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Inleiding

Aanleiding

De twee meest voorkomende psychische symptomen bij kanker in de palliatieve fase 

zijn: angst en depressie.1-4 In tegenstelling tot het symptoom depressie is er weinig 

onderzoek gedaan naar het symptoom angst. Terwijl angst door professionals wordt 

ervaren als een moeilijk observeerbaar, bespreekbaar en behandelbaar symptoom.3, 5, 6

Uit de praktijk blijkt dat patiënten niet altijd naar professionals uitspreken dat zij angstig 

zijn. Wanneer een patiënt angstig is wordt dit naar verwachting ook ervaren door zijn 

naaste(n).2 Angst beïnvloed veel beslissingen en heeft een negatieve invloed op de 

kwaliteit van leven van patiënten met kanker in de palliatieve fase.2, 7, 8

Symptoom angst

De overgang van een in opzet curatieve behandeling naar de palliatieve fase is niet altijd 

duidelijk afgrensbaar en kan voor de patiënt leiden tot angst voor het onbekende.2 Vaak 

worden patiënten zich gaandeweg bewust van het feit dat de behandeling niet meer 

aanslaat, de progressie van hun ziekte en de steeds korter wordende 

levensverwachting.9, 10 Angst voor het onbekende wordt beschouwd als een gewone en 

invoelbare reactie op de bedreiging van kanker en het vooruitzicht te sterven.11, 12 Angst 

wordt een probleem wanneer de duur en hevigheid buiten de normale verwachting 

treedt.13, 14 In sommige omstandigheden is sprake van abnormale angst, de angst wordt 

ziekelijk. Abnormale angst wordt gediagnosticeerd volgens de DSM-IV als angststoornis, 

een psychiatrische ziekte.11, 15 Binnen dit onderzoek gaat het om angst als symptoom bij 

patiënten met kanker en niet om angst als hoofddiagnose. Angst kan zich uiten in 

rusteloosheid, hartkloppingen, diarree, kortademigheid, gastro-intestinale pijn, 

misselijkheid, slaapstoornissen en geïrriteerdheid.10, 16

Ten aanzien van de prevalentie en incidentie van angst in de palliatieve fase is geen 

eenduidig antwoord mogelijk. Uit verschillende onderzoeken loopt de prevalentie uiteen 

van 63%-92%.17-20 De methodologische kwaliteit van veel onderzoeken is beperkt. De 

patiënten die te ziek of mentaal niet in staat waren om deel te nemen aan de studies 

werden geëxcludeerd. Hierdoor waren de patiënten, die deelnamen aan de studies, over 

het algemeen minder ziek dan de patiënten die niet deelnamen. Mogelijk veroorzaakt dit 

een vertekening van de prevalentiecijfers. 

Betekenis van angst

Alle symptomen, zo ook angst, bestaan uit een drietal dimensies: de productie, de 

perceptie en de expressie. De productie vindt zijn oorzaak in het ziekteproces en de 
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perceptie speelt zich af op het niveau van het centrale zenuwstelsel. Het symptoom 

wordt bespreekbaar en meetbaar via de expressie (figuur 1).21

>>figuur 1<<

Angst is subjectief van aard waardoor de betekenis voor iedere patiënt zal verschillen 

ondanks dat de productie hetzelfde kan zijn.21 De betekenis van angst kan worden 

beïnvloed door psychologische, sociale, culturele en omgevingsfactoren.22

Opvallend is dat er geen literatuur is gevonden rondom de vraag wat angst voor 

patiënten in de palliatieve fase betekent. In Pubmed, Cinahl, Cochrane en PsycINFO is 

gezocht met de zoektermen “Anxiety (Mesh) AND Advanced cancer (Mesh) OR Palliative 

Care (Mesh) AND Meaning”. Binnen het resultaat van 20 studies was er geen enkele 

studie die zich toespitste op de betekenis van angst voor de patiënt met kanker in de 

palliatieve fase. In onderzoek naar de prevalentie van angst is het eveneens niet duidelijk 

wat er onder angst wordt verstaan en wordt angst in deze prevalentie onderzoeken in de 

meeste gevallen niet beschreven.7, 17-20, 23-26 Daaruit leiden wij af dat angst een moeilijk 

te onderzoeken fenomeen is en dat het onduidelijk is wat angst voor patiënten betekent.  

Zorg voor angst

Binnen de palliatieve fase is sprake van een transitieproces; in geval van 

voortschrijdende ziekte is er in eerste instantie vaak nog ruimte voor ziektegerichte 

palliatie gevolgd door symptoomgerichte palliatie en tot slot de terminale palliatie met de 

dood tot gevolg (figuur 2).9, 22

>>figuur 2<<

De palliatieve fase kan enkele dagen tot jaren duren en vormt daarmee een 

aandachtsgebied voor professionals op alle locaties van zorg waar de patiënt verblijft: 

thuis, verzorgings- of verpleeghuis, ziekenhuis of hospice.22 De palliatieve zorg heeft als 

doel het verlenen van individuele aangepaste zorg die zich richt op het remmen van de 

ziekte en/of het verminderen van symptomen en op behoud en verbetering van kwaliteit 

van leven.2, 21, 22 Daarmee is alleen de vaststelling van de aanwezigheid van angst niet 

voldoende, er moet ook worden nagedacht over de oorzaak van angst als basis voor de 

behandeling ervan.

Gezien de relatief hoge prevalentie, de negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de 

patiënt en de problemen vanuit de praktijk, behoeft dit symptoom extra aandacht. Juist 

in de palliatieve fase is het van groot belang om symptomen, waaronder angst, zo 

adequaat mogelijk te bestrijden zodat de patiënt in de gelegenheid wordt gesteld 

aandacht te besteden aan andere dimensies in zijn leven. Optimalisatie van zorg en 
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medisch beleid creëert ruimte voor behoud en eigenheid van de patiënt in zijn laatste 

levensfase.22

Probleemstelling

Het ontbreken van onderzoek naar de betekenis van angst voor patiënten met kanker in 

de palliatieve fase en daarmee het gebrek aan kennis en inzicht is een gemis voor de 

aanpak van problemen in de dagelijkse praktijk van palliatieve zorg in de verschillende 

locaties van zorg. Door het gebrek aan kennis en inzicht in het symptoom angst is het 

voor professionals moeilijk om angst te herkennen, de oorzaak te achterhalen en gericht 

te behandelen. 

Vraag

De onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: “Wat is de betekenis van het symptoom angst 

voor patiënten met kanker in de palliatieve fase?” 

De heterogeniteit van de populatie en de diversiteit in locaties van zorg maakt het 

interessant om de aanvullende vraag te stellen of omgevingsfactoren bij deze populatie 

van invloed zijn op angst en de betekenis ervan voor de patiënt. 

