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Peper voor de PaTz 
Inspiratie voor PaTz bijeenkomsten 

Versie november 2022 

 

 

Doelen van PaTz zijn TIJDIGe, DESKUNDIGe palliatieve zorg voor de patiënt en naasten thuis, in goede SAMENwerking tussen betrokken zorgverleners. 

Regelmatig werd door PaTz deelnemers of bij inspiratiebijeenkomsten gevraagd of er voorbeeld-materialen zijn die verdieping kunnen geven aan de PaTz 

bijeenkomsten, zodat deze efficienter en effectiever worden. Om aan deze vragen tegemoet te komen is dit document gemaakt.  

Doel van dit document is het aanreiken van inspiratie-materialen voor PaTz bijeenkomsten. Door de materialen te gebruiken, kunnen de doelen van PaTz 

beter bereikt worden. Daarmee draagt het bij aan goede palliatieve zorg voor de patiënt en naasten én vormt het een hulpmiddel voor het vertalen van het 

kwaliteitskader palliatieve zorg naar de praktijk in de eerste lijn. Het document volgt daarom de opbouw van het kwaliteitskader.  

 

Hoe is dit document opgebouwd? 

De tabel op de eerste bladzijden van dit document is de kern. Het bevat 5 kolommen met daarin linkjes naar materialen online of in het document zelf.  

Kwaliteitskader PZ De basisbeginselen van PaTz en palliatieve zorg, grotendeels aan de hand van de domeinen van het kwaliteitskader. 
Vragen uit praktijk Vragen uit de praktijk die in de PaTz bijeenkomst aan de orde kunnen komen of die je kunt inbrengen. 
Hulpmiddelen Hulpmiddelen om de zorg voor patiënten te verbeteren (bijvoorbeeld markeringsinstrumenten of meetinstrumenten). 
Werkvormen Werkvormen o.a.voor een interactieve themabespreking tijdens de PaTz bijeenkomst.  
Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie (websites, artikelen) voor meer verdieping bij o.a. een themabespreking in PaTz bijeenkomst. 

 

Hoe gebruik je dit document? 

Het is goed als de inhoudelijk deskundige (consulent) en voorzitter van de PaTz groep goed weten wat er zoal in dit document te vinden is, maar alle PaTz 

deelnemers kunnen ‘grasduinen’ in dit document. Bedenk en bespreek in de PaTz groep welk aspect van de palliatieve zorg jullie willen verbeteren, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van een specifieke casus of situatie die is ingebracht, of door naar de vragen in de 2e kolom te kijken. Spreek af wie in de PaTz 

groep voor de volgende bijeenkomst de vraag behandeld, bijvoorbeeld aan de hand van de werkvorm in de 4e kolom. Gebruik wat aangereikt wordt ter 

inspiratie en pas aan waar gewenst, zodat het aansluit bij de wensen en behoeften van jouw PaTz groep deelnemers. Succes!  

 

Vragen, reacties, suggesties voor aanvullingen of voor het melden van vervallen links… Mail naar info@patz.nu 

       Snel zoeken in het document kan met de Ctrl + F toetsen  

mailto:info@patz.nu
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Hulpmiddelen 
specifiek voor het 
goed laten 
verlopen van PaTz 
bijeenkomsten 

Hoe zorg je ervoor dat 
PaTz bijeenkomsten 
goed lopen? 

 Afspraken die 
bijdragen aan goed 
lopende PaTz 
bijeenkomsten  

 

Wie doet wat voor de 
PaTz groep? 

 Wie doet wat in de 
PaTz groep? 

 

Wat verwachten PaTz 
groepsleden van 
consulent? 

 Verwachtingen over 
de consulent 

 

Hoe kan je een casus 
gestructureerd 
bespreken? 

Anticiperen in alle dimensies 
m.b.v. probleemkwadranten 
 
Palliatief redeneren 

  

Welke intervisie-
methode kan je 
gebruiken? 

 Roddelmethode 
 
Incidentmethode 

 

Hoe kan je het 
functioneren van je 
PaTz groep evalueren? 

 Evaluatie PaTz groep  

Hoe krijg je 
accreditatie-punten 
voor PaTz deelname? 

  Aanwezigheidsverklaring verpleegkundige 
 
Informatie accreditatie voor PaTz deelname 

Domein 1: 
Kernwaarden en 
principes 

Symptomen, 
syndromen, 
dimensies 

Wat is palliatieve zorg 
volgens jou? 

 Wat is palliatieve 
zorg volgens jou? 

