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ZonMw gefinancierde onderzoek Hope in palliative care, waarop 

de eerste auteur in juni 2015 promoveerde.12

Drie perspectieven van de zorgverlener
Uit een review van de literatuur is gebleken dat zorgverleners 

grofweg drie perspectieven hebben op hoop. In het realistische 

perspectief is hoop een verwachting die waarheidsgetrouw 

moet zijn; de zorgverlener probeert die hoop aan te passen 

aan de waarheid. In het functionele perspectief is hoop een 

copingmechanisme dat de patiënt moet helpen; de zorgverle-

ner probeert die hoop te voeden. In het narratieve perspectief 

is hoop een vorm van zingeving die bij de betreffende persoon 

past; de zorgverlener probeert die hoop te interpreteren in het 

licht van het levensverhaal van de patiënt.13

Laten we als voorbeeld een patiënt nemen die hoopt nog 

flink op te knappen. Vanuit het realistische perspectief zal de 

huisarts de werkelijkheid benadrukken: ‘Ik denk dat we realis-

tisch moeten blijven; laten we naar de medische feiten kijken.’ 

Vanuit het functionele perspectief zal de huisarts de behoeften 

van de patiënt erkennen: ‘Ik kan me voorstellen dat u dat hoopt, 

het is ook niet niks wat u allemaal meemaakt.’ En vanuit het 

narratieve perspectief zal de huisarts de biografie van de pa-

tiënt erbij betrekken: ‘Ik kan me voorstellen dat u dat hoopt, ik 

ken u ook als iemand die niet bij de pakken gaat neerzitten.’

Het is van belang deze drie perspectieven te onderschei-

den, omdat men anders het gevaar loopt de ethiek van hoop 

‘op te sluiten’ in het realistische perspectief, waarin elke hoop 

wordt gereduceerd tot valse hoop. Met een realistisch perspec-

tief is overigens niets mis: het is onmisbaar bij de procedures 

Inleiding
Voor het psychische en spirituele welzijn van mensen met een 

levensbedreigende aandoening, en ook voor hun familieleden 

en zorgverleners, is het belangrijk dat zij nog ergens op kun-

nen hopen.1-6 Zorgverleners ervaren het thema ‘hoop’ echter ook 

als ingewikkeld en stellen gesprekken over levenseindethema’s 

daardoor vermoedelijk uit. Daar komt bij dat het begin van de 

palliatieve fase zich bij patiënten met een chronische aandoe-

ning niet altijd duidelijk aankondigt.7-10 Uit de literatuur over 

progressieve neurologische aandoeningen wordt bijvoorbeeld 

duidelijk dat gesprekken over behandelbeperkingen pas plaats-

vinden als de situatie daadwerkelijk levensbedreigend is.11

Kortom: hoop is belangrijk in de palliatieve zorg, maar voor 

zorgverleners is het ingewikkeld daar goed mee om te gaan. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor patiënten die valse hoop koesteren en 

die denken dat zij nog flink zullen opknappen, terwijl de prog-

nose een heel andere richting uit wijst en de arts alleen maar 

hoopt dat hij het lijden zoveel mogelijk zal kunnen verlichten.

De centrale vraag van deze beschouwing luidt: hoe kun-

nen huisartsen goed omgaan met hoop in palliatieve zorg? 

Wij proberen de lezer mogelijkheden aan te reiken voor mo-

rele reflectie op hoop en de huisarts handvatten te bieden om 

hun communicatieve repertoire rondom hoop te verbreden. 

Wij putten daarbij uit enkele deelonderzoeken van het door 
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Hoop is belangrijk in de palliatieve fase. Hoop kan huisartsen voor 
een lastig dilemma plaatsen, bijvoorbeeld wanneer de patiënt val-
se, dat wil zeggen niet-realistische hoop koestert. Patiënten en 
zorgverleners benaderen het thema ‘hoop’ echter niet uitsluitend 
vanuit een realistisch perspectief, maar ook vanuit een functioneel 
en een narratief perspectief: om de situatie aan te kunnen en om-
dat het past bij een levensverhaal. Als de huisarts deze perspectie-
ven alledrie in het oog weet te houden, komt dat de communicatie 
in de laatste levensfase ten goede. De balans tussen hoop, hope-
loosheid en wanhoop – de dynamiek van hoop – hangt samen met 
veranderingen in de fysieke conditie. Huisartsen kunnen zulke ver-
anderingen in de palliatieve fase gebruiken als aangrijpingspunt om 
het thema ‘hoop’ aan de orde te stellen. Tot slot moeten huisartsen 
vanuit de relationele ethiek van hoop een balans zien te vinden tus-
sen het aanspreken van hoopgevende elementen (empowerment) 
enerzijds en de erkenning van verlies en lijden (compassie) ander-
zijds. Een goede relationele ethiek van hoop vraagt verder dat de 
huisarts ook zijn eigen hoop en lijden onder ogen ziet.