Doel

Dit kwalitatief onderzoek heeft als doel kennis en inzicht te krijgen in de betekenis van 

angst voor patiënten met kanker in de palliatieve fase. Middels de gefundeerde theorie 

benadering wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een theoretisch kader 

over de betekenis van angst in de palliatieve fase. Achterliggend doel is optimalisering 

van de zorg voor angst. 

Methode

Onderzoeksdesign

Gezien de aard van dit onderzoek, exploratie van de betekenis van angst vanuit het 

perspectief van de patiënt met kanker in de palliatieve fase, is gekozen voor een 

kwalitatief onderzoek middels de gefundeerde theorie benadering. Kwalitatief onderzoek 

is een essentiële aanvulling op het bestaande kwantitatieve onderzoek binnen de 

palliatieve zorg. 

De gefundeerde theorie benadering leent zich bij uitstek voor het onderzoeken van 

onbekende gebieden, het is de methode van de constante vergelijking en biedt de 

mogelijkheid om relaties tussen verschillende concepten en categorieën 1) te toetsen, 2) 

te verfijnen en 3) nieuwe concepten te ontwikkelen.27 Voor een overzicht van het 

onderzoeksdesign zie figuur 3. 
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>>figuur 3<<

Ethische aspecten

Het onderzoek is uitgevoerd met toestemming van de Medisch Ethische 

Toetsingscommissie van het UMC Utrecht. Bij iedere patiënt die heeft deelgenomen aan 

het onderzoek is informed consent afgenomen. 

Onderzoekspopulatie en inclusie

Patiënten werden geïncludeerd wanneer zij de diagnose kanker hadden en in de 

palliatieve fase verkeerden. Daarbij moesten de patiënten zelf weten dat zij niet meer 

zouden genezen, Nederlands spreken, ouder dan 18 jaar en wilsbekwaam zijn. 

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen verschillende locaties van zorg, te weten: het 

hospice en thuis. Er werd bewust gekozen voor deze twee uiteenlopende locaties om te 

kunnen bepalen in hoeverre omgevingsfactoren van invloed zijn op de betekenis van 

angst voor de patiënt met kanker in de palliatieve fase. De patiënten zowel in het hospice 

als thuis kregen minimaal 24 uur de tijd om over deelname na te denken en de 

mogelijkheid om met naaste(n) te overleggen. 

De werving van patiënten vond in beide locaties van zorg plaats op basis van 

opeenvolgende beschikbaarheid.

Uitgangspunten hospice

Patiënten in de twee (Academische) hospices in het midden en westen van Nederland 

werden geïncludeerd met medewerking van de behandelaars en verpleegkundigen aldaar 

werkzaam. Het hospice in het midden van Nederland had een capaciteit van 6 bedden, 

het hospice in het westen van Nederland 10 bedden. De verpleegkundigen benaderden 

de patiënten die aan de selectiecriteria voldeden en gaven zowel mondelinge als 

schriftelijke informatie. Deze informatie bestond uit: achtergrond, doelstelling, inhoud, 

methode van dataverzameling en procedure van het onderzoek. Als een patiënt informed 

consent verleende werd er contact opgenomen met de onderzoeker, die in overleg met 

de patiënt een afspraak maakte. 

Uitgangspunten thuis

Patiënten thuis werden geïncludeerd door twee huisartsen in het zuidwesten van 

Nederland. Een gemiddelde huisartsenpraktijk beschikt over gemiddeld 2 palliatieve 

patiënten per jaar.28 De huisarts benaderde patiënten die aan de selectiecriteria voldeden 

en verstrekte beknopte mondelinge informatie over het onderwerp en de methode van 

dataverzameling van het onderzoek. Wanneer de patiënt toestemming aan de huisarts 
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verleende voor benadering door de onderzoeker, werd contact met de onderzoeker 

opgenomen. De onderzoeker verstrekte zowel de mondelinge als schriftelijke informatie. 

Deze informatie bestond uit dezelfde aspecten als voor patiënten in het hospice. Als de 

patiënt informed consent verleende werd in overleg met de patiënt een afspraak 

gemaakt.

Dataverzameling

Gegevens werden verzameld middels semigestructureerde interviews en 

documentanalyse. Semigestructureerde interviews waren hier het meest geschikt omdat 

deze zowel flexibiliteit bieden, als de mogelijkheid om tot de kern van het onderwerp 

angst te komen. De documentanalyse werd voornamelijk ingezet om demografische en 

algemene gegevens te achterhalen. 

Semigestructureerde interviews en observaties

De semigestructureerde interviews werden, door twee onderzoekers (per locatie één), 

afgenomen in het hospice en bij de patiënten thuis. 

Met behulp van een topiclijst werd het interview opgestart en daar waar nodig 

bijgestuurd (figuur 4). 

>>figuur 4<<

De topiclijst werd ontwikkeld met hulp van een expert. Er zijn twee pilot interviews 

gehouden waarna de topiclijst werd herzien. De opbouw van enkele vragen werd 

veranderd waardoor de openheid van de vragen verbeterde. Daarnaast werd er een 

vraag over religie in relatie tot angst toegevoegd. De pilot interviews werden  

meegenomen in de analyse, zoals gebruikelijk is in dit type onderzoek.29

De interviews werden opgenomen met behulp van een taperecorder.

Dossiers

In het hospice werden de verpleegkundige dossiers systematisch doorzocht. Allereerst 1) 

de anamnese gevolgd door 2) de rapportage een week voorafgaand aan het interview en 

tenslotte 3) de samenvatting voor multidisciplinair overleg. Dit bood in sommige gevallen 

aanvullende topics voor de topiclijst, zoals de rol van belangrijke personen in het leven 

van de patiënt met betrekking tot angstgevoelens en gebeurtenissen die angstgevoelens 

voor de patiënt opriepen. 

Symptoomregistraties 4) in de vorm van een klachtendagboek werden meegenomen in 

de documentanalyse. Tijdens de documentanalyse werden de volgende 5) demografische 

en algemene gegevens verzameld: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, hoogstgenoten 

opleidingsniveau en beroep, primaire maligniteit en de Karnofsky Performance Status 
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(KPS). Aanvullend werd bij patiënten verblijvend in het hospice de opnameduur 

genoteerd. Dit bood de mogelijkheid om de geldigheid van het onderzoek te bepalen en 

gegevens in relatie tot de betekenis van angst te brengen. De demografische en 

algemene gegevens die niet met behulp van het verpleegkundig dossier te vinden waren, 

werden aan het begin van het interview aan de patiënt gevraagd. 

Thuis hadden de geïnterviewde patiënten alleen een medisch dossier waar geen toegang 

toe was. Hierdoor was het niet mogelijk om een documentanalyse uit te voeren. De 

demografische en algemene gegevens werden aan het begin van het interview aan de 

patiënt gevraagd. De KPS werd op basis van de verkregen informatie door de 

onderzoeker bepaald.