 

Wat is ‘kwaliteit van 
leven’?  

 Wat is kwaliteit van 
leven? 

Informatie over Kwaliteit van leven op 
website volksgezondheidenzorg.nl 
Website Instituut voor positieve gezondheid 
 

https://www.patz.nu/accreditatie
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kwaliteit-van-leven/inleiding
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kwaliteit-van-leven/inleiding
https://www.iph.nl/
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Welke fasen zijn er in 
de palliatieve zorg te 
onderscheiden?  

 Welke fasen zijn er in 
de palliatieve zorg te 
onderscheiden? 

Infographic palliatief/ terminaal 

Hoe kan ik met een 
spel meer over 
palliatieve zorg leren? 

 Leen een palliatief 
Triviantspel! 

 

Persoonlijke balans Hoe blijf ik in balans? 
Hoe laad ik mezelf 
weer op?  

 Hoe blijf ik in balans: 
reflectie/ 
bespreekvragen 

Palliaweb over persoonlijke balans 
 

Bespreken en leren 
van successen  

 Hoe kan ik leren van 
successen? 

 

Domein 2: 
Structuur en 
proces 
 
Markering  

Wat heeft vroeg 
identificatie voor zin? 

 Wat heeft vroeg 
identificatie voor 
zin? 

 

Hoe kan ik palliatieve 
patiënten vroeg 
identificeren? 

Herkenning in de dagelijkse 
praktijk, met bureaulijstje 

Hoe gaan wij 
palliatieve patiënten 
identificeren? 

Palliaweb over markering 
 
Palliaweb over hulpmiddelen voor markering 
en proactieve zorgplanning in de eerste lijn 

Surprise question 
Poster SQ bij COPD 
Poster SQ bij Parkinson 
Poster SQ bij dementie 
Poster SQ bij hartfalen 

  

Dubbele surprise question  Artikel over dubbele surprise question 
 

SPICT   

ICPC codes en SPICT   

Stap voor stap identificeren   

https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2020/11/infographic-palliatief-niet-terminaal.pdf
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/persoonlijke-balans
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/markering
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/hulpmiddelen-markering-acp-eerste-lijn
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/hulpmiddelen-markering-acp-eerste-lijn
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2021/11/SurpriseQuestion_OKT2021_COPD.jpg
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2021/10/SurpriseQuestion_OKT2021_PARKINSON.jpg
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2021/10/SurpriseQuestion_OKT2021_DEMENTIE-scaled.jpg
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2021/11/SurpriseQuestion_OKT2021_HARTFALEN.jpg
https://palliaweb.nl/publicaties/dubbele-surprise-question
https://palliaweb.nl/getmedia/1637ff8c-ad59-4723-bc40-509df3a868b4/Meetinstrument_SPICT_NL_May2017.pdf
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2020/08/Identificeren-palliatieve-fase.pdf
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Hoe herken ik 
hartfalen patiënten 
met palliatieve 
zorgbehoeften? 
 
 

I-HARP met instructie 
Poster SQ bij hartfalen 
 

Herkennen met I-
HARP 

 

Hoe houd ik zicht op 
mijn palliatieve 
patiënten? 

PaTz register in Excel: het 
zorgregister+ 

 Meerwaarde van een palliatief zorgregister: 
Het sentimelc onderzoek 

PaTz Portal   

Gezamenlijke 
besluitvorming 
 

Hoe pak ik dat aan, 
gedeelde 
besluitvorming? 

4 stappen met 
voorbeeldzinnen 

 Palliaweb over gezamenlijke besluitvorming 
 

Proactieve 
zorgplanning  

Wat is proactieve 
zorgplanning?  

  - Palliaweb over proactieve zorgplanning 
- Artikel in H&W over de internationale  

definitie van ACP 
- KNMG site over praten over het 

levenseinde 

Hoe kan ik proactieve 
zorgplanning (ACP) in 
de eerste lijn 
aanpakken?  

hulpmiddelen proactieve 
zorgplanning eerste lijn 

 Palliaweb over proactieve zorgplanning 
 

Hoe is het 
ziekteverloop bij 
kanker, orgaanfalen 
en bij kwetsbaarheid/ 
dementie?  

  Illness trajectories 

Wat gebeurt er tijdens 
het ziektebeloop in de 
4 verschillende 
dimensies?  