De kern
 ▪ Huisartsen zien zich in de palliatieve zorg soms voor het ethi-

sche dilemma geplaatst dat zij een patiënt niet alle hoop willen 
ontnemen, maar hem ook de waarheid niet willen onthouden. 
Dit dilemma, hoe belangrijk ook, is een te beperkte interpretatie 
van het begrip ‘hoop’.

 ▪ Het loont de moeite eventuele hoop die een terminale pati-
ent koestert niet alleen vanuit het realistische perspectief te be-
naderen, maar ook vanuit een functioneel en narratief perspec-
tief: die hoop heeft een rol in het levensverhaal en helpt patiënten 
om op de been te blijven.

 ▪ Ongeneeslijk zieke patiënten verbinden veranderingen in het 
samenspel tussen hoop, hopeloosheid en wanhoop met veran-
deringen in hun fysieke conditie. Huisartsen kunnen bij deze fy-
sieke veranderingen aansluiten om het thema ‘hoop’ bespreek-
baar te maken.

 ▪ Een relationele ethiek van hoop vraagt van huisartsen dat zij 
de kracht van hun patiënten kunnen aanspreken en tegelijk 
compassie tonen met het lijden en het verlies van hoop. Daartoe 
moeten ze ook hun eigen hoop en lijden onder ogen kunnen zien.
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viewden hingen veranderingen in deze ‘samenzang’ samen 

met veranderingen in hun fysieke gesteldheid.

Deze metafoor biedt een alternatief voor normatieve mo-

dellen zoals dat van Kübler-Ross, die rouw indeelt in vaste sta-

dia, beginnend met ontkenning en eindigend met acceptatie. 

Deze normatieve stadiamodellen van rouwverwerking wor-

den in de dagelijkse praktijk vaak gebruikt. Als een huisarts 

bijvoorbeeld zegt: ‘Deze patiënt moet het nog leren accepteren’ 

is acceptatie kennelijk het gewenste eindpunt. Er is al de no-

dige kritiek geweest op zulke modellen.16 Redenerend vanuit 

onze resultaten zijn acceptatie, hoop, wanhoop, rouw en an-

dere existentiële thema’s niet zozeer opeenvolgende stadia, 

maar veeleer stemmen in iemands verhaal. Soms verdwijnen 

ze naar de achtergrond, maar ze lossen dus niet per definitie 

op in een eindpunt. Dat helpt ook om te begrijpen hoe som-

mige ongeneeslijk zieke patiënten kunnen blijven hopen op 

genezing terwijl ze zich voorbereiden op hun sterven.17

Een tweede belangrijke bevinding was dat de geïnterview-

den de ervaring hadden dat veranderingen in het samenspel 

van hoop, hopeloosheid en wanhoop samenhingen met ver-

anderingen in hun fysieke gesteldheid. De klinische relevan-

tie hiervan is dat de huisarts zou kunnen aansluiten bij de 

fysieke gesteldheid om de hoop ter sprake te brengen: ‘Weet 

u nog dat u de vorige keer die longontsteking had en hoe u 

zich op dat moment voelde? Ik zou het met u graag eens wil-

len hebben over wat u op zo’n moment hoopt en of ik op zo’n 

moment iets voor u kan betekenen.’