Data-analyse

De afzonderlijke interviews werden letterlijk uitgetypt en zijn vijf keer bestudeerd. De 

genoemde namen in de interviews zijn vervangen door een willekeurige letter. De 

getranscribeerde data werd met behulp van het computerprogramma Winmax van 

codewoorden voorzien. De methode van het constant vergelijken, beschreven door 

Strauss en Corbin27 werd gebruikt om patronen in de betekenis van angst vanuit 

patiëntenperspectief te herkennen. Er werd doelgericht gezocht naar relaties tussen de 

verschillende concepten en categorieën die uit de data voortkwamen. Beschrijvende 

statistiek werd gebruikt om de demografische en algemene gegevens met behulp van het 

computerprogramma SPSS te analyseren. Daarnaast werden de patiënten middels 

indicatie van het wel of niet volgen van een behandeling, functionele status, 

symptoomlast en retrospectief gezien dagen tot overlijden ingedeeld in het continuüm 

van zorg. Middels deze manier is geprobeerd de stadia binnen het continuüm van zorg in 

relatie te brengen met de betekenis van angst. 

Validiteit en betrouwbaarheid

De validiteit werd vergroot middels datatriangulatie en de motivatie van patiënten. De 

patiënten die deelnamen bleken blij in de gelegenheid te worden gesteld hun verhaal te 

vertellen. Daarnaast hebben beide onderzoekers een interviewtraining aan de Universiteit 

Utrecht gevolgd, dat naast de validiteit ook de objectiviteit tijdens het afnemen van de 

interviews heeft gewaarborgd. De gebruikte dossiers waren vertrouwelijk en open van 

aard. Zij kwamen grotendeels overeen met de onderwerpen die ter sprake kwamen in de 

interviews. Tijdens het onderzoek zijn er reflectieve/methodologische/theoretische 

memo`s bijgehouden.27 Tevens zijn alle informatiebronnen nauwkeurig verzameld zodat 

het onderzoek navolgbaar is wat de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek 

vergroot.
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Resultaten

Uit de data zijn vier belangrijke categorieën voortgekomen namelijk: angst, plaats in het 

continuüm, persoonlijke kenmerken en omgevingsfactoren. Deze categorieën worden 

allereerst afzonderlijk beschreven. Hierna zal de kerncategorie, de betekenis van angst, 

worden beschreven met tot slot een uitwerking van de samenhang tussen de categorieën 

en de kerncategorie. 

Participanten

In de periode van januari 2009 tot mei 2009 werden er in de hospices 12 patiënten door 

de verpleegkundigen benaderd waarvan er 5 patiënten geen informed consent 

verleenden. Redenen hiervoor waren vermoeidheid, te ziek zijn en het hebben van 

andere prioriteiten. In diezelfde periode zijn er thuis 9 patiënten door de onderzoeker 

benaderd waarvan 1 patiënt niet aan de selectiecriteria voldeed en 1 patiënt geen 

informed consent verleende. Reden hiervoor was vermoeidheid. De overige 7 patiënten 

verleenden allen informed consent. 

Het totaaloverzicht van potentiële patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria is niet 

bekend doordat de werving heeft plaats gevonden middels het professionele team van 

het hospice en huisartsen. Hiervoor is gekozen omdat het anders te belastend zou 

worden voor zowel de patiënt, het professionele team als de huisartsen. 

In totaal zijn er 14 interviews bij patiënten afgenomen, 7 in het hospice en 7 thuis. De 

demografische en algemene gegevens van beide locaties staan beschreven in tabel 1. 

>>Tabel 1<<

Angst

De categorie angst bestond uit drie dimensies namelijk diffuse angst, concrete angst en 

uiting van angst.

Diffuse angst

De patiënten ervaren hoofdzakelijk diffuse angst, waarmee wordt bedoeld angst voor niet 

tastbare, aanwijsbare aspecten zoals het beloop van de ziekte. Zo was het merendeel 

van de patiënten angstig voor het verloop van de ziekte en de lichamelijke achteruitgang.

De periode naar de dood toe werd veelal als een onbekende beangstigende periode 

ervaren in tegenstelling tot angst voor de dood op zich. 

“…bij het dikker worden van mijn buik, dat het hoger komt. En dan heb ik wel een angst gevoel van het gaat 

toch niet te snel. In augustus hoop ik 50 te worden, ik hoop echt dat ik 50 wordt…” (hospice, vrouw 49 jaar)
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Concrete angst

Concrete angst, angst voor tastbare en aanwijsbare aspecten, werd ervaren ten aanzien 

van benauwdheid en stikken. De angst voor deze concrete aspecten hangt samen met de 

plaats waar de maligniteit en metastase zich bevinden.

Een andere concrete angst was angst voor het krijgen van uitslagen van onderzoeken. 

Dit werd door de meeste patiënten ervaren als een wederkerend angstig moment. 

Ook waren er patiënten die zich tot op zekere hoogte niet meer vastklampten aan de 

uitslagen van onderzoeken.

Uiting van angst

De uiting van angst had veelal een aanvliegend karakter dat gepaard ging met negatieve 

gevoelens en lichamelijke sensaties.

De lichamelijke sensaties liepen uiteen van slecht kunnen slapen, benauwd gevoel, 

zweten, pijn, hartkloppingen, raar gevoel in de buik, tintelende vingers en 

verkramptheid. Ook piekeren was een veelvoorkomend fenomeen.

“Ik heb angst voor het avondeten dat is heel gek maar dan heb ik angstgevoelens dat ik het eten niet weg 

krijg en dat ik daarin stik.” (hospice, man 79 jaar)

“…altijd de angst die ik had als wij weer voor een controle waren geweest of voor een scan of wat dan ook, 

moest je meestal een week wachten tot dat je de uitslag kreeg. Voordat die scan gemaakt werd was je al 

hartstikke bloednerveus, die week dat je moest wachten op die uitslag was je nog bloednerveuzer en daar 

werd je soms helemaal gek van…” (thuis, man 58 jaar)

“…iedereen in mijn omgeving zegt dan spannend hé als je weer een uitslag hebt. En dan denk ik wat nou 

spannend ik weet al dat ik dood ga, ik weet al dat het hier, daar, zus en zo zit. Maakt het mij uit of het op 

mijn linker of rechter rib zit. Dus in die zin is dat stukje spanning weggenomen, omdat het toch al fout is.” 