Ziektebeloop in verschillende 
dimensies 

 Artikel Scott Murray 

https://palliaweb.nl/getmedia/5d155c1b-afd3-4e31-bc5d-b9f636065d66/i-harp_met_instructie.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2021/11/SurpriseQuestion_OKT2021_HARTFALEN.jpg
https://www.patz.nu/palliatieve-zorg-register
https://www.patz.nu/palliatieve-zorg-register
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2021/09/Factsheet-Sentimelc-studie-PaTz.pdf
https://www.patz.nu/patz-portal
http://kennisbundel.vilans.nl/docs/kennisbundel/Zelfmanagement/zakkaartje-samen-beslissen-nfk.pdf
http://kennisbundel.vilans.nl/docs/kennisbundel/Zelfmanagement/zakkaartje-samen-beslissen-nfk.pdf
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/gezamenlijke-besluitvorming
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/proactieve-zorgplanning#:~:text=Proactieve%20zorgplanning%20is%20een%20continu,dat%20wat%20mogelijk%20gaat%20komen.
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2020/05/HW-artikel-internationale-definitie-ACP.pdf
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2020/05/HW-artikel-internationale-definitie-ACP.pdf
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/praten-over-het-levenseinde-1.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/praten-over-het-levenseinde-1.htm
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/hulpmiddelen-markering-acp-eerste-lijn
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/hulpmiddelen-markering-acp-eerste-lijn
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/proactieve-zorgplanning
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2020/02/illness-trajctories.png
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2020/09/Vertaling-artikel-Scott-Murray.pdf
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Hoe kan ik op 
gestructureerde 
manier anticiperende 
zorg bieden? 

Anticiperen in alle dimensies 
m.b.v. probleemkwadranten 

  

Wanneer opnieuw 
proactief denken? 

Scharniermomenten   

Hoe houd ik een 
advance care planning 
gesprek? 

  Onderlegger voor gesprek over proactieve 
zorgplanning 

Proactieve 
zorgplanning bij 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking, hoe doe ik 
dat?  

Informatiekaarten begrijpelijke 
uitleg over palliatieve zorg van 
Pharos 

Proactieve 
zorgplanning bij 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking 

Website met informatie over ACP bij mensen 
met een verstandelijke beperking 

Hoe kan ik 
behandelwensen en -
grenzen vastleggen 
om over te dragen? 

Formulier voor het vastleggen 
van behandelwensen en 
behandelgrenzen 

  

Hoe kan ik meerdere 
patiënten tegelijk 
informeren over PZ en 
behandelafspraken? 

  Informatie over ZonMW project 'in gesprek 
met de burger' 

Hoe kan ik in de PaTz 
groep de dood 
bespreekbaar maken? 

 Dood bespreekbaar 
maken met 
'happertje' 
In gesprek met 
'doorvraagkaartjes' 

 

https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Portals/7/adam/Inhoud/bQKiyLVa5EibAjfJuSxDOQ/Tekst/2019_Handreiking%20voor%20implementatie%20van%20proactieve%20zorgplanning_werkbeschrijvingen%20en%20hulpmiddelen_def.pdf
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Portals/7/adam/Inhoud/bQKiyLVa5EibAjfJuSxDOQ/Tekst/2019_Handreiking%20voor%20implementatie%20van%20proactieve%20zorgplanning_werkbeschrijvingen%20en%20hulpmiddelen_def.pdf
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
https://www.koraal.nl/gehandicaptenzorg/wat-maakt-ons-bijzonder/zorg-dichtbij/advance-care-planning
https://www.koraal.nl/gehandicaptenzorg/wat-maakt-ons-bijzonder/zorg-dichtbij/advance-care-planning
https://palliaweb.nl/getmedia/527a6a41-d495-446f-a1e8-744d081f6249/Form_uniform_vastleggen_ACP_eerstprinten.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/527a6a41-d495-446f-a1e8-744d081f6249/Form_uniform_vastleggen_ACP_eerstprinten.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/527a6a41-d495-446f-a1e8-744d081f6249/Form_uniform_vastleggen_ACP_eerstprinten.pdf
https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/interviewreeks-palliantie/met-publieksbijeenkomsten-naar-een-groter-bewustzijn-over-palliatieve-zorg/
https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/interviewreeks-palliantie/met-publieksbijeenkomsten-naar-een-groter-bewustzijn-over-palliatieve-zorg/
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Waarom is het goed 
om over de dood te 
praten? 

 Wat zijn goede 
redenen om over de 
dood te praten? 

 

Hoe kan ik met mijn 
patiënt in gesprek 
komen over het 
naderend 
levenseinde?  

Praten m.b.v. 'lied van je leven'   

Hoe kan ik anticiperen 
bij uitgezaaide 
kanker? 

