telefoontjes met derden, de deur van het kabinet die blijft 

openstaan, andere zorgverleners die zonder kloppen binnenkomen om iets te vragen … : 

‘Bij dit 'gesprek', aan het ziekbed van mijn man, was de volledige staf (!!) aanwezig: de prof, 

de sociaal assistente, de psychologe, de dokter. Nauwelijks was de zin “Meneer, onze 

middelen zijn uitgeput” uitgesproken of de prof werd onderbroken door zijn gsm.Op de 

vraag van mijn man of hij nog één dag naar huis kon, antwoordde hij: “Meneer, dat is 

praktisch niet te regelen”. Waarna hij opnieuw zijn gsm beantwoordde. Daarna verlieten 

de prof en zijn gevolg de kamer. De sociaal assistente is mij achteraf komen vertellen dat ze 

de mogelijkheden m.b.t. palliatieve zorg zou bekijken.’ (w59) 

‘We waren met twee dochters met haar meegegaan, omdat we het vermoeden hadden dat 

we slecht nieuws te horen zouden krijgen. Eenmaal bij de oncoloog in het kabinet liet deze 

gewoon zijn deur openstaan. De patiënten in de wachtkamer konden alles horen. 

Bovendien waren er niet genoeg stoelen, dus één van ons moest blijven rechtstaan.’ (w85) 

Verschillende getuigen vonden vlak na het gesprek ook geen ruimte om het nieuws even rustig te 

kunnen verwerken: 

‘Dus tien minuten nadat we het verschrikkelijke nieuws gehoord hadden, stonden we buiten, 

nog niet de kans gehad om het te laten bezinken. In een overvolle wachtzaal, zonder zelfs een 

stoel om op te zitten.  Ik heb mijn moeder meegenomen naar de toiletten en daar hebben 

we ons opgesloten  in een  toilet om haar even  vast  te nemen en  van de eerste  schok  te 

bekomen.  We  hebben  daar  ongeveer  een  half  uurtje  gezeten.  We  hebben  mijn  broer 

opgebeld om hem het nieuws te vertellen. Daarna kwamen we terug in de wachtzaal, waar er 

ondertussen  twee  stoelen  waren  vrijgekomen.  Maar  niet  naast  elkaar  natuurlijk.  Mijn 

moeder zat vijf stoelen verwijderd van mij, en op zo'n moment wil je dat niet. Zelfs al kan je 

niet  veel  zeggen  op  dat moment,  je wil  toch  dicht  bij  elkaar  zijn.  Ik  heb me  dus  altijd 
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afgevraagd  waarom  er  na  zo’n  gesprekken  niet  een  kleine  ruimte  voorzien wordt  in  een 

ziekenhuis, waar  je  ‐  enkel met  je  familie‐  even  kan bekomen  van de  eerste  schok.’  (w73)  

 

Beschikbare	tijd		
 

Naast een rustige ruimte  is de  tijd die de arts vrijmaakt voor een patiënt eveneens sterk bepalend 

voor hoe de patiënt het slechtnieuwsgesprek ervaart. De tijd die een arts heeft voor de patiënt drukt 

uit hoe begaan hij is met hem/haar. Dit wordt althans door de patiënt en zijn naasten ook zo ervaren: 

‘Vanaf dag 1 (de mammografie, de vooronderzoeken, de behandeling, de revalidatie ... ) was 

ik onder de indruk van al het medisch personeel waarmee ik te maken kreeg. Zo professioneel, 

zo vriendelijk, zo menselijk. Gynaecoloog, oncologe en radiotherapeuten waren bijna 24 uur 

op 24 bereikbaar om vragen te beantwoorden, om uitleg te geven, om twijfels weg te 

nemen.’ (w41) 

‘Mijn echtgenote kreeg slecht nieuws in het ziekenhuis. Toen het gesprek afgerond was, 

stelde de arts voor dat ze in de wachtkamer zou wachten tot hij de volgende patiënt gezien 

had. Als ze dan nog vragen had, zou hij die dan beantwoorden. Hierdoor kreeg mijn 

echtgenote tijd om te bekomen en kon ze nadenken om haar vragen te formuleren. Proficiat 

voor de methode van deze arts.’ (w245) 

Maar er zijn ook heel wat getuigenissen waarin de arts niet de tijd neemt om alles goed uit te leggen, 

het gesprek snel afrondt en de ruimte verlaat. De arts geeft de patiënt dan geen tijd om te bekomen 

van het slechte nieuws, of om verdere vragen te stellen. Dit kan niet op veel begrip rekenen van de 

patiënten:  

‘”Meneer, u hebt longkamer in stadium vier met metastasen in de bijnieren en de hersenen. 

Veel beter nieuws kan ik u niet geven ‐ goedemiddag." En weg was hij. Wij wisten beiden 

niet wat we hoorden en begrepen er niets van. Nooit ziek geweest …’ (w62) 

‘De arts die me op de dagzaal volgde, zal ik nooit vergeten. Hij nam geen tijd, en toen ik mijn 

papiertje met vragen bovenhaalde, liet hij me verstaan dat mijn lijstje te lang was. Bij hem 

heb ik me nooit goed gevoeld. En op het moment dat mijn situatie echt slecht was, is de 

oncologe speciaal naar de dagzaal gekomen om me te zeggen dat het niet goed was.’ (w309) 

‘Een gesprek dat uiteindelijk amper zeven minuten zou duren. De dokter nam een blad 

papier, tekende de maag en de lever, zette twee kruisjes aan de uitgang van de slokdarm en 

de ingang van de maag en vervolgens zeven op de lever. Hij zei niets. Dan rinkelde zijn 

telefoon en ging hij naar buiten. We zaten in een klein bureau met een tekening die alles zei. 

Na het gesprek kwam hij weer binnen. "Slecht nieuws", zei hij. Maagkanker met uitzaaiingen 

op de lever. Je kan twee dingen doen. Zware chemo of niets. Ik zou ervoor kiezen om niets te 

doen. Denk er maar eens over na en we zien mekaar over een dikke week. Morgen vertrek ik 

naar een congres in Amerika." De wereld stortte nu helemaal in. Mama was 54 en in zeven 

minuten kreeg ze een doodvonnis. Resultaat was dat mama nooit meer in dat ziekenhuis is 

geweest. Ze kon de naam van de dokter of het ziekenhuis niet meer horen. Er passeren was 
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zelfs te veel. We zijn vervolgens terechtgekomen in een ander ziekenhuis, waar de aanpak 

veel aangenamer, menselijker en daardoor dragelijker was.’ (w43) 

	
Bereikbaarheid		
	
Een slechtnieuwservaring  is voor de patiënt vaak niet terug te brengen tot één mededeling op één 

plaats, maar omvat een stapsgewijs proces waarin, na verschillende  tests, scans en/of consultaties 

stilaan de ziektetoestand van de patiënt volledig wordt uitgeklaard  (zie verder).  In dat proces  is de 

bereikbaarheid van zorgverleners voor patiënten en hun naasten heel belangrijk. Zorgverleners die 

makkelijk bereikbaar zijn voor bijkomende vragen, snel tijd maken om testresultaten te bespreken of 

een extra afspraak  te maken, worden door de patiënt bijzonder geapprecieerd. Dit  is bevorderlijk 

voor het vertrouwen dat de patiënt in de zorgverleners stelt: 

‘Na de operatie heeft de dokter mijn broer, mij en mijn moeder opnieuw gesproken in een 

aparte kamer. Hij nam weer ruim de tijd, en zei dat de tumor wel degelijk kwaadaardig was 

en zeer agressief. (…) Telkens wanneer er slecht nieuws werd gegeven, werd er veel tijd 

genomen, werd alles goed uitgelegd en werd ons duidelijk gemaakt wat we mochten 

verwachten.’ (w13) 

‘We kregen een afspraak met de oncoloog waar wij zeer goed begeleid en ontvangen 

werden. Hij vroeg ons of we een medische achtergrond hadden. Dit was voor hem belangrijk 

om te weten welke termen hij moest gebruiken. De oncoloog gaf antwoorden op vragen die 

wij nog niet gesteld hadden. We hebben de eerste afspraak twee uur bij hem gezeten. Hij 

stelde ons gerust in die zin dat ik niet moest panikeren indien de chemo na twee keer niet 

pakte. Ze zouden dan andere stoffen proberen. Ik zou goed opgevolgd worden en voor alle 

vragen kon ik bij de dokters terecht of bij de verpleegkundigen van de borstkliniek. Ik ben dus 

van de hel in de hemel gekomen voor de medische verzorging. Na de eerste chemo heeft de 

oncoloog mij zelfs thuis opgebeld om te vragen hoe het ging met mij.’ (w343) 

Sommige artsen geven hun telefoonnummer met de boodschap dat ze niet mogen aarzelen om hen 

bij verdere vragen te bellen of ze nemen zelf het initiatief om met de patiënt contact op te nemen. 

Dit wordt zeer positief onthaald:  

‘De eerste keer dat ik bij de arts kwam, werd er ruim de tijd genomen voor uitleg en alle 

vragen. Ik kreeg zelfs het rechtstreeks telefoonnummer van de behandelend arts. “Als je 

thuiskomt en de vragen komen op, dan bel je maar”, zei hij. Dat gaf mij een gevoel dat de 

arts zich over mij ontfermde. En effectief, als ik een vraag had en ik belde op, dan werd ik 

niet doorgestuurd van de één naar de ander. En paste het niet, dan zei hij dat ook en belde 

hij zelf terug! Een pluim voor allen daar!’ (w243) 

Voor een aantal patiënten is het daarentegen moeilijk om een afspraak te maken met de arts. 

Daardoor duurt het lang vooraleer de patiënt uitsluitsel over zijn situatie krijgt, wat onzekerheid en 

angstgevoelens in de hand werkt: 

‘Bij een controlemammografie in april 2008 werd er iets verdachts gesignaleerd en vermits ik 

zelf in de medische sector werkzaam ben, bracht de radioloog mij hiervan op de hoogte. 

Paniek alom, zeker omdat ik mijn gynaecoloog niet kon bereiken voor verder nieuws. De 
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gynaecoloog was blijkbaar uitgevallen wegens ziekte en ik werd doorverwezen naar het 

hospitaal waar hij ook werkzaam was. Ik had helemaal geen zin om bij iemand vreemd op 

consultatie te gaan . Na twee weken werd ik dan toch opgebeld door mijn eigen gynaecoloog 

en kon er een biopsie doorgaan. Voor het resultaat bleek de dokter opnieuw niet meer 

bereikbaar. Ondertussen waren we drie weken verder en bleef de paniek maar toenemen. 

Uiteindelijk ben ik met een verwijsbrief van onze huisarts naar de spoedafdeling in ziekenhuis 

X gestapt , waar ze de resultaten van de biopsie hebben opgevraagd. Twee weken later werd 

ik geopereerd.’ (w202) 

In sommige gevallen is de afwezigheid van de arts gepland (bijv. verlof) en zou de mededeling van de 

diagnose dus perfect door een collega‐zorgverlener kunnen worden opgenomen. M.a.w. met goede 

afspraken tussen zorgverleners zou dit kunnen worden opgevangen, maar dit is niet altijd het geval: 

‘Hij heeft me de week daarop geopereerd, maar voor de operatie zag ik hem niet. Achteraf 

bleek hij op vakantie te zijn vertrokken. Zijn goed recht, maar het was leuk geweest als hij 

me hiervan zelf op de hoogte had gebracht. Een week na de operatie moest ik hem 

contacteren i.v.m. de nabehandeling. Toen heeft hij me aan telefoon koudweg meegedeeld 

dat het een agressieve tumor bleek te zijn en dat er zware chemo moest worden opgestart. 

Daarvoor moest ik de oncologe bellen. Ik had er de voorkeur aan gegeven om een afspraak te 

hebben bij de dokter, zodat hij me die diagnose persoonlijk kon meedelen en tijd kon nemen 

voor mijn vragen. Nu moest ik twee weken wachten tot ik bij de oncologe kon.’ (w289) 

Een slechte bereikbaarheid van de arts  is echter niet altijd een zaak van gebrek aan organisatie of 

afspraken;  het  is  ook  een  kwestie  van  attitude  van  de  zorgverlener  (zie  ook  verder).  Dit 

compromitteert de verdere relatie tussen arts en patiënt: 

‘De behandelend chirurg van de oorspronkelijke tumor had me op een vrij lompe manier 

doorverwezen voor de longoperatie. Daarna liet hij zich de hele week niet zien en zelfs na 

het vernemen van het nieuws dat er uitzaaiingen waren, kreeg ik hem niet meer te zien!! 