(thuis, vrouw 44 jaar)

“...dat komt zomaar uit de lucht vallen. Dat ik opeens, me heel verschrikkelijk onrustig voel, neig naar 

hyperventileren, ik erg mijn best doe om het onder controle te houden maar wat dan niet lukt op zo'n 

moment… het allerergste daarin is dat je volkomen de grip kwijt bent. Je bent de regie kwijt. Het overkomt 

je. Het komt als een soort tsunami over je heen… je bent jezelf kwijt.” (hospice, vrouw 56 jaar)

“Ik denk angst vooral met name naar de dood. Van hoe zou de dood nu intreden. Hoe zou dat nou zijn. Hoe 

is dat scheiden van de ziel en het lichaam. Dat is heel apart.” (hospice, vrouw 49 jaar)

“…we hobbelen gewoon zachtjes aan of straks in een sneltreinvaart naar dat laatste stukje toe. En dat vind ik 

een beangstigende periode.” (thuis, vrouw 44 jaar)
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Plaats in het continuüm 

Het grootste deel (elf) van de patiënten verkeerden tijdens deelname aan het onderzoek 

in de eerste twee stadia van de palliatieve fase (figuur 5).

>>figuur 5<<

Ziektegerichte palliatie

De patiënten die zich in de ziektegerichte palliatie (stadium 1) bevonden hadden een 

gemiddelde KPS van 84. De patiënten in deze fase waren nog geheel ADL (Algemene 

Dagelijkse Levensverrichtingen) zelfstandig en werden in de meeste gevallen nog 

behandeld om verder groeien van de maligniteit tegen te gaan en symptomen te 

bestrijden. 

Symptoomgerichte palliatie

In de symptoomgerichte palliatie (stadium 2) hadden patiënten een gemiddelde KPS van 

54. Deze patiënten waren grotendeels nog ADL zelfstandig of hadden enige hulp van 

anderen. Zij kregen geen behandelingen meer om de groei van de maligniteit tegen te 

gaan. Wel kregen enkele patiënten symptoomgerichte behandelingen zoals bestralingen 

om de pijn te verminderen. 

Terminale palliatie

De patiënten die zich in de terminale palliatie (stadium 3) bevonden hadden een 

gemiddelde KPS van 23. Deze patiënten waren volledig afhankelijk van mantelzorg en/of 

professionals. Zij kregen geen van allen meer maligniteit gerichte behandeling. Wel 

werden zij symptoomgericht behandeld met name gericht op een optimale stervensfase.

Persoonlijke kenmerken 

De categorie persoonlijke kenmerken bestond uit de dimensies: religie, eerdere 

verlieservaringen. Hieronder werd verstaan: verlies van familie/vrienden door overlijden, 

eerder doorgemaakte ziekte en ervaringen van lijden door zich zelf of andere. En coping, 

“Kijk het feit dat er gelukkig nu al medicijnen bestaan dat was toen wij er pas mee geconfronteerd werden in 

2005, was het vooruitzicht absoluut niet goed. Toen werd er ook gezegd het is maar te hopen dat er geen 

uitzaaiingen komen want ja we kunnen nog zo weinig er aan doen. En nu is er dan toch in ieder geval al iets 

gekomen en het staat ook niet stil dus wat dat betreft blijf je wel een beetje hoop houden van ik hoop maar 

zolang mogelijk op deze manier mee te kunnen draaien. In die tijd hebben de wetenschappers alle tijd om 

nog dingen te ontdekken om het tegen te gaan.” (thuis, man 58 jaar)

“Dat werd ook stopgezet, het werd ook geslonken, het werd ook en dan in een keer kom je een paar weken 

later voor een controle en dan is het zover gegroeid dat het haast niet meer in de hand te houden is en dan 

denk je toch van ik heb helemaal niet zo veel tijd niet meer... Ik heb niet een jaar nog, dan zal er echt een 

wonder moeten gebeuren.” (thuis, vrouw 61 jaar)
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gedefinieerd als “omgaan met de ziekte”. 

Religie

Een religieus besef was bij het merendeel van de patiënten aanwezig. Het hielp hen bij 

het omgaan met hun angstgevoelens en beïnvloed in grote mate de betekenis van angst. 

Er waren ook enkele patiënten die geen religieuze overtuiging hadden. Nu zij ziek waren 

kregen zij ook niet de behoefte om wel een religieuze overtuiging aan te hangen. Voor 

hen zou religie niet nu ineens er voor gaan zorgen dat hun ziekte of angst minder werd.

Eerdere verlies ervaringen.

Het verlies en zien lijden van familie/vrienden had voor enkele patiënten invloed op de 

ervaren angst. 

Ook zijn er patiënten die hun angst niet laten beïnvloeden door het verlies van 

familie/vrienden.

Coping 

Hoe de patiënten met hun angst omgaan was divers. Patiënten hadden veelal hun eigen 

manier. Het merendeel van de patiënten maakten het bespreekbaar met een 

professional.

“… waarom als er inderdaad iets is, waarom komt zo'n God dan niet hier langs. Dit is toch niet rechtvaardig. 

Dus daar geloof ik niet echt in, nooit in geloofd.” (thuis, vrouw 61 jaar)

“Ik heb natuurlijk mijn moeder ook in gedachten, zeven weken lag zij daar, zij wilde dat niet maar zij lag daar 

wel. Nou ik wil ook die lijdensweg niet, maar ik zie mezelf daar wel straks liggen. Want er is niemand die zegt 

van nou is het genoeg geweest.” (thuis, vrouw 44 jaar)

“Mijn grootvaders zijn allebei aan longkanker overleden. Het grootste gedeelte van mijn ooms en tantes zijn 

aan longkanker overleden… maar iedereen gaat zijn eigen pad denk ik dan…” (hospice, man 58 jaar)

“…na die diagnose van uitzaaiingen, hebben we een afspraak gemaakt bij de huisarts samen met mijn man. 

En ja shock, want zij vond dat ook op haar bureau. En toen heb ik gelijk aangegeven dat ik hier bang voor 

was en dat ik geen zin had in die lijdensweg en of zij daar open voor stond. Euthanasie. En zij had daar geen 

problemen mee en dat stelde mij wel gerust.” (thuis, vrouw 44 jaar)

“Ik bel de verpleegkundige en ik zeg het… en dan babbelen we wat… het verzet even de zinnen, ik vertel het 

ook tegen de oncoloog waar ik mij dan zorgen over maak. En hij kan dat meestal toch ook wel wat doen 

relativeren.” (hospice, vrouw 59 jaar)

“…echt een relatie met God. Een god die voor je zorgt… je kan alles erbij neerleggen. Of hij mij kracht wil 

geven… ook als ik boos ben vraag ik geef me rust. En ook uit handen geven met het oog op je gezin. Dat hij 

ook voor mijn gezin zal blijven zorgen… ik leg alles in God`s hand en ik hoop dat hij mij daar, ik weet ook dat 

hij het doet, mij daarin helpt.” (hospice, vrouw 49 jaar)

“En hoe meer je naar de kant van de Here wordt toegebracht, hoe minder die angst er is. ...juist de bijbel die 

volstaat met van die teksten, van mensen die doodsbenauwd waren maar die de Here aanriepen en die ook 

daaruit hulp kregen soms in het natuurlijke, maar soms ook niet in het natuurlijke. ...maar het aller mooiste 

voorbeeld is dan Christus die wel de dood in ging, maar de dood overwon.” (thuis, man 74 jaar)
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Andere patiënten maakten gebruik van lotgenotencontact en bespraken daar hun 

angstgevoel.