De relationele ethiek van hoop
In een derde deelonderzoek analyseerden we alle interviews 

(met 29 patiënten, 19 naasten en 52 zorgverleners) en keken 

we onder andere naar de rol van hoop in relaties. De geïnter-

viewden verbonden hoop met kracht en verlies van hoop met 

lijden. Een aantal zorgverleners probeerde recht te doen aan 

beide aspecten door de kracht van hoop aan te spreken maar 

tegelijkertijd ook het lijden en het verlies van hoop te erken-

nen. In de relationele ethiek van hoop kan men deze twee 

aspecten van het handelen verbinden aan de begrippen ‘em-

rondom informed consent en essentieel als men de autonomie 

van de patiënt wil respecteren.14 Maar huisartsen, patiënten 

en naasten kunnen elkaar klem zetten als ze alle andere per-

spectieven uitsluiten, en dat is niet per se nodig. Als de pa-

tiënt bijvoorbeeld hoopt ooit weer in de tuin te werken, kan 

de huisarts vanuit realistisch perspectief vragen: ‘Denkt u dat 

uw hoop bewaarheid zal worden?’ Vanuit functioneel perspec-

tief kan die hoop de patiënt helpen zich staande te houden. In 

een dergelijk geval kan de huisarts zeggen: ‘Het zou geweldig 

zijn als dat zou gebeuren!’ De huisarts kan ook uitgaan van het 

narratieve perspectief en de nadruk leggen op de betekenis die 

deze hoop heeft voor de patiënt: ‘Wat zou het voor u betekenen 

als u weer in de tuin kon werken?’ of: ‘Op wat voor momenten 

deed u dat vroeger altijd?’

Op basis van de genoemde review concludeerden we dat 

zorgverleners beter communiceren als ze alledrie de genoem-

de perspectieven kunnen inzetten. Per patiënt kunnen ze 

dan bepalen welk perspectief het best past bij de persoon, bij 

de situatie en bij henzelf. Bovendien: wanneer patiënten en 

naasten zich gehoord voelen in hun hoop, geeft dat ook weer 

ruimte om minder gunstige scenario’s te bespreken. Een dia-

loog kan er dan bijvoorbeeld als volgt uitzien.

H(uisarts): ‘Wat zou het voor u betekenen als u weer in de tuin 

kunt werken?’ (narratief).

P(atiënt): ‘Nou, dan zou ik de planten bijhouden, want mijn zoons 

moeten dat nu doen. En ondertussen maakt mijn vrouw dan de koffie’.

H: ‘Wat mooi dat u het zo goed hebt met uw vrouw en zoons! 

En hoe schat u de kans in dat u nog weer in de tuin kunt werken?’ 

(realistisch).

P: ‘Tja, ach het gaat met ups en downs. Ik weet niet of het lukt. 

Maar ik hoop het wel, hoor!’

H: ‘Ik hoop het ook voor u!’ (functioneel)

H: ‘Maar u zegt ook: “Ik weet niet zeker of het lukt.” Vindt u 

het goed als we het hebben over hoe ik u kan begeleiden als dat niet 

meer lukt?’

De dynamiek van hoop
In een ander deelonderzoek interviewde de onderzoeker 29 

patiënten met ernstige COPD (GOLD-stadium III of IV), ernstig 

hartfalen (NYHA III of IV) of ongeneeslijke kanker op verschil-

lende momenten in het beloop van hun ziekte over het thema 

‘hoop’. Iedere patiënt werd maximaal driemaal geïnterviewd, 

met een tussenpoos van gemiddeld zes maanden.15

Een belangrijke bevinding uit deze semi-gestructureerde 

interviews was dat hoop, wanhoop en hopeloosheid het best 

begrepen konden worden als zangstemmen in een koor: bij 

sommigen overheerste één stem, bij anderen resoneerden ver-

schillende stemmen met elkaar en bij weer anderen wisselden 

hoop, hopeloosheid en wanhoop elkaar af. Voor de geïnter-

Abstract
Olsman E, Willems D, Leget C. Managing hope in palliative care. Huisarts Wet 2016;59(1):14-
16.
Hope is important to people receiving palliative care, but it can put general practiti-
oners in an awkward situation, especially when the patient has false hope. However, 
patients and their caregivers approach the concept of ‘hope’ not only from a realistic 
perspective, but also from a functional perspective (hope helps to cope with the si-
tuation) or a narrative perspective (hope fits with someone’s narrative). Communi-
cation in the last phase can be improved substantially if GPs bear these three per-
spectives in mind. The balance between hope, hopelessness, and despair – the 
dynamics of hope – is affected by changes in the patient’s physical condition, and GPs 
can make use of these changes during the palliative phase to raise the topic of ‘hope’. 
Lastly, from a relational-ethical point of view GPs have to find a balance between 
appealing to hope-giving aspects (empowerment) on the one hand and recognizing 
suffering and loss (compassion) on the other. A relational ethics of hope requires that 
GPs recognize their own hopes and suffering.
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met de waarheid en hoe houd je diens hoop in stand? Onze 