Gelukkig bracht de longarts bij het verwijderen van de drain begrip op voor de moeilijkheid 

om dit nieuws te verwerken. De keuze was vlug gemaakt: weg van het ziekenhuis met de 

lompe behandelend chirurg en regelrecht naar de oncoloog van mijn man en eerder ook mijn 

dochter. (…) Op zo'n moment heb je nood aan een vertrouwensrelatie, een behandelend 

arts die het vertrouwen dat hij voordien kreeg, niet beschaamt! Een arts die eerlijk en met 

begrip de tijd neemt om de ware toedracht te komen uitleggen. Bij verdere opvolging 

kregen mijn gezin en ik van de oncologe op een realistische doch menselijke manier wél het 

verdict te horen van palliatief en terminaal perspectief. Op zo'n moment heb je een arts 

nodig waar je je veilig kunt bij voelen, precies door de eerlijke communicatie, en die je ziet 

als mens en niet als één van de vele passanten in z’n job!’ (w317) 

 

Het	belang	van	teamwerk	
 

Patiënten vinden het belangrijk dat er voldoende tijd voor hen wordt vrijgemaakt bij de mededeling 

van slecht nieuws. Tijdgebrek is grotendeels een organisatorisch probleem dat door betere afspraken 

en organisatie kan worden opgevangen. Voor het tijdgebrek van de behandelend arts bestaat er wel 

een  oplossing  als  de  agenda  van  de  arts  niet  meer  ruimte  voor  de  patiënt  toelaat;  hij  kan 
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doorverwijzen  naar  of  de  hulp  inroepen  van  een  andere  zorgverlener  die  de  communicatie 

overneemt en bewaakt dat de patiënt op maat geïnformeerd wordt. De  communicatie  van  slecht 

nieuws is dus teamwerk: de behandelend arts verwittigt zijn teamleden en zorgt ervoor dat er na het 

slechtnieuwsgesprek nog een andere zorgverstrekker langskomt om te informeren of alles goed gaat 

of  om wat  er  gezegd  is  nog  verder  uit  te  leggen.  Verschillende  patiënten  hebben  een  positieve 

ervaring met andere  zorgverleners  zoals de borstverpleegkundige, met wie altijd opnieuw  contact 

kan worden opgenomen voor verdere vragen: 

‘De  borstverpleegkundige  werd  opgeroepen  en  die  heeft  me  meegenomen  naar  haar 

bureau. Maar  ik  heb  eerst  toch  zeker  een  kwartier  in  de  gang  naar  die  volle  wachtzaal 

gezeten.  Vanaf  toen  ben  ik  zeer  goed  begeleid  door  een  team,  mijn  gynaecoloog  nam 

uitgebreid  de  tijd  om mijn  situatie  te  bespreken,  en  ook  na  de  behandeling werd  ik  goed 

opgevolgd.’ (w138) 

Patiënten  appreciëren  het  als  de  arts  vraagt  of  hij  met  nog  iemand  wil  praten  of  als  hij  via 

werkafspraken binnen het team automatisch wordt opgevolgd:  

‘Hij deed dit uiterst omzichtig, peilend naar mijn reactie. De dag nadien hetzelfde ritueel. Hij 

nam de tijd en was zeer vriendelijk. Er werd mij ook gevraagd of ik misschien behoefte had 

om met iemand te praten.’ (w148) 

‘Onmiddellijk na de operatie is de sociaal assistente langsgekomen en heeft ze met mij een 

goed gesprek gevoerd. Ik houd dus een goed gevoel over aan mijn slechtnieuwsgesprek.’ 

(w86) 

Een goede slechtnieuwscommunicatie door het team blijft niet beperkt tot de verduidelijking van de 

medische  diagnose,  de  prognose  en  het  behandelingstraject, maar  omvat  ook  de  opvang  van  de 

patiënt (en zijn naasten) met zijn zorgen en emoties na het vernemen van het slechte nieuws: 

‘Ik heb dan maar alleen gebeld naar het ziekenhuis, vanuit de auto met mijn zoontje op de 

achterbank. Naar mijn eigen gynaecoloog, van wie ik vermoedde dat zij de uitslag ook kon 

inkijken. Na een beetje 'zoeken naar de resultaten' (of twijfelen), viel toch de zin “Ik vrees dat 

ik geen goed nieuws voor je heb.” Wat dit dan precies betekende, kon ze niet zeggen. Wel 

heeft ze georganiseerd dat de borstverpleegkundige me een uurtje later zelf opbelde. 

Oneindig veel vragen en een lawine aan gevoelens ... Het telefoontje van de 

borstverpleegkundige, die superlief was, heeft alvast een beetje duidelijkheid gebracht. 

“We gaan ervan uit dat het te genezen valt”, was het onzekere gevoel waarmee ik het lange 

pinksterweekend in moest. Ik hoef niet te vertellen dat dit niet mijn beste weekend was. 

Vanaf de dinsdag ging het allemaal snel en werd alles duidelijker. De bijkomende 

onderzoeken bleken goed. De borstverpleegkundige heeft uitgebreid de tijd genomen om 

ons over alles in te lichten, ons info te bezorgen, alle gevoelens en vragen te 

beantwoorden, en alles te organiseren wat nodig was, een gesprek met de psychologe 

inbegrepen.’ (w265) 

Andere getuigen worden na het slechtnieuwsgesprek niet verder opgevangen door een team of 

krijgen geen verdere nazorg wanneer ze terug naar huis worden gestuurd: 
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‘Wij als ouders kregen eerst het nieuws te horen. Nadien ook ons zoontje, maar die was op 

dat moment nog niet helemaal bij z’n positieven van de verdovende medicatie voor de scan, 

dus het drong bij hem niet door. Er was op dat moment wel genoeg ruimte voor vragen. We 

werden naar huis gestuurd met het woord 'palliatief' in onze gedachten, maar spijtig 

genoeg werd het palliatief thuiszorgteam van het ziekenhuis nog niet op de hoogte 

gebracht. Dus zijn we zelf op zoek gegaan naar hulp voor palliatieve begeleiding.’ (w276) 

‘Ik zat recht op mijn bed en ik was alleen. Ik dacht dat de dokter kwam vertellen dat ik naar 

huis mocht. Ik had er nooit bij stilgestaan dat ik slecht nieuws zou krijgen, integendeel. Toen 

zei de arts: “Ja, je hebt kanker en het ziet er niet goed uit. Ofwel is het een lymfoom, en dan 

heb je 70 % kans, ofwel is het een carcinoom, en dan heb je 50 % kans. Het werd letterlijk 

zwart voor mijn ogen. Ik zei tegen de dokter dat ik mij niet goed voelde. Hij zei gewoonweg 

dat dit normaal was, en hij verliet mijn kamer. Dat is het laatste wat ik mij herinner van dat 

moment. Ik heb daar nadien nog een hele tijd alleen gelegen er is niemand bij mij geweest.’ 

(w286) 

Soms zijn de zorgverstrekkers wel beschikbaar om de patiënt op te vangen, maar moet de patiënt er 

zelf naar op zoek:  

‘Het bezoekuur kwam eraan. Toch wou ik even met iemand praten. In het 

"ontvangstpakketje" van het ziekenhuis had ik iets gelezen over een sociale dienst. 

Halsoverkop vertrok ik naar de sociale dienst aan de andere kant van het ziekenhuis. Ik 

raakte amper vooruit, maar was vastbesloten om er te geraken. Ik klopte even aan de deur 

en legde kort de situatie uit. Na tien minuutjes wachten mocht ik binnen. Op het moment dat 

ik binnenkwam, ben ik beginnen wenen. Alle emoties kwamen vrij. De sociaal assistente heeft 

me toen heel goed opgevangen. Ze heeft me laten praten en voor het eerst sinds de diagnose 

had ik het gevoel dat er echt iemand naar me luisterde.’ (w150) 

Idealiter – zo stellen verschillende getuigen – zou er bij het slechtnieuwsgesprek naast de arts een 

andere zorgverstrekker aanwezig moeten zijn die de patiënt verder  info kan geven of die deze  info 

herhalen en de patiënt emotioneel kan opvangen  (w66, w74). De aanwezigheid van en de verdere 

begeleiding  door  een  tweede  zorgverlener  tijdens  een  slechtnieuwsgesprek wordt  alvast  positief 

ervaren: 

‘De oncoloog gaf vooral medische informatie, te veel om op dat moment op te nemen. De 

aanwezigheid van de borstverpleegkundige apprecieerde ik erg. Zij nam voldoende tijd 

voor zowel de administratieve als psychologische ondersteuning. Met vragen kon ik steeds 

bij de borstverpleegkundigen terecht. Zij hebben hier een belangrijke brugfunctie.’ (w165) 

Ook de huisarts speelt voor een aantal patiënten een belangrijke rol in de slechtnieuwsmededeling. 

De huisarts verwijst niet enkel door als een patiënt klachten heeft, soms brengt hij zelf het slechte 

nieuws  (wanneer  hij  bijv.  de  laboresultaten  heeft  ontvangen).  Of  wanneer  de  diagnose  in  het 

ziekenhuis  is gesteld, kan hij een belangrijke ondersteunende rol spelen door meer uitleg te geven 

over de diagnose en behandeling, en door de patiënt en zijn naasten op  te vangen en bij  te staan 

tijdens het behandelingstraject. Dit  laatste veronderstelt wel dat de huisarts door de behandelend 

arts in het ziekenhuis tijdig wordt verwittigd en voldoende info krijgt. Een aantal getuigen is zeer te 

spreken over de bijkomende opvang van de huisarts: 



13 
 

‘Wel fijn dat hij de huisarts al had verwittigd, en ik meteen naar hem kon doorrijden.’ (w156) 

‘Bij het bevolkingsonderzoek werd eind 2009 ontdekt dat ik borstkanker had. Dit slechte 

nieuws werd hanteerbaar door de heel goede opvang en info. Mijn huisarts, die ik al heel 

lang ken, heeft mij in alle stadia van diagnose en behandeling volledige en correcte 

informatie en ondersteuning gegeven.’ (w198) 

‘Een jaar geleden kreeg ik borstkanker. Ik weet dat het woord kanker een zware draagkracht 

heeft. Daarom is het belangrijk dat er bij het overbrengen van de boodschap voldoende 

informatie gegeven wordt. De boodschap die ik kreeg, was hard en kort: "Het ziet er niet goed 

uit; we regelen een biopsie en we werken borstsparend. Ik werd boos, omdat ik duizend en 

één vragen had. Gelukkig had ik een schitterende huisarts die mij in het volledige proces 

met raad en daad heeft bijgestaan.’ (w238) 

Maar net zoals bij andere zorgverleners het geval is, is de ene huisarts meer betrokken bij de patiënt 

dan de andere: 

‘Van mijn huisarts die de resultaten ook had gekregen, heb ik totaal niets gehoord. Ik ben 

daarna wel heel goed opgevangen door de gynaecoloog en de oncoloog. Geen enkele vraag 

bleef onbeantwoord.  Ik zou er wel voor pleiten dat de huisarts wat meer betrokken  is  in dit 

verhaal.’(w233) 

 

Een	gebrek	aan	coördinatie	
 

Strikt genomen wordt onder de slechtnieuwsboodschap de mededeling van de diagnose kanker, van 

herval of niet meer  te genezen, op een gegeven  tijdstip en plaats verstaan. Het gaat hier om een 

moment dat in tijd en ruimte voor zorgverleners en patiënten (meestal) duidelijk herkenbaar is, maar 

dit  is maar  één momentopname  in  de  bredere  slechtnieuwservaring  van  patiënten. Het moment 

waarop de diagnose meegedeeld wordt, maakt meestal deel uit van een ruimer proces waarin het via 

verschillende stapjes voor de patiënt duidelijk wordt dat er  iets serieus mis  is met hem. Soms  is er 

een  onrustwekkend  symptoom  waarmee  men  naar  de  huisarts  of  specialist  gaat,  soms  is  er 

screeningsonderzoek  waaruit  blijkt  dat  er  iets  niet  klopt  (bijv.  mammografie),  dan  zijn  er  de 

bijkomende onderzoeken  (bijv. scan, bloedtest, biopsie …) die op verschillende momenten worden 

uitgevoerd om de diagnose  te kunnen stellen en daarna gebeurt de  feitelijke diagnosemededeling. 