Interactieve infographic 
metastasering 
Symptomen bij een uitzaaiing 
naar specifieke locatie 

Hoe kan ik 
anticiperen bij 
uitgezaaide kanker? 

Rapport uitgezaaide kanker in beeld 

Hoe kan ik beter 
inspelen op 
verschillende 
‘sterfstijlen’ van 
patiënten? 

Welk type ben jij qua 
levenseinde? 
video proactieve type 
video onbevangene type 
video sociale type 
video vertrouwende type 
video rationele type 

Afstemmen op 
verschillende 
sterfstijlen 

Website Stichting STEM 

Individueel 
zorgplan  

   Palliaweb over ontwikkelingen rond het 
individueel zorgplan 

Interdisciplinaire 
zorg 

Met wie kan ik 
samenwerken?  

  Lege infographic 
over samenwerking 
PZ 
Ingevulde 
infographic over 
samenwerking PZ 

 

Hoe werken 
wijkverpleging en 
huisarts samen? 

 Bespreekvragen over 
samenwerking HA-
WVP 

Patiëntenfolder continuïteitsbezoek 
gespecialiseerd verpleegkundige 

https://www.ikwilmetjepraten.nu/tips-inspiratie/lied-van-je-leven/
https://iknl.nl/uitgezaaide-kanker
https://iknl.nl/uitgezaaide-kanker
https://iknl.nl/uitgezaaide-kanker/bijlage
https://iknl.nl/uitgezaaide-kanker/bijlage
https://iknl.nl/getmedia/6ddb80c4-254f-4763-943f-1a50f5321b83/uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf
https://www.stichtingstem.info/welk-type-ben-jij
https://www.stichtingstem.info/welk-type-ben-jij
https://www.stichtingstem.info/welk-type-ben-jij/proactief
https://www.stichtingstem.info/welk-type-ben-jij/onbevangene
https://www.stichtingstem.info/welk-type-ben-jij/sociale
https://www.stichtingstem.info/welk-type-ben-jij/vertrouwende
https://www.stichtingstem.info/welk-type-ben-jij/rationele
https://www.stichtingstem.info/
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/individueel-zorgplan
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/individueel-zorgplan
https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2020/11/Agora-infographic-palliatieve-benadering-samenwerken.pdf
https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2020/11/Agora-infographic-palliatieve-benadering-samenwerken.pdf
https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2020/11/Agora-infographic-palliatieve-benadering-samenwerken.pdf
https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2020/09/agora-infographic-palliatieve-benadering-samenwerken.pdf
https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2020/09/agora-infographic-palliatieve-benadering-samenwerken.pdf
https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2020/09/agora-infographic-palliatieve-benadering-samenwerken.pdf
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Hoe betrek ik 
wijkverpleegkundigen 
bij de PaTz groep? 

  Brief om wijkverpleegkundigen te stimuleren 
tot PaTz deelname 

Hoe bereiken we 
gelijkwaardige inbreng 
wijkverpleegkundige 
en huisarts? 

 Gelijkwaardige 
inbreng in de PaTz 
bijeenkomst 

 

Gasten/ andere 
hulpverleners in de 
PaTz groep 

  Adviezen over gasten in de PaTz groep 

Mantelzorg Hoe steun ik naasten/ 
mantelzorgers?  

 Hoe steun ik 
mantelzorgers nu? 

Palliaweb over mantelzorgondersteuning, incl. 
materiaal om aan mantelzorgers te geven 
Website mantelzorg.nl 
Website van 'Oog voor naasten' project 

 Houdt de 
mantelzorger het nog 
vol? 

Vragenlijst Ervaren Druk door 
Informele Zorg (EDIZ)  
Draaglast en - kracht 
mantelzorgers 

  

 Hoe schakel ik een 
vrijwilliger van de 
vrijwillige palliatieve 
thuiszorg (VPTZ) in? 

VPTZ: Vrijwilliger inschakelen   

Coördinatie en 
continuïteit   
 

Hoe realiseer ik 
continuïteit in de 
eerste lijn (met name 
HA-wijkverpleging) 

 Bespreekvragen over 
samenwerking HA-
WVP 

 

 Hoe realiseer ik een 
continuïteit dag- 
ANW?  
 