Een enkele patiënt maakte het helemaal niet bespreekbaar, maar verwerkte het liever 

alleen.

De naaste(n) van de patiënten hadden een verschillende rol in het bespreken van angst. 

Sommige patiënten deelden angst zowel verbaal als non-verbaal met hun naaste(n), 

andere patiënten vonden het moeilijk om angst met hun naaste(n) te bespreken. Wel 

gaven zij aan dat de naaste(n) de angst wel uit het non-verbale gedrag van de patiënt 

kon afleiden en dat zij zich wel gesteund voelden door hun naaste(n). Een reden om de 

naaste(n) niet te betrekken in hun angstgevoelens was dat de patiënten hun naaste(n) 

niet wilde belasten. 

Naast de eerder beschreven manieren van omgaan met angst, zochten ook veel 

patiënten afleiding doormiddel van gewoon wat te lezen, een spelletje doen, creatief 

bezig zijn, spelen met de kleinkinderen, maar ook ontspanningsoefeningen en 

muziektherapie.

Omgevingsfactoren 

De categorie omgevingsfactoren bestaat uit twee dimensies: hospice versus thuis en 

sociale omgeving.

“…Dat is wel een heel gericht punt wanneer ik over mijn angsten spreek. Het zijn degenen die het echt 

snappen hoe het zit. Die hebben aan een half woord genoeg. Natuurlijk doet iedereen dat nog iets anders. 

Dan kun je ook weer leren van elkaar…” (hospice, vrouw 37 jaar)

“Ik vind het eigenlijk wel een heel alleen gebeuren. Niemand kent zichzelf zo goed als ik dat doe uiteindelijk… 

ik kom dan eigenlijk in een cocon terecht. Zo ervaar ik dat. Daarin zijn anderen eigenlijk ook niet zo 

toegankelijk. Maar dat heeft ook heel erg met mijzelf te maken…” (hospice, vrouw 56 jaar)
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Hospice versus thuis 

Alle patiënten hebben verbaal en/of non-verbaal uitgedragen waarom zij verbleven waar 

zij waren. Hieruit kwam niet naar voren dat de locatie van verblijf invloed had op de 

betekenis van angst voor de patiënt. 

Sociale omgeving

De omgevingsfactoren in de vorm van de gezinssituatie en sociale omgeving gaven steun 

maar brachten tegelijkertijd ook angst met zich mee.

De patiënten hadden allen een uitgebreid sociaal netwerk, wat een ieder als zeer prettig 

ervaart. 

Betekenis

De bovengenoemde categorieën vormden samen de kerncategorie betekenis van angst. 

De betekenis van angst is een optelsom van angst, plaats in het continuüm, persoonlijke 

kenmerken en in mindere mate de omgevingsfactoren. De betekenis die de patiënten aan 

angst toekenden waren divers. Enkele voorbeelden van de betekenis van angst voor 

patiënten waren:

Toch waren er ook een aantal patiënten die zeiden dat de angst geen invloed had op hun 

dagelijkse activiteiten en leven.

Er waren geen patiënten die zeiden dat de angst invloed had op hun kwaliteit van leven. 

“Daar ben ik echt blij mee, ze zijn hier goed, ik kan het overgeven. Als ik thuis gebleven was dan had ik niet 

deze rust gehad… ik durfde niets over te laten… hier kan ik het helemaal overgeven want ik weet hier ben ik 

in deskundige handen” (hospice, vrouw 59 jaar)

“...ik geniet als wij hier op vrijdagavond een eigen gebakken cake hebben en de soep staat te pruttelen.” 

(thuis, vrouw 44 jaar)

“Nou die angst maakt op den duur wel een deel uit van je leven…” (hospice, man 79 jaar)

“Angst geeft altijd een belemmering denk ik, want dan ga je niet vrij ergens in of op af.” (thuis, vrouw 44 jaar)

“Ik ben niet iemand die voortdurend in een angstig gebied rent zeg maar, dat is echt niet zo…” (hospice, vrouw 

56 jaar)

“Het is logisch dat ik bepaalde momenten angst heb of zit te piekeren noem maar op, maar dat is niet zo dat 

het dan ook echt mijn leven beheerst. In het begin was het duidelijk dat het gewoon heel je dagelijks leven 

beheerste.” (hospice, man 58 jaar)

“…die jongens gaan hun gang wel. Maar dan heb je nog een man zitten. En dan kijk ik in zijn oogies achter 

zijn brilletje en dan, ja dat is mijn zwaarstwegende angst. Tuurlijk gaan hun verder, tuurlijk pakken zij hun 

leven weer op, maar dat doet mijn zo`n verdriet, daar kan ik echt angstig van worden.” (thuis, vrouw 44 

jaar)
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De meeste spraken überhaupt niet over kwaliteit van leven. Wanneer patiënten wel over  

kwaliteit van leven en de achteruitgang hiervan spraken, was dit terug te voeren naar de 

lichamelijke achteruitgang en niet naar de beïnvloeding door angst. 

Samenhang

De hierboven beschreven categorieën hebben in verschillende mate invloed op de 

kerncategorie betekenis van angst. De samenhang tussen de kerncategorie en iedere 

categorie afzonderlijk zal hier verder worden beschreven (figuur 6).

>>figuur 6<<

Angst – Betekenis van angst 

Het ervaren van diffuse en/of concrete angst was in grote mate van invloed op de 

betekenis die de patiënten aan de angst gaven. 

Diffuse angst:

Het verlies van de regie over het eigen leven en de daarbij behorende waardigheid was 

voor de meeste patiënten een beangstigende gedachte. Eveneens het behouden van de 

eigen autonomie was voor de meeste patiënten van groot belang.

Concrete angst:

De patiënten die weinig angst ervaren gaven ook aan dat de angst van weinig betekenis 

voor hun was. 

Plaats in het continuüm – Betekenis van angst

Het stadium waar de patiënt zich bevond binnen de palliatieve fase is bepalend voor de 

betekenis van angst. Voor enkele patiënten is de dood nog ver weg wat ervoor zorgde

dat angst een mindere betekenis had.