Hiermee is het vaak nog niet afgelopen, want vervolgens moet de patiënt bijkomende scans en tests 

ondergaan om na te gaan of er sprake  is van uitzaaiingen. M.a.w. het gaat om een proces dat voor 

een  patiënt  soms  weken  of  langer  kan  duren  vooraleer  er  volledige  duidelijkheid  is  over  zijn 

gezondheidssituatie.  Het  hoeft  niet  gezegd  dat  de  patiënt  hier  door  een  periode  van  immense 

onzekerheid en angst gaat. 

Aangezien  patiënten  in  dit  proces  met  verschillende  zorgverleners  geconfronteerd  worden, 

impliceert  dit  dat  de  verschillende  zorgverleners,  o.m.  huisartsen,  verschillende  specialisten, 

radiologen, verpleegkundigen, andere psychosociale hulpverleners … de facto mee verantwoordelijk 

zijn  voor  de  communicatie  met  de  patiënt  over  diens  toestand.  In  principe  komt  het  aan  de 

behandelend  arts  toe  om  de  diagnose mee  te  delen. Maar  wat  als  de  patiënt  aan  een  andere 

zorgverlener vraagt wat hij heeft? Soms  legt een andere zorgverlener dan de behandelend arts de 
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patiënt toch eerlijk uit wat hij over zijn gezondheidssituatie weet of wat hij op de beelden ziet, omdat 

hij zich hiertoe genoodzaakt ziet. 

‘Bij een routinemammografie werden "kalkspatjes" vastgesteld. De radioloog zei me naar 
mijn gynaecoloog te gaan. Toen ik daarop antwoordde dat ik na de wintersportvakantie wel 
eens naar de gynaecoloog zou gaan, vertelde de radioloog me dat kalkspatjes niet altijd 
slecht zijn, maar dat het in mijn geval wel kanker was. Wat kort door de bocht misschien 
maar wel terecht, want ik besefte helemaal niet wat "kalkspatjes" waren en hij vreesde 
waarschijnlijk dat ik misschien niet naar de gynaecoloog zou gaan. Later kwam ik terecht in 
ziekenhuis X waar ze ruim de tijd namen om me alles uit te leggen en alle bijkomende 
informatie gaven die nodig was. Ook kon ik, indien nodig, altijd nog contact opnemen 
alvorens de ingreep plaatsvond.’ (f23) 

 

Maar  in andere gevallen voelen zorgverleners zich niet goed geplaatst om zelf de diagnose mee  te 

delen en laten ze het over aan de behandelend arts: 

‘Tijdens een controle zei de radioloog langs zijn neus weg: "Ik ga contact opnemen met uw 

gynaecoloog." Die uitspraak maakte haar heel ongerust en ze vroeg toen om meer uitleg. 

Maar hij bleef alleen maar zeggen dat hij haar gynaecoloog zou contacteren. Dat vond ze 

een zeer slechte communicatie. Ook radiologen zouden meer feeling moeten hebben en dit 

anders aanpakken.’ (w181) 

‘Mijn huisarts raadde aan om de resultaten van de onderzoeken af te wachten en vooral 
niet te ‘googelen’ op internet (hetgeen ik dag en nacht deed), de radioloog zei dat ze niet 
bevoegd was om een diagnose te stellen, de verpleegkundigen die de scans uitvoerden, 
zegden dat ze alleen uitvoerend optraden ...’ (w331) 

 

Verschillende getuigenissen geven aan dat, wanneer andere zorgverleners niet van plan zijn om zelf 

duidelijk uit te leggen wat er met de patiënt aan de hand is, zij vaak toch verbaal of non‐verbaal een 

negatieve boodschap overbrengen die bij de patiënt hard aankomt: 

‘De radioloog zucht, en zegt tegen mij: “Dat ziet er voor jou heel slecht uit. Ik geef je je 

dossier onmiddellijk mee en laat me achteraf maar iets weten.” Onmiddellijk hierna 

draaide hij zich om, nam hij zijn rinkelende telefoon op en verdween. Een verpleegkundige 

kwam me halen, gaf me mijn dossier en dat was het dan. Ik probeerde nog vragen te stellen 

en vroeg terug naar de radioloog voor een gesprek, maar tevergeefs.’ (w211) 

‘De zeer ervaren radioloog kwam nogal onrustig binnen in het echolokaal (nadat hij mijn 

mammografie had bekeken), zonder zich voor te stellen of mij eerst goeiedag te zeggen. Hij 

zei: “Ik zie van alles op de foto, hebt u al eerder een mammografie laten doen? Zo ja, waar 

zijn die foto's?’ Vervolgens deed hij de echo en zei hij: “Ik zie van alles in uw borsten, ik kan 

hier niks mee. Er moet zo snel mogelijk een MRI gebeuren. Is er al ooit een punctie bij u 

gedaan in het verleden?”. Nadat ik hem hierop negatief antwoordde, liep hij richting 

uitgang en herhaalde hij: “Vraag aan uw gynaecoloog om zo snel mogelijk een MRI te laten 

doen.” (w301) 

Uit sommige getuigenissen blijkt ook dat men binnen het behandelend team niet altijd weet wie wat 

al aan de patiënt verteld heeft, zodat een terloopse opmerking van een teamlid de patiënt met een 

harde realiteit confronteert: 
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‘Na mijn chemotherapie moest ik opnieuw op controle (na een scan), en zat ik te wachten op 

de resultaten ... Na lang wachten kwam er plots een dame binnengewandeld in de 

wachtruimte, die zei: “Dit is je schema voor de bestraling!” Ik viel totaal uit de lucht, want 

ik had mijn prof nog niet eens gesproken! De dame vond dit duidelijk ook vervelend, want 

ze veronderstelde ook wel dat ik de prof al gesproken had ...’ (w321) 

‘Hij had al een tijdje pijn aan zijn been en begon ook meer en meer last te krijgen van zijn 

maag. Er werden allerlei onderzoeken gedaan en we wachtten de resultaten af. In de gang 

viel hij. Hij werd door een verpleegkundige recht geholpen en naar zijn kamer gebracht. Ze 

vertelde hem dat hij chemo moest gaan krijgen. Hij wist toen niet wat hij hoorde, want hij 

linkte meteen chemo aan kanker en daarover had nog niemand met hem gesproken. Deze 

verpleegkundige zal dit zeker niet slecht bedoeld hebben, maar het woord was gevallen.’ 

(w374) 

De  coördinatie  in  de  slechtnieuwscommunicatie  is  wel  helemaal  zoek  als  verschillende  artsen 

tegenstrijdige boodschappen brengen aan de patiënt en  zijn naasten. Het  zorgt onnodig voor veel 

onrust, onzekerheid en verdriet: 

‘Ik was nog half verdoofd toen de (tweede) professor die de operatie uitgevoerd had, kwam 

vertellen dat ik ontzettend veel geluk had. Heel mijn onder‐ en bovenbuik was ziek, ik was in 

de overgang van IIIC naar IV (de terminale fase), mààr de ziekte had zich op een zodanige 

manier verspreid dat hij toch alles zou kunnen wegsnijden (…). De volgende ochtend werd ik 

wakker met mijn huilende familie naast mijn bed. Ik zei blij dat de professor had gezegd dat 

ik zou genezen! Ze bekeken mij bedenkelijk en zegden dat een assistente hen de vorige 

avond had verteld dat ik het niet zou halen. Ik zou dood zijn binnen de 6 maanden.’ (w331) 

 

De	aanwezigheid	van	naasten	
 

Voor veel patiënten is de aanwezigheid van naasten, een partner, kinderen, ouders, broers of zussen, 

vaak  heel  belangrijk.  Hun  aanwezigheid  tijdens  een  slechtnieuwsgesprek  is  vaak  een  grote 

emotionele steun voor de patiënt. Het is belangrijk dat de arts hiermee rekening houdt: 

‘Ik werd iets na 19u ontvangen in haar kabinet en ze vroeg direct: “Ben je hier alleen?” Ik zei 

ja, en toen zei ze: “Ik heb eigenlijk geen goed nieuws.” Ik ben beginnen roepen en tieren dat 

dit niet kon . Ze heeft direct mijn vriend gebeld en gezegd dat hij direct moest komen. Ze 

heeft me gekalmeerd en toen mijn vriend er was, heeft ze uitgelegd wat er gevonden was in 

mijn borst en wat er nu allemaal moest gebeuren.’ (w149) 

Soms  lukt het niet  voor de naasten om  aanwezig  te  zijn wanneer de patiënt  slecht nieuws  krijgt. 

Problematischer is als de zorgverleners voor naasten absoluut geen aandacht hebben of hen zelfs als 

mogelijke stoorzenders tijdens het slechtnieuwsgesprek beschouwen: 

‘Onze oncoloog was medisch heel sterk, maar nog van de oude stempel. Hij vertelde het 

medische verhaal in een bondige communicatie en voor je het wist stond je terug buiten. We 

schreven op de duur onze vragen op om de tijd die we bij hem waren optimaal te kunnen 

benutten. Ook was hij niet zo bereid om haar ouders of mezelf te woord te staan; wij 
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moesten vooral zwijgen. Op de duur waren we ook bang om vragen te stellen.’ (w97) 

 

‘Om 7u45kwam dan de uroloog binnen. Op dat moment vroeg ze niet wie er in de kamer is. 

Ik was zelf nog maar net ontwaakt uit mijn narcose en nog een beetje suf van mijn operatie. 

Ze zei: ”Ja, ik ga niet rond de pot draaien, dit is kanker. Je nier valt niet meer te redden, die 

moet eruit. Die werkt toch niet meer. Ik wil weten of er uitzaaiingen zijn, want meestal zijn er 

met zo'n tumor uitzaaiingen. Die tests kunnen pas morgen in de voormiddag gedaan worden. 

Het bezoekuur is bijna afgelopen, dus ik zal moeten vragen of de bezoekers stilaan de 

kamer verlaten.” Voor mezelf kreeg ik de raad dat ik maar een slaappilletje moest vragen als 

ik niet kon slapen. Mijn vriend mocht de volgende dag van haar ook niet mee als ik onder de 

scanners moest.’ (w211) 

Soms wordt de partner zelfs weggestuurd of wordt er gewoon geweigerd om vragen van gezinsleden 

te beantwoorden: 

‘Mijn man lag op een tweepersoonskamer toen de chirurg binnenkwam. De chirurg stuurde 

mij naar buiten. En dan moet hij gezegd hebben: "Ik heb u geopereerd en uw kanker bekeken 

en gezien dat er niets meer aan te doen is." Mijn man was daarna echt in shock. Hij moest het 

toen nog zelf aan mij vertellen en ikzelf raakte ook helemaal overstuur. Waarom mocht ik 

niet bij mijn man blijven als er zo iets ergs moet verteld worden, en waarom moet zijn 

kamergenoot dat ook horen?’ (w176) 

 

3.2.	De	slechtnieuwsboodschap	zelf	
 

In  dit  deel  focussen  we  op  de  problemen  die  patiënten  ervaren  met  de  inhoud  van  de 

slechtnieuwsboodschap  zelf,  namelijk:  is  de  boodschap waarheidsgetrouw,  duidelijk,  begrijpelijk? 

Wordt er  in deze communicatie voldoende  info gegeven, zodat de patiënt en zijn naasten duidelijk 

begrijpen hoe hij ervoor staat? 