Voorbeeld voor 
overdrachtsformulier naar 
huisartsenpost 

Bespreekvragen 
continuïteit dag- 
ANW 

 

https://www.patz.nu/vraag-en-antwoord/wijkverpleegkundigen-stimuleren-om-deel-te-nemen-aan-patz
https://www.patz.nu/vraag-en-antwoord/wijkverpleegkundigen-stimuleren-om-deel-te-nemen-aan-patz
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2021/01/Gasten-bij-de-PaTz-groep.pdf
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/mantelzorgondersteuning-in-de-palliatieve-fase
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/mantelzorgondersteuning-in-de-palliatieve-fase
https://www.mantelzorg.nl/
https://oogvoornaasten.nl/
https://palliaweb.nl/getmedia/940c1bdc-ecc9-4c24-a474-d8bd4a0cdb25/Meetinstrument_EDIZ.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/940c1bdc-ecc9-4c24-a474-d8bd4a0cdb25/Meetinstrument_EDIZ.pdf
https://www.vptz.nl/onze-hulp-inschakelen/
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2021/12/Website-TOOL-overdracht-HAP.pdf
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2021/12/Website-TOOL-overdracht-HAP.pdf
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2021/12/Website-TOOL-overdracht-HAP.pdf
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

 Hoe realiseer ik 
continuïteit in eerste 
en tweede lijn?  
 

 Bespreekvragen 
continuïteit eerste- 
tweede lijn 

 

 Hoe kan ik op 
systematische wijze 
een palliatieve patiënt 
overdragen? 

SBARR-Pallzorg   

Netwerk Waar vind ik de 
sociale kaart m.b.t. 
palliatieve zorg? 

De palliatieve zorgzoeker 
 
Palliarts app 

  
 

 Hoe werken 
organisaties in mijn 
regio samen m.b.t PZ?  

  Palliaweb over netwerken palliatieve zorg 

 Wie helpt mij bij de 
begeleiding van een 
ernstig ziek kind? 

 PZ kind of jongere: 
wie kan jou als  
huisarts/ 
wijkverpleegkundige 
helpen? 

Informatie over regionale netwerken  
kinderpalliatieve zorg 
Ervaringsverhalen van ouders 

 Welke apps kan ik aan 
mantelzorgers 
adviseren? 

Overzicht van gratis apps voor 
mantelzorgers 

  

Deskundigheid Bij wie kan ik advies 
inwinnen over een 
complexe palliatieve 
casus?  

Landelijk telefoonnummer 
consultatieteam PZ: 088 – 60 
51 444 (alleen gesprekskosten)  

 Palliaweb over consultatie 
 
FAQ over landelijk consultatienummer 
 

 Waar kan ik de 
richtlijnen palliatieve 
zorg vinden?  

Pallialine, richtlijnen palliatieve 
zorg 
Palliarts app 
FSM : Richtlijnendatabase 

  

https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2020/05/SBARR-Pallzorg-kaart-.pdf
https://palliaweb.nl/palliatievezorgzoeker
https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/hulpmiddelen/palliarts
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/netwerken-palliatieve-zorg
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg
https://kindzorgervaring.nl/ervaringsverhalen/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/delen-van-zorg/overzicht-van-gratis-apps-voor-mantelzorgers/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/delen-van-zorg/overzicht-van-gratis-apps-voor-mantelzorgers/
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/consultatie
https://palliaweb.nl/getmedia/34a034d5-0861-4d59-8a74-2a322a4cc8b6/FAQ_landelijk_nummer-Consultatie.pdf
https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/richtlijn
https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/richtlijn
https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/hulpmiddelen/palliarts
https://richtlijnendatabase.nl/
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

 Kan ik, bv bij de start 
van mijn PaTz groep, 
een soort 0-meting 
doen van de PZ die ik 
bied?  

  Palliaweb over de zelfevaluatie PZ voor 
huisartsen 

 Hoe voer ik een goed 
gesprek met een 
patiënt in de 
palliatieve fase? 

AAA checklist 
Leidse Gesprekshulp Palliatieve 
Zorg 
Zelfmanagement-web 

 Meer informatie over de AAA checklist 
Handleiding voor gebruik Leidse Gesprekshulp 
Palliatieve zorg 
Informatie over zelfmanagement- web   

 Hoe kan ik 
symptomen 
gestructureerd 
behandelen?  

Palliatief redeneren  Informatie over palliatief redeneren bij 
verschillende symptomen 

 Hoe pas ik medicatie 
aan in de laatste 
levensfase? 

 Bespreekvragen 
medicatie in 
palliatieve fase 

 

 Welke medicatie kan 
ik in acute palliatieve 
situaties geven?  

NHG Spoedkaart Medicatie 
Acute Palliatieve Situaties 

  

 Wie helpt mij goede 
palliatieve zorg aan 
kinderen te bieden? 