deelonderzoeken laten zien dat dit frame te beperkt is. Er zijn 

verschillende mogelijke perspectieven (realistisch, functio-

neel, narratief) en in het verhaal van de patiënt kunnen deze 

verschillende stemmen een plek hebben, waardoor hij kan ho-

pen op genezing terwijl hij zich voorbereidt op doodgaan.

Een (zorg)ethische vraag voor de huisarts is: hoe stem ik 

goed af op zowel de hoop als het lijden van mijn patiënt? Van-

uit een relationele ethiek van hoop kenmerkt een goede zorg-

relatie zich door het vermogen om enerzijds de kracht van de 

patiënt aan te spreken – empowerment – en anderzijds diens 

lijden te erkennen – compassie. Dat vergt van de huisarts dat 

deze ook zijn eigen hoop en lijden onder de loep neemt. De 

ethiek van hoop is dan geen afstandelijke exercitie maar in-

gebed in een toegewijde zorgrelatie. ▪
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powerment’ (kracht) en ‘compassie’ (lijden). Deze twee vinden 

hun evenwicht in een zorgrelatie die gekarakteriseerd wordt 

door solicitude, oftewel ‘toegewijde zorg’.18

In de morele reflectie op het handelen van de arts gaat het 

erom dat deze oog heeft voor de dynamiek van empowerment 

en compassie, en kan afwegen wat het best past in de zorg voor 

een specifieke patiënt. Dat betekent dat de arts het vermogen 

heeft enerzijds teleurstellingen te erkennen en anderzijds toch 

de kleine dingen te zien die de moeite waard zijn om op te ho-

pen. Een specialist Ouderengeneeskunde vertelde dat ze, als ze 

geen grote hoop op genezing meer kon bieden, met patiënten 

zocht naar kleine dingen om op te hopen, zoals de geboorte van 

een kleinkind of het bloeien van de narcissen. We kunnen de 

dialoog van hierboven weer oppakken om dit te verduidelijken.

H: ‘Vindt u het goed om het te hebben over hoe ik u goed kan 

begeleiden als dat [in de tuin werken] niet meer lukt?’

P begint somber te kijken.

H: ‘U kijkt bedrukt.’

P valt stil en richt zijn blik naar beneden.

H: ‘Het is moeilijk om daaraan te denken?’

P knikt: ‘Ik kan mijn vrouw nog niet achterlaten.’

H zwijgt even: ‘Ja, dat lijkt me zwaar, dat u uw vrouw moet 

achterlaten.’ (compassie)

Enkele minuten nadat het lijden en verlies van hoop zijn (v)

erkend, kan er soms weer ruimte ontstaan voor hoop en de 

kracht en energie die hoop geeft.

H: ‘Kunt u zeggen wat maakt dat u ’s ochtends uw bed uit-

komt? Wat hoopt u dan van de dag?’ (empowerment).

Het model van empowerment en compassie kan huisartsen 

daarnaast ondersteunen bij hun zelfreflectie: als je je pa tiënt 

meestal aanspreekt op zijn eigen kracht en zijn autonomie 

probeert te bekrachtigen (empowerment), kun je dan ook 

diens hopeloosheid, wanhoop en lijden erkennen (compas-

sie)? Ook anderen hebben gewezen op de nauwe verwevenheid 

tussen hoop en compassie, en op de kwetsbaarheid die hoop 

met zich meebrengt, al was het maar omdat hoop kan leiden 

tot teleurstelling.19-21 Tot slot maakt een relationele ethiek van 

hoop het noodzakelijk dat huisartsen ook hun eigen hoop en 

lijden onder de loep nemen, want empowerment en compassie 

kunnen alleen gedijen in een relatie waarin zowel de huisarts 

als de patiënt zijn eigen kwetsbaarheden onderkent.

Conclusie
Je wilt als arts geen valse hoop geven. In de palliatieve zorg 

kan dit een dilemma opleveren: hoe confronteer je de patiënt 