Correcte	informatie	
	
Eerst en vooral  is het natuurlijk problematisch als de slechtnieuwsboodschap zelf  foutief  is of deze 

nadien  grondig  wordt  bijgesteld.  Er  zijn  verschillende  getuigenissen  over  artsen  die  een  foute 

diagnose geven en daar dan op terugkomen. De impact van een foutieve of aangepaste mededeling 

bij de patiënt en zijn naasten valt moeilijk te onderschatten, zelfs al wordt deze snel rechtgezet: 

‘Zo'n 15 jaar geleden moest ik van de gynaecoloog een echo en mammografie laten doen en 
moest ik op de resultaten wachten. Een jonge dokter (stagiair?) kwam me halen, bekeek de 
nodige foto's en zei me: "Oei oei, dat ziet er heel slecht uit, ik ga even verdere uitleg 
vragen.” Hij liet me alleen achter in de consultatieruimte met veel foto's en info over 
borstkanker. De wereld zakte gewoon weg onder mijn voeten. Hij kwam terug en zei: "Het 
is niks, ik heb het verkeerd beoordeeld". Zelfs geen excuses voor de vergissing. Sindsdien ben 
ik nooit meer naar een gynaecoloog geweest, want ik ben bang om dit nog een tweede keer 
mee te maken.’ (w179) 
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Soms wordt  de prognose  van de patiënt  in de  loop  van de behandeling  (op basis  van bijkomend 

onderzoek) aanzienlijk bijgesteld:  

‘Bij mijn vader van 87 jaar werden blaaspoliepen weggenomen. Bij een controlebezoek aan 
de uroloog vertelde die hem dat hij een agressieve kanker had en nog tussen vier maanden 
en een jaar te leven had. Mijn vader was op dat moment alleen met de arts, er was geen 
familie bij. Kunt u zich voorstellen hoe hij zich voelde? Na een CT‐scan bleken er geen 
uitzaaiingen te zijn. Bij een bezoek aan de uroloog, nu samen met de drie kinderen, werd 
beslist om telkens na drie maanden te evalueren. Het ging ineens om een langere periode die 
mijn vader nog tegoed had. Toen zei mijn vader tegen de uroloog dat hij, toen hij de 
mededeling van agressieve kanker kreeg, overwogen had om er zelf een einde aan te 
maken. Ondertussen is mijn vader overleden aan een andere oorzaak.’ (w223) 
 

Eerlijkheid	
 

De meeste  getuigen  verwachten  dat  de  diagnose  eerlijk,  duidelijk,  en  helder wordt meegedeeld. 

Nochtans heeft de patiënt volgens de wet op de patiëntenrechten van 22/08/2002 (art. 7 §3) ook het 

recht om zijn diagnose en prognose niet te weten wanneer hij daar uitdrukkelijk om verzoekt. En dit 

moet gerespecteerd worden. Enkele getuigenissen geven dit aan: 

‘Het gesprek met de oncoloog verliep niet zo vlot. Ik onderging alles zonder veel te vragen. Ik 

wou niets vragen, ik wou het niet weten, ik zou het wel ondergaan en wel zien (ik denk dat 

mijn kinderen het moeilijker hadden dan ik en met meer vragen zaten dan ik).’ (w266) 

‘Mij werd meegedeeld dat ik maar 10 % kans op overleving had met ovariumkanker. 

Nochtans had ik uitdrukkelijk aan de arts gevraagd om geen prognoses mee te delen.’ 

(w69) 

Ook  al  komt  de  boodschap  hard  aan,  de  meeste  patiënten  verwachten  een  eerlijke  en 

waarheidsgetrouwe  mededeling  over  hun  situatie.  Achteraf  wordt  een  eerlijke  en  duidelijke 

boodschap door de patiënt erg geapprecieerd, zeker als de arts betrokkenheid en begrip toont en de 

tijd neemt om alle vragen te beantwoorden: 

‘Een jaar later werden er uitzaaiingen ontdekt en ik kreeg het gevoel dat hij het even erg vond 

als ik. Sindsdien gaat het goed met mij en ik ga altijd vol vertrouwen op consultatie. Dit om 

maar te zeggen hoe belangrijk het is op de juiste manier aangepakt te worden. Eerlijkheid en 

openheid zijn heel belangrijk, zo weet je als patiënt tenminste waar je aan toe bent.’ 

(w244) 

‘De gynaecologe was zeer duidelijk en legde onomwonden uit wat er aan de hand is, op een 

rustige toon en zonder te dramatiseren of te minimaliseren. Deze houding bezorgde mij 

veel rust, omdat ik in vertrouwen mijn lot in haar handen kon leggen. En dan word je op de 

TGV gezet: onderzoeken, operatie, nabehandeling … het overkomt je allemaal, maar het is 

allemaal heel goed omkaderd.’ (w23) 

Uit  een  aantal  getuigenissen  blijkt  echter  dat  niet  alle  artsen  er  in  slagen  om  onomwonden  de 

diagnose mee te delen, omdat ze er zelf moeite mee hebben:  
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‘Ik ging naar de gynaecoloog met een klein wondje dat niet goed genas. Tijdens het 
onderzoek zag ik al aan de blik van de gynaecoloog dat het er niet goed uitzag. Hij was 
zelfs bijna in paniek. Hij had het tijdens het onderzoek de hele tijd over een kwaadaardig 
gezwel. Ook toen we terug aan zijn bureau zaten en terwijl hij uitleg gaf over de biopsie, 
terwijl hij foto's van gelijkaardige gezwellen toonde ... Nooit heeft hij het woord kanker 
uitgesproken. Tot ik hem vroeg wat hij nu bedoelde met ‘kwaadaardig gezwel’? Hij zei 
enkel maar: "Euh ja." Dus vroeg ik hem zelf: "Bedoel je dan dat ik kanker heb?" Toen hij zei 
dat het waarschijnlijk een huidkanker was, stortte mijn wereld in. Ik hoorde niets meer, 
alles was een waas.’ (f17) 
 

‘Op de consultatie vóór de ingreep vertelde de assistente me amper iets en na een tijdje ‐ 

zoals gewoonlijk in het UZ ‐ riep ze de prof erbij voor de eindconclusie. (…) Toen de scan 

bekeken werd, zei de prof tegen de assistente: “Dat is toch duidelijk, moeten we daarvoor een 

biopsie doen?” En weg was ze. De assistente ging door met haar normale uitleg, maar toen 

ik uiteindelijk mijn stoute schoenen aantrok en vroeg wat de prof bedoelde met die laatste 

zin, begon ze te stamelen: “Euh, wel, euh, eigenlijk kunnen we hier toch zien dat je heel 

waarschijnlijk een lymfoom hebt. Maar ik kan dit niet bevestigen, we moeten de resultaten 

van de biopsie afwachten.” Ze sloot af met: “Vul deze formulieren nog in, geef ze af aan de 

balie en dan zien we u morgen weer.” En buiten stond ik. Dit had ik niet verwacht en het 

drong ook niet tot me door.’ (w105) 

In een aantal gevallen wordt het K‐woord niet uitgesproken en komt de patiënt er naderhand zelf 

onverwacht achter: 

‘Op 35‐jarige leeftijd onderging ik een pneumectomie van de rechterlong. Ik had geen enkele 
ervaring met kanker en dacht dat de ingreep te maken had met de steeds terugkerende 
longontstekingen van het laatste jaar. Ik werd geconfronteerd met het slechte nieuws toen ik 
werd doorverwezen naar de afdeling isotopen voor een botscan. Een stagiair ontving me om 
de contrastvloeistof in te spuiten. Toen ik hem terloops vroeg wat mijn botten nu in 
godsnaam konden te maken hebben met een longontsteking, antwoordde hij : "Wel, dat is 
natuurlijk om te controleren of er uitzaaiingen zijn." Zo kwam ik het dus te weten. De 
pneumoloog zelf had mij nog niets gezegd.’ (w111) 

 

Er zijn ook verschillende getuigenissen van patiënten en hun naasten die  in het ongewisse worden 

gelaten en hun toevlucht zoeken tot de verwijsbrief die ze meekrijgen voor de huisarts. Wanneer ze 

de brief lezen, worden ze abrupt met de realiteit geconfronteerd: 

‘Er werden dagelijks meer onderzoeken ingepland. Een week later zou ik een laparoscopie 

moeten ondergaan. Niemand gaf een duidelijk antwoord op mijn nochtans zeer duidelijke 

vraag of ik kanker had. (...) Pas wanneer ik een brief openscheurde die aan mijn huisarts 

gericht was en ik het woord "carcinoom" las, begon het mij te dagen dat ik kanker had. 

(w331) 

Bij een andere patiënt (w219) vertelt de arts haar dat ze een 'ontsteking' heeft en geeft haar een 

brief mee voor de huisarts. Deze brief zit in een open omslag. De patiënt leest de brief voor ze 

ermee naar de huisarts gaat en leest dat er een heel sterk vermoeden is dat ze buikvlieskanker 

heeft. Op een volgende consultatie confronteert ze haar specialist ermee en hij maakt er zich van af 

door te zeggen dat hij het op die manier gedaan heeft om haar niet ongerust te maken. 
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Hoewel vaak wordt gesteld dat de  term  ‘kanker’ vandaag niet  langer een  taboe  is, zijn er dus nog 

getuigenissen waarin de arts de term kanker niet uitspreekt. Opmerkelijk is dat enkelingen het zelfs 

positief vinden dat het beladen kankerwoord niet valt. Het illustreert dat patiënten heel verschillend 

met bedreigende informatie omgaan en dat zorgverleners hier best op proberen te anticiperen: 

‘Ik kreeg een bloedonderzoek in juni 2007, na enorm veel rugpijn. De huisdokter belde of ik 
even kon langskomen en toen vertelde hij mij dat ik een ziekte had, namelijk multipel 
myeloom. Ik wist toen niet wat het was. Er viel 1000 kg op mijn hoofd. Het woord kanker is 
nooit gevallen en dat is wel goed, want anders zou de schok nog groter geweest zijn. Ook in 
het ziekenhuis bij mijn behandeling heb ik het woord kanker nooit horen uitspreken (hoe gek 
het ook klinkt). Dit is alleen maar positief vind ik en verder ben ik heel goed begeleid.’ (w113) 

 

Duidelijkheid	
	
De mededeling van een diagnose moet niet alleen waarheidsgetrouw zijn, maar ook in duidelijke taal 

gebeuren, niet verbloemd, niet met ongepaste beeldtaal, en evenmin in een medisch jargon waar de 

patiënt en zijn naasten geen affiniteit mee hebben. De boodschap moet correcte  info bevatten en 

kan  door  de  arts  worden  geïllustreerd  met  behulp  van  beelden  (een  schets  of  beeld  op 

computerscherm). Het is ook belangrijk dat de volgende stappen worden uitgelegd zodat de patiënt 

en zijn naasten weet wat hem de komende weken te wachten staat: 

‘De dokter heeft met behulp van de beelden van de onderzoeken laten zien wat het 

probleem was en uitgelegd hoe de behandeling zou voortgaan. Voorzichtig werd wel gezegd 

dat het mogelijk kwaadaardig was, maar dat was nog niet zeker. De dokter heeft ruim de tijd 

genomen en alles zeer goed uitgelegd, alsook hoe het nu verder zou gaan en wat de 

mogelijkheden waren als het kwaadaardig zou zijn.’ (w13) 

‘Ze wond er geen doekjes om: er was een kans dat er chemo nodig zou zijn, kans op 
complicaties na de operatie ... maar ze gaf aan dat we stap voor stap moesten denken. Dit 
alles kwam dus als een heel zware klap, maar vooral de kordate aanpak van de laatste arts 
heeft ervoor gezorgd dat ik positief kon blijven. Ze nam er alle tijd voor en probeerde mijn 
vragen te beantwoorden of te zeggen dat ze het tegen de volgende consultatie zou opzoeken 
(iets wat ze ook deed). Sommige woorden die ze gebruikte, begreep ik niet, maar bij de 
vraag naar verdere uitleg, vereenvoudigde ze haar taalgebruik.’ (w15) 

 
Patiënten worden wel regelmatig geconfronteerd met medisch jargon zonder dat dit verder 

verduidelijkt wordt: 

‘Thuisgekomen barstte dan het emotionele los bij het inlichten van de echtgenote. En letterlijk 

alles van de komende onderzoeken was uit mijn geheugen verdwenen. Ik neem de arts niets 

kwalijk, want achter mij zaten nog patiënten te wachten. Zijn uitleg was misschien simpel, 

maar Latijn voor een medisch ongeschoolde zoals ik.’ (w169) 

‘In het ziekenhuis vertelden ze mij dat ik een tumor in mijn hoofd had, niet kwaadaardig. Ze 

hadden met mijn huisarts gebeld en die zou mij meer uitleg geven. Bij de huisarts kreeg ik 

een A4 dat vol stond met voor een leek onbegrijpelijke termen. Dat moest ik thuis maar 

eens rustig lezen. Dan begin je te ‘googelen’ op internet en word je overstelpt met informatie 

die je alleen maar meer angst geeft. Ik ben uiteindelijk maar van huisarts veranderd en heb 
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goede informatie gekregen van deze nieuwe huisarts en op een bijeenkomst van lotgenoten.’ 