Persoonlijke kenmerken – Betekenis van angst

De persoonlijke kenmerken van patiënten waren sterk van invloed op de betekenis van 

“Ja die angst maakt op den duur wel een deel van je leven uit…op den duur krijg ik allemaal slijm en dan durf 

ik geen melk meer te drinken… ja ik ben bang om te stikken.” (hospice, man 79 jaar)

“Ja die aftakeling hé, ik wil mijn waardigheid behouden. En ik verbeeld me niks, absoluut niet. Maar ik wil 

gewoon mijn waardigheid behouden.” (thuis, vrouw 44 jaar)

“…angst om in een fase terecht te komen waarin je volledig afhankelijk zult of kunnen zijn aan anderen. Dat is 

wel een schrikbeeld van mij…” (hospice, vrouw 56 jaar)

“…ik heb er vertrouwen in dat als ik sterf dat er een overgang is naar een andere dimensie en dat ik iedereen 

die mij voorgegaan is weer tegen kom… In ieder geval dat het niet stopt en ik vind het een heerlijk idee om 

mijn man weer terug te zien. Dus daar kan ik niet bang voor zijn.” (hospice, vrouw 59 jaar)

“…misschien kan ik er ook wel zo positief in staan omdat ik weet als deze kuur niet aanslaat dat ik ook nog 2 

andere mogelijkheden heb… ik heb elke keer verlenging gekregen” (hospice, vrouw 37 jaar)
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angst voor de patiënt. Zo werd bij de meeste patiënten angst verminderd door een 

religieus besef.

Ook de eerdere verlieservaringen van patiënten waren in relatie te brengen met de 

betekenis van angst.

Enkele patiënten wilden graag alles weten over hun ziekte en de gevolgen daarvan. Deze 

controle gaf hen rust wat invloed had op de betekenis van angst. 

Omgevingsfactoren – Betekenis van angst

De omgevingsfactoren, hospice versus thuis, leken in zeer beperkte mate van invloed te 

zijn op de betekenis van angst. De sociale steun vanuit de omgeving werd wel als 

belangrijk ervaren.

Discussie 

Het probleem vanuit de praktijk is de moeilijkheid voor professionals om angst te 

herkennen, de oorzaak te achterhalen en gericht te behandelen. Dit wordt in dit 

onderzoek bevestigd. Een aantal patiënten zeiden geen angst te hebben, maar in de loop 

van het interview vertelde iedere patiënt toch wel angstgevoelens te ervaren. Ook het 

klachtendagboek, dat in het hospice werd gebruikt, was in de meeste gevallen niet 

toereikend. Zo scoorde een patiënt het cijfer 1 op angst, maar tijdens het interview 

vertelde de patiënt dat ze juist veel angst ervaart. Bij navraag zei de patiënt dat zij een 

score van 1 als best veel ervaart.

Daarnaast ervaren de meeste patiënten diffuse angst in plaats van concrete angst. 

Hierdoor is herkenning en gerichte behandeling door professionals vaak moeilijker. Een 

mogelijke verklaring voor deze bevinding zou kunnen zijn dat concrete angst veelal 

rationeel wordt weggenomen door interventies van zowel professionals als naaste(n). 

Opvallend is dat pijn, een concrete angst, door de meeste patiënten binnen dit onderzoek 

als niet beangstigend wordt ervaren, dit omdat zij vertrouwen hebben in de voorhandige 

“Ja, maar ik moet allemaal nog maar zien hoe het gaat, want mijn moeder heeft altijd gezegd voor mijn geen 

lijdensweg. Ze heeft ooit eens gezegd leg de stekker maar in mijn hand, ze zegt want dan hebben jullie het 

niet gedaan. Maar je doet het niet. Ze heeft zeven weken in het ziekenhuis gelegen, de laatste drie weken 

waren wij er dag en nacht bij. We zeiden geen van beide niet van haal dat infuus eruit, want haar nieren 

werkten niet meer...en dat beangstigd me.” (thuis, vrouw 44 jaar)

“Ik ben huisarts… en dat is misschien ook de reden dat ik niet bang ben maar gewoon weet dat er dingen 

kunnen gebeuren. Het is niet een zwart gat want ik weet van de hoed en de rand. Aan de andere kant wel 

want ik weet niet hoe het met mij zal gaan…” (hospice, vrouw 37 jaar)
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pijnmedicatie. Een ander opvallend fenomeen is dat angst voor het overlijden op zich bij 

de meeste patiënten niet aanwezig was. 

De manier waarop angst bij patiënten tot uiting kwam, komt grotendeels overeen met de 

bestaande literatuur over angst.  Bij de geïnterviewde patiënten kwam alleen diarree als 

uiting van angst niet voor.10, 16

Angst wordt door patiënten binnen dit onderzoek verschillend ervaren. Die verschillen 

doen zich voor in welke angst zij ervaren (diffuus/concreet), hoe die angst zich uit, hoe 

ze er mee omgaan en wat het voor hen betekent. 

De plaats in het continuüm is sterk van invloed op welke angst de patiënt ervaart en de 

betekenis hiervan. De plaats in het continuüm geeft aan of er nog mogelijkheden zijn 

voor een ziektegerichte behandeling. Niet onwaarschijnlijk is dat mogelijkheden voor 

behandelingen gericht op de ziekte meer toekomstperspectief biedt, dat bijvoorbeeld de 

angst voor aftakeling kan doen verminderen. 

De persoonlijke kenmerken bepalen in grote mate hoe patiënten angst ervaren en er mee 

omgaan. Dit wordt ondersteund door voorgaand onderzoek21 dat eveneens stelt dat 

persoonlijke kenmerken waaronder religie van invloed zijn op de ervaring en betekenis 

van symptomen. De persoonlijke kenmerken variëren van een afwachtende houding tot 

een controlerende houding. Binnen dit kwalitatieve onderzoek is het niet mogelijk aan te 

tonen welke persoonlijke kenmerken en bijbehorende copingstrategieën tot meer of 

minder angst leiden. 

Tussen de plaats in het continuüm en persoonlijke kenmerken lijkt ook enige samenhang 

te zijn. Zo lijken patiënten in de eerste twee stadia van de palliatieve fase veelal 

controlerend van aard. Deze controle lijkt door de palliatieve fase heen te verzwakken en 

te worden overtroffen door een mate van acceptatie. 

De omgeving waar de patiënt verblijft is in beperkte mate van invloed op de betekenis 

van angst ondanks dat patiënten die in een hospice verblijven meer professionele zorg 

ontvangen in tegenstelling tot patiënten thuis. Dit in tegenstelling tot de bestaande 

literatuur waarin beschreven staat dat de betekenis van symptomen beïnvloed kan 

worden door onder andere omgevingsfactoren.22 In de huidige literatuur is eveneens 

geen eenduidig antwoord te vinden op de vraag of patiënten in het hospice meer of 

minder angst ervaren dan de patiënten die thuis verblijven.30, 31

Ook opvallend is dat angst zoals benaderd in dit onderzoek geen invloed heeft op de 

kwaliteit van leven. De negatieve invloed op de kwaliteit van leven werd niet veroorzaakt 

door angst maar veelal door lichamelijke achteruitgang. Dit komt niet overeen met de 

verschillende onderzoeken waarin angst een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van 

leven.2,7,8

In dit onderzoek is de betekenis van angst voor patiënten met kanker in de palliatieve 
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fase een optelsom van de categorieën: angst, plaats in continuüm, persoonlijke 

kenmerken en in veel mindere mate omgevingsfactoren. De betekenis van angst is een 

multidimensioneel begrip. Of er nog meer categorieën van invloed zijn op de betekenis 

van angst is op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Ook ten aanzien van de betekenis 

van angst is geen eenduidig antwoord mogelijk, wel is er middels dit onderzoek materiaal 

aangeleverd voor de ontwikkeling van een theoretisch kader. 