 Bespreken van 
palliatieve zorg aan 
kinderen 

Website van het Kenniscentrum 
Kinderpalliatieve zorg 

 Hoe leer ik van 
overleden patiënten? 
After death analysis 
(ADA) 

After death analysis PaTz Vragen voor 
nabespreking 
overlijden 

 

Kwaliteit en 
onderzoek  

Wat is de meerwaarde 
van PaTz? 

  Onderzoek over PaTz en PaTz monitor 

Fysieke dimensie  Lastmeter 
Digitaal invulbare Lastmeter 

 Lastmeter in het Turks 

https://palliaweb.nl/overzichtspagina-hulpmiddelen/zelfevaluatie-palliatieve-zorg-voor-huisartsenprak
https://palliaweb.nl/overzichtspagina-hulpmiddelen/zelfevaluatie-palliatieve-zorg-voor-huisartsenprak
https://www.transmuralis.nl/images/docs/Palliatieve-zorg/LGP_opzet_32_cc_definitief_versie_mail_01-2022.pdf
https://www.transmuralis.nl/images/docs/Palliatieve-zorg/LGP_opzet_32_cc_definitief_versie_mail_01-2022.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/89b4b34b5baf464385c6ae56ecc1ddea/zmw_nl_2018.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/807147d8-1494-4c56-ada9-c3d7384108b5/Communicatie-tussen-huisartsen-en-patienten-in-de-palliatieve-zorg.pdf
https://www.transmuralis.nl/images/docs/Palliatieve-zorg/Handleiding%20Leidse%20Gesprekshulp%20voor%20zorgverleners%20-definitief%20april%202019.pdf
https://www.transmuralis.nl/images/docs/Palliatieve-zorg/Handleiding%20Leidse%20Gesprekshulp%20voor%20zorgverleners%20-definitief%20april%202019.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/zelfmanagement-en-participatie/afgeronde-projecten/nurse-cc-zelfmanagement-en-verpleegkundigen/resultaten/#flex
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/opleidings-en-trainingsmateriaal/iknl_besluitvorming_2019_definitief.pdf
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/opleidings-en-trainingsmateriaal/iknl_besluitvorming_2019_definitief.pdf
https://onderwerpen.nhg.org/wp-content/uploads/2022/09/220901-Spoedkaart-Medicatie-AcutePalliatieve.pdf
https://onderwerpen.nhg.org/wp-content/uploads/2022/09/220901-Spoedkaart-Medicatie-AcutePalliatieve.pdf
https://www.kinderpalliatief.nl/
https://www.kinderpalliatief.nl/
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2022/07/After-death-analysis-PaTz-Portal.pdf
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2021/04/Vragenlijst-voor-nabespreken-van-een-overlijden.pdf
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2021/04/Vragenlijst-voor-nabespreken-van-een-overlijden.pdf
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2021/04/Vragenlijst-voor-nabespreken-van-een-overlijden.pdf
https://www.patz.nu/onderzoek-en-monitoring
https://palliaweb.nl/getmedia/9c56d1c4-c461-4174-9c05-1bce6645ba03/Meetinstrument_Lastmeter.pdf
https://www.kanker.nl/hulp-en-ondersteuning/lastmeter
https://shop.iknl.nl/lastmeter-turks-nederlands.html
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Hoe inventariseer ik 
welke klachten mijn 
patiënt heeft? 

Utrecht Symptoom 
Dagboek(USD) 

  

Hoe ‘meet’ ik de 
fysieke conditie van 
mijn patiënt? 

Karnofsky Performance Status 
Palliative Performance Scale en 
wat zegt de PPS over 
overleving? 

  

Hoe breng ik pijn in 
kaart? 

Pijnanamnese 
Meetinstrumenten voor pijn 
voor specifieke doelgroepen 

 Handleiding pijnanamnese 

Seks in de palliatieve 
fase…moet/ wil/ kan 
ik dat bespreekbaar 
maken? 

Patiënten informatie over 
problemen met seks en 
intimiteit 

 Themaboekje wie denkt er nu aan seks 

Specifieke 
ziektebeelden 

Hoe behandel ik 
terminaal hartfalen?  

 Casuïstiek- kaartjes 
over behandeling 
vergevorderd 
hartfalen 

Symptomen vergevorderd COPD, Hartfalen, 
nierfalen 

Hoe kan ik goede 
palliatieve zorg bij 
COPD bieden? 

  Toolbox passende palliatieve zorg bij COPD, 
van Compassion project 
Symptomen vergevorderd COPD, Hartfalen, 
nierfalen 

Hoe kan ik goede 
palliatieve zorg bij 
dementie bieden?  