(w246) 

Maar onduidelijkheid wordt niet alleen in de hand gewerkt door het gebruik van vaktermen die voor 

de patiënt moeilijk te begrijpen zijn. Soms geeft de arts een vage of onduidelijke uitleg die niet ‘to 

the point’ is. Patiënten moeten dan zelf verder doorvragen of gaan zelf op zoek naar meer 

informatie: 

‘Mijn papa werd door de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis om een abces in zijn 

mond te laten verwijderen. De dokteres zou het abces verwijderen, maar een week later 

werden we uitgenodigd door haar. Ze begon met een heel verhaal over goede en kwade 

cellen en was uiteindelijk niet to the point. Mijn papa heeft zelf moeten vragen: gaat het nu 

over kanker?’ (w68) 

‘Ik had een gezwollen knie, ging naar het ziekenhuis en na de echo en een foto van de knie 

kwam de orthopedist samen met de assistent naar me toe. Tegen de assistent zei ze: “Maak 

een dringende afspraak met dokter.” En tegen mij zei ze: “Je hoort nog van ons.” Ik vroeg wat 

er dan aan de hand was, omdat ik het allemaal zo een geheimzinnig gedoe vond en op mijn 

vraag kreeg ik een geïrriteerd antwoord: ”Je weet toch ook wat dat wil zeggen als je een 

gezwel hebt aan je knie.” En ze liet me alleen met de assistent, die contact opnam met de 

secretaresse van de andere dokter en me zei dat ik telefonisch zou verwittigd worden als ik 

kon opgenomen worden. Op mijn vraag waarvoor ik moest opgenomen worden, zei hij dat hij 

dat niet mocht zeggen van zijn supervisor. Ik ging ongerust naar huis en zocht op internet 

naar de naam van de bewuste dokter van wie ik zou horen en toen bleek dat hij 

orthopedische kankers opereerde en behandelde. Een donderslag bij heldere hemel.’ 

(w244) 

Omdat ze vrezen dat het slecht nieuws te hard zal aankomen bij de patiënt, hebben sommige artsen 

de neiging om de waarheid te verbloemen, willen ze de patiënt (en zijn naasten) meer gerust stellen 

dan mogelijk  is  op  basis  van  de  beschikbare  kennis,  of  de  ernst  van  de  diagnose  van  de  patiënt 

minimaliseren:  

‘In het ziekenhuis zelf had nooit iemand gezegd wat ik nu eigenlijk had en dat 
kwaadaardige bleef altijd vaag. Ja, een vorm van huidkanker begreep ik zelf ook wel, maar 
wat? Tot ik gevraagd werd of ik wou deelnemen aan een onderzoek van een van de 
assistenten. Die begon mij allerlei vragen te stellen over hoe ik "mijn agressieve vorm van 
mijn melanoom" ontdekt had. "Euhm, is dat dan wat ik heb?"’ (w103) 
 
‘Bij de bespreking van de uitslag zei de oncoloog me dat alles goed was in de zone waar ik 
was geopereerd. Mijn man en ik haalden opgelucht adem. We stonden al aan de deur toen de 
dokter plots liet vallen dat hij wel enkele vlekken op de longen zag. Vlekken op de longen? 
“Geen paniek”, drukte de oncoloog ons op het hart, “die kunnen het gevolg zijn van een 
vroegere longontsteking, maar ik zal voorzichtigheidshalve toch de chemo verlengen.” Ik 
begreep er niets van, want ik had nog nooit een longontsteking gehad. Bovendien had ik zo 
uitgekeken naar het einde van die chemokuur. Die werd nu plots met zes maanden 
verlengd. Ik kan er niet bij waarom de oncoloog die vlekken op mijn longen minimaliseerde 
en er niet rechtuit over was. Daardoor is mijn vertrouwen aangetast.’ (w141) 
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Het  onderscheid  tussen  slecht  nieuws  onduidelijk  geven,  verbloemen  of  minimaliseren,  en  de 

waarheid verzwijgen  (zie hierboven)  is  in de getuigenissen niet altijd even duidelijk  te  trekken. Het 

lijkt te gaan om verschillende gradaties van tegenzin of remming bij de arts om aan de patiënt en zijn 

naasten  klaar  en duidelijk  te  zeggen  hoe de  zaken  er  voorstaan.  Zeker  als duidelijk wordt dat  de 

patiënt palliatief is, wordt de kennis over het naderende levenseinde niet altijd duidelijk meegedeeld. 

Op korte termijn  is dit de gemakkelijkste strategie voor zowel de arts als de patiënt en zijn familie, 

maar achteraf is de schok des te groter: 

‘Mijn moeder kreeg een medicijn en zou daarmee 80 jaar worden, volgens de specialist. 

Achteraf was duidelijk dat ze mijn moeder nog zo veel mogelijk levensvreugde wilden gunnen. 

De dokters kozen ervoor om haar (en ons) in de waan te laten dat het allemaal nog goed 

kon komen. Hoe raar ook, we gingen erin mee. Je gelooft op die momenten zo graag een 

verhaal dat past binnen wat je emotioneel kan dragen. Alle artsen hebben dit verhaal een 

jaar lang volgehouden, zelfs tot op het moment dat we elke week in het ziekenhuis 

belandden om vocht uit de buik van mijn moeder te laten verwijderen. Het laatste stadium, 

weet ik nu. Toen wist ik het niet. Een vriendin heeft mij uiteindelijk met mijn neus op de feiten 

gedrukt: mijn moeder had nog enkele weken te leven. Geen enkele dokter heeft dit verhaal 

willen bevestigen. Waarom hebben ze ons niet geconfronteerd met de waarheid? Waarom 

hebben ze ons niet de kans gegeven om die waarheid, hoe hard ook, te verwerken? Nu was 

de tijd te kort en bleven we achter met een hoop frustraties. Ik begrijp dat ze het goed 

bedoelden. Maar de waarheid ontkennen of verdoezelen, helpt niet. Hoe hard de waarheid 

ook is, als je ze kent, kan je ze verwerken. Nu stonden we stil, draaiden we rondjes in een 

illusie en was de klap bij het uiteenspatten van deze luchtbel bijzonder hard’ (w283) 

‘Op de ontslagbrief van het ziekenhuis stond als reden voor opname "obstructie met 
doorgegroeide pancreastumor; aanleg van Anus Praeter" en als aandachtspunt "patiënt 
kent diagnose niet!" (zie dossier nr 23666009). Wij vinden het onaanvaardbaar dat de 
behandelend arts geen informatie gegeven heeft, zelfs niet aan de kinderen (die geregeld 
op bezoek kwamen) en dat hij X, wetende dat hij terminaal ziek is met een 
levensverwachting van maximum enkele maanden, ontslaat van de afdeling inwendige 
ziekten, zonder te voorzien in een sociaal vangnet.’ (w147) 

 

Informatie	op	maat	
 

Een eerlijke en duidelijke mededeling is natuurlijk niet voldoende. Het is ook belangrijk dat de patiënt 

voldoende informatie krijgt, indien nodig meerdere keren opnieuw, zodat hij alles goed kan vatten. 

Wat ‘voldoende’ is, kan wel verschillen van patiënt tot patiënt. Patiënten verschillen van elkaar in 

hoe ze de diagnose wensen te krijgen en hoeveel informatie ze daarover willen; patiënten maken 

gebruik van verschillende zogenaamde copingstijlen om met bedreigende informatie om te gaan. Een 

aantal patiënten geven aan dat ze de eerlijkheid en directheid, zonder te veel tierelantijntjes 

appreciëren; ze houden er niet van als de arts rond de pot begint te draaien en niet dadelijk zegt 

waar het op staat: 

‘Ik wil graag informatie, ik ben immers degene die met de gevolgen moet leven, dus ik 

alleen kan beslissen en ik alleen heb het recht om te beslissen. In het medische jargon ben 

ik een 'monitor' en ik vind dat niets om me voor te schamen, integendeel. En om te beslissen 
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heb ik volledige en duidelijke informatie nodig. Bloed uit een steen halen is echter 

gemakkelijker dan informatie uit een oncoloog krijgen.’ (w36) 

‘Uiteindelijk vind ik dat men mij het slechte nieuws op een heel correcte manier gezegd 
heeft. Ik heb liever dat men rechtuit is dan dat men rond de pot draait. Het blijft natuurlijk 
een schok, maar het ziekenhuis verdient echt een pluim, want die assistentes van de prof zijn 
heel begaan met hun patiënten, geven correcte informatie en je kon hen voor het minste 
bellen en ze deden het nodige voor je. Ik heb geen slechte ervaringen met foute informatie of 
niet verstaanbare informatie. Uiteindelijk denk ik ook dat het een beetje van je karakter 
afhangt hoe je de dingen wilt verstaan. Ik ben nogal recht door zee en verlang dit ook van 
andere mensen.’ (w331) 
 

‘In het ziekenhuis hebben ze mij, mijn partner en mijn kinderen heel goed opgevangen: 

duidelijke uitleg van wat er mis was en wat mijn behandeling zou zijn. Vragen werden 

duidelijk beantwoord, ook al stelden we die voor de derde keer. Er werd echt tijd gemaakt 

voor lichamelijke en psychische problemen, zowel van patiënt als partner en kinderen. Ik had 

graag duidelijke taal, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen het liever niet 

allemaal weten en een afwachtende houding aannemen.’ (w347) 

Maar  er  zijn  ook  andere  patiënten  die  wel  wensen  dat  de  waarheid  wordt  gezegd,  maar  toch 

appreciëren dat de zaak wat omzichtig aangebracht wordt. Stapsgewijs als het kan, en vergezeld van 

de nodige geruststellende woorden: 

‘Belangrijk is de vertrouwensband die je met de dokters moet creëren en ze moeten je ook in 

de mate van het mogelijke geruststellen, zonder ook het negatieve te gaan verdoezelen.’ 

(w9) 

‘Wat ik het meest apprecieerde, is de subtiele manier waarop het nieuws gebracht werd. Na 

een routineonderzoek werd ik opgebeld en uitgenodigd voor een consultatie omdat er 

'stekelige cellen' gevonden waren. Ik kreeg verdere onderzoeken en werd stapje voor stapje 

ingelicht. Ik rolde als het ware vanzelf in de behandeling. Tijdens de consultatie met de 

gynaecoloog en de chirurg werd ik op een voorzichtige manier ingelicht over de diagnose en 

de behandeling, maar zonder de zaken te verbloemen.’ (w230) 

Niet alleen de gewenste manier waarop  slecht nieuws meegedeeld wordt, maar ook de gewenste 

hoeveelheid  informatie verschilt van patiënt tot patiënt. Sommige patiënten willen ook niet alles  in 

een keer weten, of willen de belangrijkste dingen weten zonder al te veel details:  

‘De thoraxchirurg legde mij ook duidelijk uit hoe de operatie in elkaar zat , maar ook zonder 

té veel details (daar vroeg ik ook niet naar); ik denk dat een teveel aan info ook niet goed is.’ 

(w9) 

Voor de arts is het dan van belang om in te schatten om niet te veel maar ook niet te weinig info te 

geven.  Hij  kan  bij  de  patiënt  tijdens  het  gesprek  vragen  hoeveel  info  hij wil  en  of  hij  dieper  op 

bepaalde aspecten moet ingaan: 

‘Nadat ik na een sportinspanning bloed plaste werd met een echografie vastgesteld dat er 

zich gezwellen in mijn blaas bevonden. Er werd mij onmiddellijk gezegd dat ik daarom nog 

niet het ergste moest vrezen. Maar toch werd ik er stap voor stap op voorbereid. Ik wist dus 
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waar ik aan toe zou zijn in het geval van slecht nieuws. En, niet onbelangrijk, tijdens de 

gesprekken kon de uroloog mij voldoende doorgronden en kon hij zich dus vooraf een beeld 

vormen van hoe ik zou reageren.’ (w119). 

