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AANLEIDING

• Veerkracht en spiritualiteit bij ‘kwetsbare ouderen’ (De Boer & Kooijman, 2014)

•Kwetsbare ouderen zijn niet zo kwetsbaar als gedacht: veerkracht

•Spiritualiteit/zingeving heeft geen invloed op fysieke situatie, maar op 
toekomstperspectief en kwaliteit van leven

• Spirituele copingstrategieën bij longkankerpatiënten (Körver, 2013)

•Longkankerpatiënten zijn ‘normaler’ dan gedacht

•Spiritualiteit/zingeving heeft geen invloed op fysieke situatie, maar op positieve 
herwaardering



VOORGESCHIEDENIS – 1 

• Ontwikkelingen Nederlandse gezondheidzorg (Idenburg & Van Schaik, 2012)

• P4 Medicine (predictive, preventive, personalised & participating) –
persoonlijke geneeskunde (Van der Stel, 2015)

• Andere visie op gezondheid (Huber, 2014)

• sense of coherence (Antonovsky, 1979, 1987)

• broaden-and-build theory (Fredrickson, 2004, 2013)

• positieve herwaardering (Tugade, 2011)

• Centrale rol van communicatie
• advanced care planning (Janssen, 2012)

• shared decision making (Ouwens et al., 2012)

• patient-centered medicine (Bensing & Verheul, 2010)



VOORGESCHIEDENIS – 2

• Autonomie en participatie
• Deel van (kanker)patiënten is niet geïnformeerd, niet besluitvaardig, niet mondig en niet kritisch (Berkhout, 

2009; Henselmans et al., 2012)

• Health literacy is relatief laag (Dumenici et al., 2014)

• Discrepantie tussen richtlijnen en dagelijkse realiteit van zorg, bijv. bij behandeling van longkanker (Vinod, 
2015)

• Artsen worden taakgerichter (Bensing et al., 2006)

• Relationele autonomie
• Autonomy-connectedness vs. autonomy-separation (Bekker & Van Assen, 2006)

• Relationele autonomie & relationele empowerment (Abma, 2010)

• Geestelijke verzorging
• Existentiële/spirituele dimensie zorg & open communicatie en interactie (Best et al., 2015; Monod et al., 2012)



PROBLEEMSTELLING EN CONTEXT – 1 

• Goede communicatie in zorgpraktijk spreekt niet vanzelf

• Weinig ruimte voor verhaal patiënt

• Artsen/zorgverleners: spagaat tussen expertise en verwachtingen, en tussen 
bezieling en alledaagse praktijk

• Artsen/zorgverleners: voelen zich niet bekwaam, scholing dooft uit

• Spanning tussen systeemwereld en leefwereld

• Patiënten verwachten wel dat artsen/zorgverleners rekening houden met 
existentiële/spirituele dimensies, niet dat zij dit uitvoerig bespreken (Best et al., 2015)



PROBLEEMSTELLING EN CONTEXT – 2 

• Open communicatie nodig bij besluitvorming: bij chronisch orgaanfalen, in 
terminale fase, bij ingrijpende behandelingen

• Communicatie is meer dan informatievoorziening; betekent aangaan van 
relatie

•Fixatie op korte termijn: verwaarlozing van lange termijn (o.a. The, 1999, 2000),
van kwetsbaarheid en onmacht (Hoffer & Buie, 2016), van relationele empowerment 
(Abma, 2010), en van veerkracht (Körver, 2013; De Boer & Kooijman, 2014)

• Drie verhaaltypen: herstel-, chaos- en zoekverhaal (Frank, 1995, 1998)



VRAAGSTELLING

• (Hoe) kan in de communicatie tussen patiënt, naaste en zorgverleners het 
herstel-, chaos- en zoekverhaal worden herkend (incl. vragen over 
toekomstverwachting, zingeving en veerkracht, levensbeschouwing of 
spiritualiteit)?

• Welke omslagmomenten, voorwaarden, communicatiepatronen en personen 
bieden ruimte aan chaos- en zoekverhaal, en beïnvloeden de communicatie 
over toekomstverwachting, zingeving en spiritualiteit?

• Heeft een kortere of langere levensverwachting (snel of langzamer krimpend 
toekomstperspectief) invloed op de beide vorige vragen?



DOELGROEPEN

• Longkankerpatiënten

•Gemiddelde leeftijd: 66 jaar

• Eén jaar na diagnose 50% overleden, vijf jaar na diagnose 85%

• Slechte prognose, korte toekomstverwachting, ingrijpende behandeling

• Aandacht voor lange termijn?

• Kwetsbare oudere patiënten

•Ouder dan 80 jaar

• Dikwijls: chronisch orgaanfalen, comorbiditeit

• Prognose is onzeker

• Communicatie over advanced care planning en levenseinde niet vanzelfsprekend



DOELSTELLING

Concrete aanbevelingen ter bevordering van de communicatie:

A. patiënten ervaren hogere kwaliteit van leven en tevredenheid over 
behandeling en keuzes

B. artsen/zorgverleners zijn tevreden over contact met patiënten, kunnen 
dilemma’s bespreken en hebben bijgedragen aan weloverwogen beslissing of 
verwijzing



THEORETISCH KADER

• Patient-/person-centered zorg & P4-medicine
• ‘In many instances knowing the person who has the disease is als important as knowing the disease that

person has’ (McCormick, 1996)

• Narratieve psychologie (o.a. Frank, 1995, 1998)

• Antropologie van gezondheidszorg (o.a. Bensing et al., 2000, 2006, 2010)

• Communicatie in zorgrelaties (Wolf & Dahhan, 2014)

• Rol van zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit in de zorg



METHODE

• Mixed methods

• Observaties, interviews, dossieronderzoek, vragenlijsten

• Longitudinaal onderzoek

• Multicenter onderzoek

• Responsief onderzoek (Abma & Widdershoven, 2006)

• Interdisciplinair onderzoek (Menken & Keestra, 2016)



VERNIEUWENDE ELEMENTEN

• Medical humanities

• Mixed methods design

• Twee bijzondere doelgroepen, ofwel verwaarloosd, ofwel sterk toenemend

• Longitudinaal

• Multicenter



DISCUSSIE

• Interdisciplinariteit: voordeel of nadeel?

• Toespitsing op geestelijke verzorging, of juist niet?

• Contrast/overeenkomst tussen doelgroepen: relevantie?

• Wat zou het onderscheidende aspect kunnen zijn?