  Zorg voor Beter: laatste levensfase bij 
dementie 
zorgstandaard dementie, deel over palliatieve 
zorg  

Hoe kan ik goede 
palliatieve zorg bij 
Covid-19 bieden? 

  Routekaart voor informatie over palliatieve 
zorg bij COVID-19 
Palliaweb over Corona in de thuissituatie 

https://palliaweb.nl/getmedia/99280e50-c172-4dc5-b184-29840baa7de9/Meetinstrument_BFI_dutch.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/99280e50-c172-4dc5-b184-29840baa7de9/Meetinstrument_BFI_dutch.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/f70fb485-2881-4604-a19e-ea3b25b6b060/Meetinstrument_Karnofsky.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/5468e42d-fc5a-4886-aa0c-ac8b052defb1/Meetinstrument_PPS-Dutch.pdf
https://www.venvn.nl/media/x1hp213q/vvnp-pijnanamnese.pdf
https://www.venvn.nl/afdelingen/pijnverpleegkundigen/meetinstrumenten/
https://www.venvn.nl/afdelingen/pijnverpleegkundigen/meetinstrumenten/
https://www.venvn.nl/media/gmolmmod/vvnp-pijnanamnese-handleiding.pdf
https://overpalliatievezorg.nl/lichamelijke-en-psychische-klachten/problemen-met-seks-intimiteit
https://overpalliatievezorg.nl/lichamelijke-en-psychische-klachten/problemen-met-seks-intimiteit
https://overpalliatievezorg.nl/lichamelijke-en-psychische-klachten/problemen-met-seks-intimiteit
https://palliaweb.nl/getmedia/863ba4de-a14a-434f-b9ab-bf2672e19999/Themaboekje-wie-denkt-er-nu-aan-seks.pdf
https://palliatievezorgcopd.nl/
https://palliatievezorgcopd.nl/
https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/laatste-levensfase
https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/laatste-levensfase
https://zorgstandaarddementie.nl/portfolio-items/leven-met-dementie-zorg/#palliatievezorg
https://zorgstandaarddementie.nl/portfolio-items/leven-met-dementie-zorg/#palliatievezorg
https://mcusercontent.com/263ff79d1ae9250dd0dd9a2b3/files/c70030e7-294c-4083-8454-5c58d08380b5/2021_Routekaart_COVID_19_palliatieve_zorg_Noord_Holland_Flevoland.pdf
https://mcusercontent.com/263ff79d1ae9250dd0dd9a2b3/files/c70030e7-294c-4083-8454-5c58d08380b5/2021_Routekaart_COVID_19_palliatieve_zorg_Noord_Holland_Flevoland.pdf
https://palliaweb.nl/corona/thuiszorg-tijdens-corona-uitbraak
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Psychische 
dimensie 

Hoe ga ik om met een 
ontkennende patiënt? 

 Omgaan met een 
ontkennende patiënt 

 

Hoe ga ik om met 
psychiatrie bij 
palliatieve patiënten? 

 Discussiekaartjes 
over PZ & psychiatrie 

 

Hoe monitor ik een 
delier? 
 

Delier Observatie Schaal  Palliaweb over delier 

Wat vertel ik patiënt 
en naasten over een 
delier? 

Patiënteninformatie over 
delier in de palliatieve fase 

  

Hoe verken ik de 
somberheid/ 
depressie van een 
oudere? 

Geriatric Depression Scale 15   

Sociale dimensie  Hoe kan ik volwassen 
kinderen betrekken bij 
de palliatieve zorg? 

Betrekken volwassen kinderen   

Hoe kunnen 
(klein)kinderen 
betrokken worden bij 
hun zieke 
(groot)ouder? 

  www.kankerspoken.nl 
 
Kanker.nl over begeleiden kinderen als 
genezing niet meer mogelijk is 

Wie zijn er actief in 
het sociale domein in 
mijn gemeente?  

Zorgzoeker sociaal domein 
(www.socalekaartnederland.nl) 

  

Spirituele dimensie  Hoe inventariseer ik 
welke klachten mijn 
patiënt heeft (incl. 
spirituele dimensie)? 