‘Van ziekenhuis X overgebracht naar ziekenhuis Y. We zijn daar ontvangen geweest door twee 

artsen die ons alles uitgelegd hebben. Ook de vraag gesteld: als we goed nieuws hebben, 

delen we dat zeker mee, maar wat als het slecht nieuws is. Of we dat ook wilden weten. 

Ons antwoord was; “Ja, wij willen de waarheid weten.”’ (w50) 

Sommige artsen geven hun patiënten de tijd en mogelijkheid om vragen te stellen, geven aan 

(telefonisch of in een persoonlijk gesprek) bereikbaar te zijn om de diagnose en het 

behandelingstraject meer in detail te bespreken, m.a.w. het slechtnieuwsgesprek wordt dan over 

verschillende consultaties gespreid: 

‘De arts die mij geopereerd heeft, heeft het zwaarste gesprek moeten voeren, en heeft dat 

voor mij goed aangepakt: betrokken, geruststellend en nuchter tegelijk. Wat ik erg 

apprecieerde, is dat ze mij bij het eerste gesprek gezegd heeft dat ze mij twee dagen later 

opnieuw wou zien. Dat was om twee redenen goed: ik kon even nadenken, vragen 

voorbereiden ..., en ik had het gevoel dat zij mijn probleem belangrijk genoeg vond om tijd 

vrij te maken. De assistente/secretaresse deed haar werk ook prima, en dat is ook niet 

onbelangrijk. Ze nam haar tijd, uitte haar betrokkenheid. Beiden herhaalden dat ik hen 

steeds mocht contacteren als ik vragen had. Zeer positief.’ (w18) 

‘We werden perfect opgevangen, een aparte ruimte, alle tijd, volledig geïnformeerd. Enkele 

dagen nadien ben ik met een lijstje met vragen opnieuw door de arts ontvangen die mij op 

dezelfde respectvolle manier ontving en de tijd nam voor mij.’ (w87) 

Artsen  gebruiken  soms ook hulpmiddelen om  ervoor  te  zorgen dat de  info door de patiënt  goed 

wordt  begrepen:  er  wordt  bijvoorbeeld  schriftelijke  informatie  meegegeven  (brochures),  of 

informatie wordt uitgeprint zodat de patiënt en zijn naasten de gekregen informatie opnieuw kunnen 

bekijken, of artsen stimuleren patiënten om hun vragen op te schrijven zodat die op een volgende 

consultatie kunnen worden besproken: 

‘Ik kreeg ook een brochure mee, die me duidelijk een beeld gaf wat CML is. Ook voor mijn 

omgeving was dit belangrijk, de juiste info terug te vinden.’ (w10) 

Informatie  die  herhaald wordt  of meegegeven wordt,  is  alvast  belangrijk  voor  de  patiënt  en  zijn 

naasten, aangezien de patiënt of  zijn naasten door de emotionele  schok de boodschap vaak maar 

gedeeltelijk of selectief capteren:  

‘Ik ben zelf een zorgkundige. Op het ogenblik van het slechte nieuws had ik de specialisatie 

oncologie. Mijn echtgenoot moest komen voor de resultaten van een biopsie, en de chirurg 

heeft mij op voorhand verteld wat het resultaat was: een zeer uitzonderlijke en agressieve 

kanker. Even later hoorde ik het hele verhaal opnieuw samen met mijn echtgenoot en toen 

we thuis waren, wist ik met moeite om welke kanker het ging. Toen heb ik ten volle 

begrepen wat patiënten bedoelen als ze zeggen dat de wereld op het ogenblik van het 

slechte nieuws ophoudt met draaien en dat er niets van de gegeven informatie aankomt. 
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Dus is het, denk ik, van belang om er voor te zorgen dat er meer dan een keer en door 

verschillende mensen inlichtingen gegeven worden.’ (w241) 

Er zijn echter ook getuigen die klagen over te weinig informatie over hun diagnose en het geplande 

behandelingstraject;  patiënten  blijven  dan met  veel  vragen  zitten, moeten  hun  energie  ook  nog 

steken in het zoeken naar antwoorden op hun vragen en blijven in onzekerheid zitten. Wanneer er te 

weinig  info  over  de  behandeling  en  haar  consequenties  wordt  gegeven,  komt  de  patiënt  voor 

onverwachte problemen te staan: 

‘Mijn kinderen en ik waren het beu dat ze niet genoeg uitleg kregen en hebben dan een 

afspraak gemaakt op mijn kamer, samen met de dokter. Hij heeft toen alle tijd genomen en 

uitgebreid zijn verhaal gedaan. Twee plekjes (heel klein) op de lever, wat goed weg te nemen 

was, zei de dokter. Dan volgde twee maanden chemo, wat ik sowieso al erg vond, maar het 

moest gebeuren dus. (...) Toen kwam uiteindelijk de chemo. Ik ging de eerste keer alleen, en 

‘s avonds kreeg ik te horen dat ik met een soort pompje naar huis moest. Dat zou 48 uur 

aan mijn lichaam verbonden zijn. Dat had niemand mij verteld, dus weer wenen, wenen. Ik 

heb toen heel de avond met mijn zus gepraat en we hebben samen geweend.’ (f14) 

‘De oncologe heeft in het begin veel informatie over mogelijke gevolgen verzwegen. Wij 

hebben ons dus grondig geïnformeerd via het internet, maar alleen informatie van 

verschillende ziekenhuizen gelezen (AZ’s en UZ’s), absoluut GEEN forum. Tijdens de eerste 

chemo hebben wij haar vragen gesteld, die zij negeerde. Wij hebben haar zelf het antwoord 

gegeven. Hierop kreeg zij een rood hoofd, maar nadien was alles wel bespreekbaar. Voor de 

rest heb ik samen met mijn gezin hard gevochten, mijn levenslust is immens.’ (w211) 

Aan informatie over de langetermijneffecten van een behandeling wordt volgens sommige getuigen 

weinig aandacht besteed:  

‘Nu, bijna vijf jaar later, en al lang terug aan 't werk, heb ik één grote bemerking. Ondanks de 

grote openheid van mijn dokters werd er heel weinig gesproken over de gevolgen van de 

behandeling: wat dat met je doet, zowel fysiek als psychologisch. Ondanks de blijdschap dat 

ik er nog ben, dat ik mijn kleinkinderen zal zien opgroeien, dat ik nog kan gaan werken … al is 

dit ondertussen aangepast werk geworden. Er wordt niets gezegd over de blijvende 

ongemakken als gevolg van de behandeling: linkerhand tintelt altijd (gevolg van 

radiotherapie), linkeroksel en ‐flank zijn gevoelloos (gevolg van ingreep, werd wel gemeld op 

voorhand door de chirurg)), mijn voetzolen worden stilaan gevoelloos (gevolg van chemo), 

enkel‐ , knie‐ en vingergewrichten zijn pijnlijk (gevolg van de medicatie die ik nu nog altijd 

moet innemen) en het constante tekort aan energie.’ (w76) 

 

3.3.	De	houding	en	stijl	van	de	arts	
	
Het  is een boutade, maar  communicatie  is mensenwerk: de manier waarop  iets  gecommuniceerd 

wordt en de manier waarop dit ervaren wordt, zegt veel over hoe zowel de arts als de patiënt de 

situatie  definiëren,  wat  zij  van  elkaar  verwachten,  welke  emoties  ze  ervaren,  hoe  ze  elkaar 

percipiëren en ervaren ... Zoals in het voorgaande al duidelijk werd, wijzen aspecten als een eerlijke 
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mededeling,  een  makkelijk  toegankelijke  arts  die  tijd  maakt  voor  zijn  patiënt  en  diens  privacy 

respecteert … op een positieve houding van de arts tegenover de patiënt. Communicatie heeft altijd 

een emotioneel aspect, en bij een slechtnieuwsgesprek, dat per definitie sterk emotioneel geladen is, 

is dat bij uitstek zo. Er zijn opvallend veel getuigenissen – zowel  in positieve als negatieve zin – die 

echt  over  de  houding  van  de  arts  en  zijn  stijl  van  communiceren  handelen,  wat  impliceert  dat 

patiënten dit een heel belangrijk aspect van de slechtnieuwscommunicatie vinden. 

	
Empathie	en	betrokkenheid	worden	gewaardeerd	
 

Patiënten  appreciëren  zoals  reeds  aangegeven  de  oprechtheid  van  de  arts.  Ook  al  komt  de 

boodschap hard aan, het begrip en de bezorgdheid die de arts toont, zijn empathie en vriendelijke 

toon, zijn troostende en geruststellende woorden … doen deugd. Ze laten toe dat patiënten de arts 

in vertrouwen nemen: 

‘Mijn vader had namelijk een grote tumor ontwikkeld in zijn heup, waardoor hij was 

terechtgekomen bij dokter X, die toen nog steeds orthopedisch chirurg was. De menselijkheid 

en het respect waarmee hij ons te woord heeft gestaan, is iets wat mij tot het einde van mijn 

leven zal bijblijven.’ (w104) 

‘Over de chirurg heb ik ook niets anders dan lof. Hij kon heel goed overweg met mijn 

aanvankelijke sprakeloosheid en mijn latere grote emotionaliteit toen het erger bleek dan 

eerst gedacht en een tweede ingreep nodig was.’ (w76) 

Er  is geen vast recept dat kan gebruikt worden  in de omgang met patiënten om de evidente reden 

dat patiënten heel verschillend reageren op slecht nieuws. Idem dito voor de slechtnieuwsgever zelf: 

iedereen doet het op zijn manier. Uiteindelijk komt het erop neer dat de arts op een authentieke 

manier laat zien dat hij betrokken is, begrip toont voor de situatie van de patiënt:  

‘Hodgkin op 15 en borstkanker op 33 ... Het overkomt je geen twee keer, denk je dan. Tot je er 

opnieuw mee geconfronteerd wordt. En dan staat de wereld stil. Een zoon van zeven 

maanden. Angst, doodsangst. Er is geen manier waarop dit nieuws goed kan overkomen. Hij 

deed heel hard zijn best, mijn dokter, voor de tweede keer. Een dokter met een hart. Slecht 

nieuws ontvangen is ook gedeelde verantwoordelijkheid van de ontvanger. Het is niet de 

dokter die je die ziekte geeft; hij is enkel de boodschapper, een dokter en bovenal een mens.’ 

(w158) 

‘Een jaar later werden er uitzaaiingen ontdekt en ik kreeg het gevoel dat hij het even erg 

vond als ik. Sindsdien gaat het goed met mij en ik ga altijd vol vertrouwen op consultatie. 

Dit om maar te zeggen hoe belangrijk het is op de juiste manier aangepakt te worden.’ 