Gezien de kwetsbare populatie was het moeilijk patiënten te bereiken die deel wilden 

nemen aan het onderzoek. Patiënten voelden zich te moe en te ziek en vonden het 

belangrijk hun energie aan andere dingen te besteden. Dit probleem deed zich 

voornamelijk voor bij patiënten die in een hospice verbleven. Daarom is er uitgeweken 

naar de dagzorg van het hospice. Op de dagzorg komen patiënten die gebruik maken van 

de professionaliteit en faciliteiten van het hospice maar daar niet verblijven. Een 

kanttekening hierbij is dat patiënten van de dagzorg en thuis al snel overeenkomen. Alle 

groepen komen in de demografische en algemene gegevens echter overeen. Eveneens 

door de beperkte beschikbaarheid van patiënten is er niet volledig voldaan aan de 

theoretische steekproeftrekking. Het totaaloverzicht van potentiële patiënten die aan de 

inclusiecriteria voldeden was voor zowel het hospice als thuis niet inzichtelijk. Hierdoor 

hebben er misschien minder patiënten deelgenomen aan het onderzoek dan mogelijk was

geweest.

Een andere beperking binnen dit onderzoek is het gebrek aan saturatie gezien de 

patiëntenpopulatie en het tijdsperspectief. Er zijn echter wel uitkomsten en verbanden 

meerdere keren waargenomen. Of er nog andere dimensies binnen de categorieën 

aanwezig zijn is door het niet behalen van saturatie niet te zeggen.

De meeste patiënten waren ontspannen tijdens het interview. Eén patiënt was erg 

gespannen door allerlei gebeurtenissen die in dezelfde ochtend van het interview zich 

hadden voorgedaan. De planning van de patiënt liet het niet toe het interview te 

verzetten. Bij drie patiënten die thuis verbleven was een naaste tijdens het interview 

aanwezig. In alle drie de gevallen is vooraf aan de naaste gevraagd om zich niet te 

mengen in het interview, maar achteraf hun visie te geven. Helaas is dit in geen van de 

gevallen gelukt. Hierdoor kan data voortkomend uit deze interviews vertekend zijn. 

Opvallend is dat de geïnterviewde patiënten zich veelal in het eerste en tweede stadium 

van de palliatieve fase bevinden. Dit onderstreept het belang van vroeg onderzoek doen 

bij patiënten met kanker in de palliatieve fase. Dit onderzoek laat zien dat de werving 

van patiënten in het laatste stadium van het continuüm van zorg vaak wordt bemoeilijkt 

door de lichamelijke en psychische last van de patiënt. Uit dit onderzoek blijkt dat hoe 
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verder in de palliatieve fase hoe moeilijker de werving van patiënten die lichamelijk en 

psychisch in staat zijn om geïnterviewd te worden. 

De behandeling van de patiënt zowel ziekte- als symptoomgericht is niet meegenomen in 

de analyse gezien de complexiteit van de vraagstelling. Eveneens is het beroep en 

opleidingsniveau niet meegenomen in de analyse. 

Met de tekortkomingen in acht nemend heeft dit onderzoek geleid tot meer kennis en 

inzicht ten aanzien van de ervaring en de betekenis van angst. De verkregen resultaten 

zijn geldend voor de geïnterviewde patiënten, maar kunnen mogelijk, rekening houdend 

met de context, overdraagbaar zijn naar soortgelijke patiënten. 

Conclusie

De betekenis van angst blijkt voor iedere patiënt binnen dit onderzoek anders te zijn. De 

betekenis van angst is hier een multidimensioneel begrip die binnen dit onderzoek 

beïnvloed wordt door angst, plaats in het continuüm, persoonlijke kenmerken en in 

mindere mate omgevingsfactoren. Uit dit onderzoek komt geen eenduidig antwoord maar 

desalniettemin voegt het essentiële en unieke informatie toe aan de bestaande literatuur 

over angst en de ontwikkeling van een theoretisch kader.

Aanbevelingen

Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of deze bevindingen een basis kunnen vormen 

voor een theoretisch kader en/of de bevindingen binnen dit onderzoek ook kloppend zijn 

voor patiënten met kanker in de palliatieve fase verblijvend op ander locaties van zorg. 

Mogelijk worden discrepanties gevonden of zijn er nog meer categorieën te 

onderscheiden die van invloed zijn op de betekenis van angst. Een gecombineerde 

benadering van kwalitatief en kwantitatief onderzoek zou hierin unieke informatie kunnen 

opleveren. 

Een andere aanbeveling voor vervolg onderzoek betreft het betrekken van de naaste(n) 

van de patiënt in het onderzoek. Binnen dit onderzoek heeft de naaste niet deelgenomen. 

In drie gevallen was er wel een naaste bij het interview aanwezig waarvan diens 

betekenis van angst veelal verschilde met die van de patiënt zelf. 

De aanbeveling voor de praktijk is dat het ervaren van angst niet binnen een kort 

anamnese gesprek boven water zal komen. Het klachtendagboek is eveneens veelal niet 

afdoende om te weten te komen of een patiënt angst ervaart. Daarvoor zal aanvullende 

informatie verkregen moeten worden middels een uitgebreide anamnese ten aanzien van 

angst. Mogelijk kunnen de resultaten uit dit onderzoek als leidraad dienen.

Kortom: er is nog genoeg te doen binnen het domein van de palliatieve zorg met 

betrekking tot het symptoom angst. Verder onderzoek is nodig om de zorg voor de 
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patiënt en naaste(n) te optimaliseren. 
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Figuur 1: Productie, perceptie en expressie van symptomen21
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Figuur 2: Continuüm van zorg voor patiënten met kanker.22
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Figuur 3: Overzicht onderzoeksdesign
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Figuur 4: Topiclijst

Topiclijst 
1.Introductie

Doel
Tijdsduur
Anonimiteit
Eigen verhaal van de patiënt is belangrijk
Toestemming vragen voor opname interview

2.Opstarten
Bent u wel eens angstig?

3.Vervolg
Kunt u mij vertellen waarom u geen angst ervaart? (bij geen angst) Kunt u zich 
voorstellen dat mensen in een soortgelijke situatie als u wel belemmeringen van angst 
ondervinden? (bij geen angst)
Kunt u mij vertellen waarvoor u angstig bent?
Wat gebeurt er met u als u zich angstig voelt?
Kunt u mij iets vertellen over de invloed van angst op uw dagelijkse leven?
Wat betekent die angst voor u?
Streeft u een bepaald geloof na en is deze van invloed op uw beleving van angst?