(w244) 

De betrokkenheid van de arts komt niet alleen naar voren  in wat hij zegt, maar ook  in hoe hij zich 

gedraagt, zijn non‐verbale communicatie: neerzitten, niet blijven staan tijdens de mededeling, hand 

op schouder van patiënt leggen, oogcontact maken … zijn allemaal handelingen die erop gericht zijn 

om echt contact met de patiënt te krijgen: 
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‘Toen kwam de prof binnen, hij nam een krukje om op te zitten, zette zich zeer dicht bij mijn 

vriend, was heel kalm, vroeg of mijn vriend veel pijn had … Op dat moment weet je dat er 

zeer slecht nieuws gaat volgen. Daarna vertelde de prof de diagnose, schetste hij kort de 

behandeling, benadrukte hij weer dat we niet op het internet moeten gaan zoeken. De prof 

was zeer zachtaardig en correct, beantwoordde onze vragen en besefte ook dat het heel 

veel nieuws in één keer was.’ (w212) 

‘Een paar jaar geleden kreeg ze effectief borstkanker. Haar gynaecoloog communiceerde op 

een eerlijke en open manier. Wat ze het meest apprecieerde, is dat de arts doorheen het 

gesprek heel goed oogcontact maakte.’ (w226) 

Voor patiënten  is het wel heel belangrijk dat de arts hen wat hoop  laat, ook al gaat het om slecht 

nieuws. Artsen proberen daarom hun slechtnieuwsboodschap te nuanceren met een positief aspect, 

om zo de patiënt hoop te geven of toch wat gerust te stellen: 

‘Een dame die geconfronteerd werd met darmkanker dacht zelf dat het maar om een poliep 

ging en toen werd er haar plots verteld dat het om darmkanker ging. Dit was zeker slecht 

nieuws, maar het "goede" was wel dat men het nu eerder in een vroeg stadium ontdekt 

had en men onmiddellijk zou gaan behandelen met grote kans op genezing. Zij vond dit 

laatste ook goed nieuws, naast 't slechte nieuws.’ (w94) 

‘Ik werd onderzocht door een NKO‐ specialist na een aanslepende heesheid. Voor alle 

zekerheid nam ze een biopsie voor controle. Enkele dagen later kwam het gesprek. Ze zei "Ik 

heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws: het slechte nieuws is dat u stembandkanker hebt 

en het goede nieuws is dat die zelden uitzaait en redelijk makkelijk te behandelen is". Ze zei 

het rustig, met empathie. Ik kwam buiten met een gevoel van ‘ok, ik heb een probleem, maar 

het komt in orde.’ En daar was en bleef ik gerust in. De behandeling (bestralingen) verliep 

goed.’ (w96) 

Hier schuilt wel het gevaar dat de arts de patiënt geen of te weinig ruimte laat om het slechte nieuws 

zelf te laten bezinken, m.a.w. de patiënt niet de kans krijgt om zijn emoties te ventileren en dadelijk 

van onderwerp verandert, nl. de volgende stap van de behandeling: 

‘Ja, meneer Edwards, hè? Ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Het slechte nieuws is dat u 

kanker hebt, het goede nieuws dat we u vermoedelijk wel kunnen genezen. Wat wilt u nu 

doen?" Ik dacht dat ik flauw viel. Ik weet niet meer hoe ik ben thuisgekomen.’ (w28) 

‘En ik werd vervolgens in een zijkamertje geroepen waar enkele assistenten naar 

beeldmateriaal aan het kijken waren en de radioloog mij simpelweg meldde dat ik 

borstkanker had. Maar, niet getreurd, er kon tegenwoordig veel aan gedaan worden, hoor. 

Ik barstte in tranen uit. De grond onder mijn voeten was weggeslagen en ik stond daar 

overdonderd door de rappe diagnose.’ (w156) 

 

Koel	en	afstandelijk:	geen	ruimte	voor	emoties	
 

Er zijn echter ook een aantal ronduit negatieve ervaringen van patiënten met de houding en stijl van 

communiceren van de arts. Zo wordt het nieuws regelmatig bot, cru en zonder veel medeleven, kil en 
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afstandelijk meegedeeld. Het gaat hier om mededelingen die vaak snel gebeuren, waar de arts met 

de deur in huis valt, en er amper de tijd voor neemt: 

‘Op een stuk papier tekende hij een maag en aan het uiteinde een grote donkere vlek. “Dat 

is allemaal kanker”, zei hij vlakaf en daaraan kan geen medicatie meer helpen. Dat was 

voor mijn moeder en mijzelf een enorme schok.’ (w184) 

‘Om een afspraak te bekomen in de 'drukke agenda' van desbetreffend chirurg heb ik hemel 

en aarde moeten verzetten om dan uiteindelijk, na lang aandringen, op een avond in de 

komende week te kunnen langskomen. Wat toen gebeurde, was hallucinant. De chirurg had 

een assistente naast zich naar wie hij alles 'vertaalde' alsof mijn vrouw een proefkonijn 

was.’ (w82) 

Een aantal patiënten getuigen van een gebrek aan  inlevingsvermogen – of een onbeholpenheid om 

met  emoties  om  te  gaan  ‐  bij  de  arts, waardoor  hij  zich  geen  rekenschap  lijkt  te  geven  van  de 

emotionele gevolgen van zijn mededeling, of deze negeert: 

‘Het was duidelijk dat hij dergelijke boodschappen reeds vele malen had moeten geven. Nog 

voor ik goed kon bekomen van deze melding stelde hij voor om onmiddellijk een onderzoek te 

laten uitvoeren op de longen, lever en botten in verband met mogelijke uitzaaiingen. Toen ik 

op de behandelingstafel lag en een andere arts mijn lever aan het onderzoeken was, werd 

het mij te veel en begon ik stil te wenen. Deze arts zei letterlijk dat wat ik daarnet had 

vernomen (borstkanker) één zaak was, maar dat wat hij nu onderzocht nog veel 

belangrijker was. Want als hij nu iets zag, dan konden er alleen nog palliatieve zorgen 

worden toegediend. (…) Maar de arts die m'n lever onderzocht en het woord "palliatieve 

zorgen" uitsprak vergeef ik nooit! Dit was schandalig!!’ (w167) 

‘Mijn vrouw was op advies van onze huisdokter naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek. 

Onze huisdokter vermoedde dat ze een maagzweer had. Na het onderzoek kreeg mijn vrouw 

ter plekke te horen dat ze kanker had en dat ze zou sterven. Nadat de ziekenhuisarts haar 

dit had meegedeeld, was hij zonder meer onmiddellijk weer weg. Mijn vrouw bleef alleen 

achter. Ter plekke was niemand om haar emoties op te vangen.’ (w199) 

Eén getuige stelt wrang dat er enkel in de allerlaatste, palliatieve fase terug aandacht was voor ‘de 

patiënt als mens’:  

‘Gedurende de hele behandeling, die trouwens medisch wel succesvol was omdat er toch nog 
een goede periode is geweest, hebben wij het gevoel gehad bij de gesprekken met de 
behandelend specialist dat het steeds snel moest gaan. Voor de arts goed en wel binnen was, 
was hij alweer weg naar de volgende patiënt. De ziekte heeft in totaal anderhalf jaar geduurd 
en dit is steeds ons gevoel geweest. In de allerlaatste fase is mijn schoonmoeder op een 
palliatieve eenheid terechtgekomen en dat was een herademing. Hier was veel aandacht 
voor het menselijk aspect en had zijzelf, alsook wij als familie, eindelijk het gevoel dat er 
naar ons werd geluisterd.’ (w261) 

 

Soms doet niemand echt de moeite of neemt niemand het initiatief om het slecht nieuws te brengen. 

De doorverwijzing naar de dienst oncologie spreekt dan abrupt voor zich: 
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‘De dokter die alle testen gedaan heeft, riep mijn naam af, liep zijn kantoor voorbij en bracht 
me naar de dienst Oncologie zonder me te verwittigen.’ (f24) 

 
‘Twee jaar geleden kreeg mijn man te horen dat een maagtumor de uitgang van zijn maag 
afsloot. Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel. Hij zou geopereerd worden. Twee 
weken later boden wij ons aan in het ziekenhuis en dachten op gastro‐enterologie terecht te 
komen. Maar in plaats daarvan werden we direct doorgestuurd naar oncologie, waar we te 
horen kregen dat hij daar een regelmatige patiënt zou worden. Van een ware mokerslag 
gesproken. Mijn man overleed zes weken later.’ (w175) 

 

Of in andere gevallen vermijdt de arts het persoonlijk gesprek met de patiënt zelf en richt hij zich 

direct tot de naasten (partner, kinderen …). De arts zadelt dan de naasten op met de taak om het 

slechte nieuws maar zelf aan de patiënt te vertellen: 

‘Haar man leed aan leukemie. Deze diagnose werd haar telefonisch medegedeeld op een 

moment dat haar man afwezig was. Toen stortte haar wereld echt helemaal in en toen 

moest zij dan ook nog dit zeer slechte nieuws zelf aan haar man gaan vertellen. Dit mag 

toch niet!’ (w182) 

‘Ons zoontje hebben we nadien zelf het nieuws mogen vertellen.’ (w276) 

In één geval wordt de slechtnieuwsboodschap tot de partner gericht terwijl de patiënt er zelf bij zit: 

‘Op dat punt was het al duidelijk dat mijn man niet meer lang te leven had. Ik was aanwezig 
tijdens het gesprek met de jonge vervangende oncologe. Het gesprek verliep als volgt: 
"Mevrouw, ik heb het medisch dossier bestudeerd en moet u zeggen dat we niets meer 
voor uw man kunnen doen. Hij kan verder terminaal behandeld worden in zijn thuisstad." 
We reageerden geen van beiden, dus vroeg de oncologe nog een keer: "Mevrouw, hebt u 
wel begrepen wat ik u vertelde?" Ik was zo aangedaan dat de oncologe mijn echtgenoot, 
die naast mij zat, volledig negeerde. We zijn toen opgestaan en nooit meer naar die 
oncologe geweest. Mijn echtgenoot voelde zich tijdens dat gesprek behandeld als 
afgeschreven, als een dode.’ (w361) 

 

Ook non‐verbaal kan de arts een gebrek aan empathie tonen: hij blijft rechtstaan, begroet hem niet 

eens  bij  het  binnenkomen,  kijkt  de  patiënt  niet  aan  tijdens  het  gesprek  …  Zo  komt  hij  over  als 

afstandelijk en zijn werk als  routineus,  ‘business as usual’,  terwijl de patiënt één van de donkerste 

momenten uit zijn leven meemaakt: 

‘Rechtstaand meldde de prof ‐ de assistent mag dat niet ‐ het slechte nieuws. Op dat moment 

floepten uit de printer al de afspraken. Uren wachten in het slechtnieuwsgangetje, ondanks 

een afspraak, terwijl je ook in je binnenste weet dat het geen goed nieuws zal zijn. Foldertjes 

en foldertjes en foldertjes, en je gaat zelf op zoek op internet. Slecht nieuws brengen is voor 

deze mensen bijna een soort routine, het wordt te normaal.’ (w24) 

‘Mijn zoon vroeg zijn vrouw en ook aan mij om mee te gaan. Toevallig was het die dag tevens 

zijn verjaardag. De dokter zat achter zijn bureau wat te friemelen met papieren. Voor zijn 

bureau slechts een stoel waar ik als 75‐ jarige mocht op zitten. Rudi en zijn vrouw moesten 

blijven rechtstaan. Ineens kijkt de dokter naar Rudi en zonder inleiding of wat ook zegt hij: 

“Ja Rudi, ik heb slecht nieuws. Als je nog zaken te regelen hebt, doe het dan zo snel 
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mogelijk, want je hebt nog maximum twaalf maanden te leven.” We waren van de hand 

Gods geslagen. Vooraleer we tot bezinning kwamen of iets konden vragen, was de dokter 

weg.’ (w58) 

Of het gebrek aan interesse voor de patiënt wordt duidelijk wanneer de arts zich makkelijk door 

andere dingen laat afleiden, verstrooid in papieren zit te snuisteren, de hele tijd naar zijn 

computerscherm zit te kijken, te geeuwen … kortom de indruk geeft dat hij niet geïnteresseerd is: 

‘Wij kregen het nieuws van een dokter en drie assistenten. Eén van de assistenten stond 

met zijn been tegen de muur, geeuwde luid en deed alsof dit het saaiste moment van zijn 

leven was. Voor hem het saaiste, voor mij een belangrijk en moeilijk moment.’ (w162) 

Soms ervaren patiënten de houding van de arts als arrogant of is de reactie van de arts onbeleefd of 

zelfs grof: 

‘De dokter kwam naast mijn bed staan, zette zijn voet op mijn bed, deed zijn bril af en hield 

hem (arrogant) in zijn mond.’ (w252) 

‘Op een gegeven moment moest hij bij een vervangend oncoloog nadat hij ergens plots weer 

een bolletje had, en mijn man kreeg te horen: “Als het nu kanker is, dan is het volgende 

week ook kanker!!!” Deze man wou geen echo of zo nemen, hij had het te druk. De week 

erna is hij zich wel komen excuseren, nadat de receptioniste en de vaste oncoloog dit te weten 

waren gekomen, denk ik. Ik dacht dat mijn echtgenoot moest blijven met hartproblemen na 

zo’n onbeschofte uitspraak.’ (w284) 

Ook  al  ziet  hun  prognose  er  niet  goed  uit  en  is  er  van  genezing  geen  sprake meer,  patiënten 

verwachten  dat  nog  een  greintje  hoop wordt  gelaten. Wanneer  de  arts  dit  laatste  greintje  hoop 

botweg van tafel veegt, dan doet dit erg veel pijn:  

‘En dan nog een zeer pijnlijke ervaring. Toen zij al heel erg ziek was en nog eens bij de 

oncoloog op raadpleging moest gaan, zei die: "We gaan u volgende maand geen verdere 

afspraak meer geven, want we denken dat dit niet meer nodig zal zijn." Toen zakten we 

helemaal in elkaar van verdriet en ontreddering. Hij had beter het volgende gezegd: "We 

gaan nog een nieuwe afspraak maken en we zullen zien hoe het verder verloopt en dan 

kunnen we het nog samen verder bespreken.”’ (w178) 

 

‘In 2006 deelde de behandelend professor mijn 60‐jarige man mee dat hij longkanker had en 

dat er geen behandeling meer mogelijk was. Iedere dag kwam diezelfde professor langs en 

vertelde hij mijn man steeds hetzelfde: "Je bent bezig aan de laatste rit met de laatste 

trein", waarmee hij dus iedere keer benadrukte dat zijn dagen geteld waren. Een drietal 

maanden nadat hij zijn diagnose gekregen had, is hij overleden. De laatste periode van zijn 

leven heeft hij doorgebracht op de palliatieve afdeling waar de behandelend arts hem niet 

dagelijks confronteerde met de nakende dood, maar met hem sprak, op een menselijke 

manier die hij op dat moment aankon. Er zijn jammer genoeg te weinig dokters zoals zij.’ 

(w307) 
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Besluit	
	
Het  slechtnieuwsgesprek  is een  scharniermoment  in het  zorgtraject, met een grote  impact op het 

verdere verloop ervan. Het is van enorm belang om dit gesprek goed te voeren. Indien het niet goed 

gebeurt, bestaat het risico dat patiënten blijven zitten met vragen en zorgen. Of dat ze niet vatten 

wat  er  gezegd  wordt.  Dit  bemoeilijkt  de  verwerking  van  het  slechte  nieuws.  Een  goed  gevoerd 

slechtnieuwsgesprek  helpt  de  patiënt  om  te  leren  omgaan  met  zijn  situatie  en  bevordert  de 

vertrouwensrelatie tussen de patiënt en zijn arts. 

Om meer zicht te krijgen op hoe de slechtnieuwsmededeling in Vlaanderen wordt ervaren, heeft de 

VLK  in  de media  een  oproep  gelanceerd  naar  (ex‐)patiënten  en  hun  naasten  om  hun  ervaringen 

anoniem te posten op de website of mee te delen via de Kankertelefoon. Dit heeft 431 getuigenissen 

opgeleverd (tot en met 10 september 2013) , waarvan 21 % over de hele lijn positief, 28 % met zowel 

positieve als negatieve ervaringen (met verschillende zorgverleners of ziekenhuizen) en verder 51 % 

ronduit negatieve getuigenissen. Uit de vele getuigenissen blijkt  in  ieder geval dat er nog heel wat 

ruimte  voor  verbetering  is;  tegelijk  geven  de  positieve  getuigenissen  aan  dat  een  goed 

slechtnieuwsgesprek zeker mogelijk is. 

Bij wijze van besluit zetten we de belangrijkste knelpunten die patiënten ervaren op een rij.  

Patiënten vinden het ten eerste belangrijk dat een slechtnieuwsgesprek op een geschikt moment en 

een rustige plek kan gebeuren, waar de arts en de patiënt niet gestoord worden, de privacy van de 

patiënt gewaarborgd  is, er voldoende en ongestoorde tijd beschikbaar  is, en er belangrijke naasten 

kunnen aanwezig zijn. Deze contextelementen van de slechtnieuwsmededeling zijn  in grote mate 

vooraf te plannen door de zorgverleners. Met een goede organisatie en, goede onderlinge afspraken 

tussen zorgverleners van binnen en buiten het ziekenhuis zijn ze zeker haalbaar.  

‐  Patiënten  verwachten  een  persoonlijk  gesprek  met  de  arts,  d.w.z.  dat  ze  een 

slechtnieuwsmededeling  via  de  telefoon  (of  per  e‐mail,  brief  …)  doorgaans  niet  op  prijs  stellen. 

Bovendien komt een telefoontje van de arts zelf vaak ongelegen en onverwacht, wanneer men op de 

baan, op het werk, op vakantie … is. Via de telefoon slecht nieuws mededelen houdt het risico in dat 

de  emotionele  reacties  van de boodschap niet of onvoldoende  kunnen worden opgevangen, bijv. 

wanneer de patiënt alleen thuis is.  

‐ Respect voor de privacy van de patiënt en zijn naasten  is een andere belangrijke randvoorwaarde 

voor een goed gesprek: slecht nieuws vernemen  in een drukke ziekenhuisgang, wachtzaal of op de 

kamer waar ook vreemden aanwezig zijn, komt bij de patiënt en z’n naasten hard aan. Dit is ook een 

inbreuk op de wet op de patiëntenrechten (art.10).  

‐ Patiënten vinden het belangrijk om op een rustige plek het slechte nieuws te vernemen, nl. waar ze 

niet gestoord kunnen worden door telefoontjes, derden … Sommige patiënten en hun naasten 

vragen ook om een rustige plek waar ze het nieuws rustig verder kunnen verwerken. Patiënten 

worden nog te vaak terug in de gang of in de wachtzaal gestuurd; daar kunnen ze echter niet samen 

hun verdriet verwerken. 

‐ Patiënten appreciëren het erg als de arts voldoende tijd voor hen vrijmaakt, de tijd neemt om hun 

vragen  te beantwoorden. Niet enkel  tijdens het moment van de diagnosemededeling maar ook op 
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andere momenten in het zorgtraject. De arts die geen of amper tijd vrijmaakt voor de patiënt kan op 

weinig  begrip  rekenen  van  de  patiënten.  Een  arts  die makkelijk  bereikbaar  is  voor  bijkomende 

vragen, of makkelijk een extra afspraak regelt, wordt door de patiënt bijzonder geapprecieerd en dit 

is  bevorderlijk  voor  het  vertrouwen  dat  de  patiënt  in  de  arts  stelt. Wanneer  het moeilijk  is  om 

opnieuw contact te krijgen met de behandelend arts neemt de  frustratie toe, blijven de patiënt en 

zijn naasten met hun angst en onzekerheid worstelen, en daalt het vertrouwen in de arts. 

‐ De patiënten stellen het op prijs dat ze bijkomende  informatie en ondersteuning van een ander 

teamlid (arts, verpleegkundige, psycholoog, sociaal werker …) kunnen krijgen. Zo krijgen ze de ruimte 

om het  slechte nieuws emotioneel  te  verwerken en de  informatie  (wanneer deze opnieuw wordt 

herhaald) beter te vatten. Beter is nog dat een slechtnieuwsgesprek zo wordt georganiseerd dat een 

andere zorgverlener altijd kan aanwezig zijn bij het gesprek en de verdere opvang en nazorg op zich 

neemt. Verder  is het belangrijk dat de zorgverleners van een team van elkaar weten wie wat tegen 

een  patiënt  zegt  of  daarrond  duidelijke  afspraken maken. Ook  zijn  andere,  externe  zorgverleners 

zoals  huisartsen  en  radiologen  willens  nillens  betrokken  in  het  proces  van  de 

slechtnieuwscommunicatie, wat  vaak  tot  ongeplande  of  zelfs  ongewenste  communicatie  over  de 

situatie  van  de  patiënt  leidt. Wellicht moeten  er  naast  een  goede  informatiedeling  omtrent  de 

gezondheidstoestand  van  de  patiënt  intradisciplinair  afspraken  gemaakt  worden  m.b.t.  de 

communicatie van het slechte nieuws. Dit om dergelijke negatieve ervaringen te vermijden. 

‐ De aanwezigheid van naasten  (partner, kinderen, ouders, vrienden …)  is voor vele patiënten een 

belangrijke  steun.  Zorgverleners moeten  hiervoor  voldoende  aandacht  hebben  en  stimuleren  dat 

naasten bij het slechtnieuwsgesprek aanwezig zijn. Ze moeten ook openstaan voor de vragen van die 

naasten en hen bij het hele behandelingstraject systematisch betrekken. Uit de getuigenissen blijkt 

dat  dit  niet  altijd  het  geval:  soms  worden  de  naasten  gewoon  genegeerd  of  zelfs  gemeden  of 

weggestuurd. 

Ten tweede verwachten de meeste patiënten dat de diagnose zelf correct, eerlijk, duidelijk en helder 

wordt meegedeeld. Ook al komt de boodschap hard aan, een eerlijke en duidelijke boodschap wordt 

door de meeste patiënten erg geapprecieerd,  zeker als de arts empathie en betrokkenheid  toont. 

Patiënten verschillen van elkaar  in hoe ze de diagnose wensen  te krijgen en hoeveel  informatie ze 

daarover willen. Ze  verschillen  tevens  in de wijze waarop  ze met bedreigende  informatie omgaan 

(copingstijl). Belangrijk  is dat de  zorgverlener goed naar de patiënt  luistert en bij de patiënt peilt 

hoeveel informatie hij wenst en op welke manier (stapsgewijs, gedoseerd).  

Ongeacht de copingstijl van de patiënt is het wel belangrijk dat de diagnose duidelijk wordt gesteld; 

anders is er sprake van desinformatie of zelfs van verzwijgen (tenzij de patiënt expliciet aangeeft het 

niet te willen weten). Een aantal patiënten getuigen dat de arts het woord kanker niet uitspreekt, 

vakjargon gebruikt, of onduidelijke  taal spreekt. Patiënten worden dan onverwacht met de harde 

realiteit geconfronteerd of ze gaan op eigen houtje op zoek naar meer informatie. Artsen willen soms 

ook  de  patiënt  en  zijn  naasten  te  veel  geruststellen,  waarbij  ze  de  diagnose  omfloersen  of 

minimaliseren. Zeker wanneer er sprake is van een slechte prognose of palliatieve situatie spreken de 

zorgverleners niet  altijd  rechtuit. Dit uitstel  van de  slechtnieuwsmededeling  treft de patiënten  en 

hun naasten nadien dubbel zo hard. 

Belangrijk  voor  het  begrip  van  de  patiënt  is  dat  hij  voldoende  informatie  krijgt,  indien  nodig 

meerdere  keren  opnieuw,  zodat  hij  alles  goed  kan  vatten.  Dit  is  belangrijk  omdat,  door  de 
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emotionele schok, de meegedeelde  informatie door patiënten en hun naasten maar gedeeltelijk of 

selectief wordt gecapteerd. Hulpmiddelen, zoals geschreven en uitgeprinte informatie, en een goede 

bereikbaarheid van de zorgverleners, kunnen soelaas brengen. 

Ten  derde  zijn  patiënten  erg  gevoelig  voor  de  manier  waarop  de  zorgverlener  met  hen 

communiceert  en  zijn  houding  tijdens  het  gesprek.  Het  valt  op  dat  veel  getuigenissen  –  zowel 

positieve  als  negatieve  –  hierover  gaan. Ook  al  komt  de  boodschap  hard  aan,  het  begrip  en  de 

bezorgdheid die de arts toont, zijn empathie en vriendelijke toon, zijn authentieke en respectvolle 

houding  (verbaal en non‐verbaal)  in de omgang met de patiënt, en  troostende en geruststellende 

woorden doen deugd. Ze laten toe dat patiënten de arts in vertrouwen neemt. Er zijn echter ook veel 

getuigenissen van patiënten die het slechte nieuws bot en snel krijgen, zonder medeleven en emotie, 

alsof het een routine betreft i.p.v. een zaak van levensbelang. Soms is er, volgens de getuigen, sprake 

van grove en onnodig onbeleefde reacties, of wordt er  in het slechtnieuwsgesprek geen hoop meer 

gelaten. Dit zorgt voor onnodig leed bij de patiënt en zijn naasten. 

De  campagne  heeft  ons  een  goed  beeld  gegeven  van  de  belangrijkste  knelpunten  die  patiënten 

ervaren bij  slechtnieuwsgesprekken en wat  ze appreciëren wanneer hun een moeilijke boodschap 

wordt gebracht. In een volgende fase zullen we deze getuigenissen nog verder analyseren en op basis 

van  deze  analyse,  literatuurstudie  en  de  consultatie  van  experten  voorstellen  voor  verbetering 

uitwerken.  

                                                            
i Verhaegen, H. (2007). Charter van de psychosociale rechten van de (ex-)kankerpatiënt. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker. 
(http://www.tegenkanker.be/publications#link861) 
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