4.Observatie (lichaamstaal, lichaamshouding, stemgebruik)
5.Aanvullende topics documentanalyse
6.Afsluiting
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Tabel 1: Demografische en algemene gegevens (N=14)

Thuis Hospice

Geslacht Man (3)
Vrouw (4)

Man (2)
Vrouw (5)   

Gemiddelde leeftijd (range) 59 jaar (44 -74) 59 jaar (37-79)
Burgerlijke staat * Gehuwd (6)

Alleenstaand (1)
Gehuwd  (5)                
Alleenstaand (2)  
     
               

Hoogstgenoten 
opleidingsniveau **

Laag (0)
Middel (5)
Hoog (2)

Laag (1)
Middel (2)
Hoog (4)

Beroep Binnenshuis (2)
Buitenshuis (5)

Binnenshuis (1)
Buitenshuis (6)

Primaire maligniteit Long (1)
Mamma (2)
Colon (1)
Overig (3)

Long (2)
Mamma (2)
Colon (1)
Overig (2)

Gemiddelde KPS (range) 66 (20-90) 46 (20-80)
Gemiddelde duur vanaf 
primaire diagnose in maanden 
(range)

57 (6-177) 79 (12-156) 

Gemiddelde opname duur 
(range) en gemiddeld aantal 
dagen dagzorg (range)

*** Opname duur: 14 (3-25) 
Aantal dagen dagzorg: 42 (16-72)

* Onder gehuwd wordt ook samenwonend verstaan en onder alleenstaand ook weduwe.
** Laag betekent lager onderwijs en lager beroepsonderwijs; Gemiddeld betekent middelbaar algemeen 

voortgezet onderwijs/meer uitgebreid lager onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs; Hoog betekent 

hoger algemeen voortgezet onderwijs/voorbereidend wetenschappelijk onderwijs/gymnasium, hoger 

beroepsonderwijs en hogeschool/universiteit.
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Ziektegerichte palliatie Symptoomgerichte palliatie Terminale palliatie

Diagnose                          ■

        ■          ■ ■

■

■

■
      ■

■
■

■

Dood

■

    ■

■

■ Thuis

■ Hospice

Figuur 5: Geïnterviewde patiënten uitgezet in continuüm van zorg (Teunissen, 2007)



Betekenis van het symptoom angst voor de patiënt met kanker in de palliatieve fase.

10-07-2009 29

BETEKENIS

Figuur 6: Samenhang categorieën en concepten

Samenvatting

Hospice vs. Thuis
Sociale omgeving

Ziektegerichte, 
Symptoomgerichte,
Terminale palliatie

- lotgenoten
- bespreekbaar maken
- niet bespreekbaar maken
- naasten ontlasten
- eerdere verlies ervaringen
- religie
- karakter

Diffuus 
Concreet
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Betekenis van het symptoom angst voor de patiënt met kanker in de palliatieve fase

Een kwalitatief onderzoek

Achtergrond: De overgang van curatieve behandeling naar de palliatieve fase leidt tot 

onzekerheid. Patiënten worden zich gaandeweg bewust van het niet meer aanslaan van 

de behandeling, de progressie van hun ziekte en de korter wordende levensverwachting. 

Angst is in die fase een veel voorkomend symptoom (63%-92%). Een zoektocht naar

kennis over angst als symptoom in de palliatieve fase laat zien dat er weinig onderzoek is 

gedaan. Gebrek aan kennis en inzicht is een gemis voor de aanpak van problemen in de 

dagelijkse praktijk op de verschillende locaties van zorg. 

Doel: Kennis en inzicht krijgen in de betekenis van angst voor patiënten met kanker in 

de palliatieve fase. 

Methode: Explorerend kwalitatief onderzoek middels de gefundeerde theorie benadering. 

De onderzoekspopulatie betrof patiënten met kanker in de palliatieve fase in een hospice 

en thuis. De palliatieve fase werd opgedeeld in 3 stadia: ziektegerichte-, 

symptoomgerichte- en terminale palliatie. Data werden verzameld door 

semigestructureerde interviews en documentanalyse. 

Resultaten: Er werden in totaal 14 patiënten geïnterviewd (7 hospice, 7 thuis). Opvallend 

is dat 11 van de patiënten zich in de ziektegerichte- en symptoomgerichte palliatie van 

de palliatieve fase bevonden. Verder blijkt angst onder te verdelen in concrete en diffuse 

ervaringen waarbij de plaats in het continuüm en persoonlijke kenmerken het meest van 

invloed zijn op de betekenis. Omgevingsfactoren blijken van minder invloed. De 

betekenis van angst is voor de onderzochte patiënten een optelsom van concrete en 

diffuse gevoelens van angst, plaats in het continuüm van ziekte en persoonlijke 

kenmerken en in mindere mate omgevingsfactoren.

Conclusie: Deze studie benadrukt de multidimensionaliteit van angst en voegt essentiële 

en unieke informatie toe aan bestaande kennis. Meer onderzoek is nodig. Gebruikmaking 

van bovenstaande resultaten kan desalniettemin iets toevoegen voor de verpleegkundige 

zorg in de dagelijkse praktijk. 

Trefwoorden: Angst, Kanker, Palliatieve fase, Betekenis, Patiënt
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Abstract

The meaning of the symptom anxiety for patients with advanced cancer

A qualitative study

Background: The transition point in the continuum of cancer care from a cure oriented 

approach to palliative care is an essential event that brings a lot of uncertainty. Patients 

become aware of their progressive state. Anxiety is a common symptom in palliative 

cancer care (63%-92%). In the literature there is a lack of knowledge about the meaning 

of anxiety for the patients. This knowledge is needed in daily care for patients with 

cancer on different locations of care. 

Purpose: Provide knowledge into the meaning of the symptom anxiety for patients with 

advanced cancer.

Methods: Data were obtained in this qualitative study through semi-structured interviews 

and documents. In this study the palliative phase were divided in three different pieces: 

tumor-directed palliation, symptom-oriented palliation and terminal palliation. The data 

were analyzed using grounded theory.

Results: 14 advanced cancer patients were interviewed (7 at hospices/7 at home). 11 

patients were staying in the tumor-directed palliation and symptom-oriented palliation.

The results show that anxiety is divided in concrete and diffuse. Personal characteristics 

and the place in the continuum of cancer care has a influence on the meaning of anxiety. 

The environment has a limited influence on the meaning of anxiety. The meaning of 

anxiety for this patients is a sum of concrete and diffuse feelings of anxiety, the place in 

the continuum of cancer care and personal characteristics and the environment a limited.

Conclusion: This study confirm the multidimensionality of anxiety and adds essential and 

unique information. More research is needed. Nevertheless this findings could used by 

nurses in daily care for patients with advanced cancer

Keywords: Anxiety, Cancer, Palliative, Meaning, Patient