USD-4D  folder over hoe je zingevingsvragen kunt 
signaleren en hoe je een gesprek over 
zingeving kunt voeren. 

https://palliaweb.nl/getmedia/8c67a39f-e293-4534-ad69-d4130c0358bf/Meetinstrument_DOS.pdf
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/delier-en-palliatieve-zorg
https://overpalliatievezorg.nl/lichamelijke-en-psychische-klachten/verwardheid-delier
https://overpalliatievezorg.nl/lichamelijke-en-psychische-klachten/verwardheid-delier
https://palliaweb.nl/getmedia/b3593e01-fc2a-43c5-97ec-865ede52eef7/Meetinstrument_GDS15.pdf
http://www.kankerspoken.nl/
https://www.kanker.nl/algemene-onderwerpen/kanker-en-je-gezin/als-genezing-niet-meer-mogelijk-is/kinderen-begeleiden-als-genezing-niet-meer-mogelijk-is
https://www.kanker.nl/algemene-onderwerpen/kanker-en-je-gezin/als-genezing-niet-meer-mogelijk-is/kinderen-begeleiden-als-genezing-niet-meer-mogelijk-is
https://www.socialekaartnederland.nl/
https://www.socialekaartnederland.nl/
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/goede%20voorbeelden/utrecht-symptoom-dagboek_definitief-(002).pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/c88a96ad-b690-4f3d-8347-d4f676167fdc/Informatiefolder-Signalerings-en-verwijzingstool-zorg-voor-zingeving.pdf
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Hoe bespreek ik 
spiritualiteit?  
 

Zakkaartje zingeving 
Eenvoudige vragen voor een  
gesprek over spiritualiteit 
Het Diamant model van Carlo 
Leget 

Casuïstiek om 
spiritualiteit te 
bespreken in de PaTz 
groep 

Video diamantmodel voor gesprekken over 
zingeving 
Filmpje waarin Jannie Oskam (schrijfster van 

‘Tussenland’) vertelt hoe een geestelijk 

verzorger haar steunde.  

 

Hoe kan ik over de 
toekomst praten 
zonder hoop weg te 
nemen? 

 In gesprek over hoop Deel van ZonMW site over hoop 

Wat doet en waar 
vind ik een geestelijk 
verzorger? 

  Website geestelijkeverzorging.nl 
Website patiënten informatie over geestelijk 
verzorger thuis  
Informatie over (vergoeding van) geestelijk 
verzorger thuis 
Palliaweb- veelgestelde vragen rondom 

geestelijke verzorging in de eerste lijn 

Wat kan een geestelijk 
verzorger betekenen 
voor PaTz groep?  

  PaTz-groepen en Geestelijk Verzorger 
Info over 'luisterspreekuur' in PaTz groepen 
Gespreksmodel over samenwerking met 
geestelijk verzorger 

Hoe kan ik zingeving in 
de huisartsenpraktijk 
vorm geven?  

 Zingeving in de 
huisartspraktijk 

 

Stervensfase  Welke symptomen 
hebben patiënten met 
kanker in de 
palliatieve en de 
terminale fase?  

  Symptomen bij patiënten met kanker in 
palliatieve fase en in de laatste 1-2 weken 

https://palliaweb.nl/getmedia/ee641afb-a770-439c-b422-93475568bb0d/Tool-zakkaartje-zingeving-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mGWe1wZP7Ws
https://www.youtube.com/watch?v=mGWe1wZP7Ws
https://www.youtube.com/watch?v=fcrfPukhy1E
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/zorginnovatie-en-kwaliteit/hoopiseenprachtigaanknopingspuntvooreengesprek/
https://geestelijkeverzorging.nl/voor-professionals/
https://geestelijkeverzorging.nl/waar-vind-ik-een-geestelijk-verzorger/thuis/
https://geestelijkeverzorging.nl/waar-vind-ik-een-geestelijk-verzorger/thuis/
https://palliaweb.nl/getmedia/47b866c9-51c6-4352-9eed-73ea48f49b45/Factsheet_Geestelijke_Verzorging_Thuis_20220101.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/47b866c9-51c6-4352-9eed-73ea48f49b45/Factsheet_Geestelijke_Verzorging_Thuis_20220101.pdf
https://palliaweb.nl/publicaties/veelgestelde-vragen-geestelijke-verzorging
https://palliaweb.nl/publicaties/veelgestelde-vragen-geestelijke-verzorging
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2021/02/PaTz-groep-en-Geestelijk-Verzorger_PaTz-20200604.pdf
https://www.patz.nu/toolkit/luisterspreekuur-meer-focus-op-zingeving-in-de-palliatieve-zorg
https://palliaweb.nl/getmedia/21df545a-785c-4ef2-b6e5-f33008b3267c/gespreksmodel-zinvolle-afstemming.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/21df545a-785c-4ef2-b6e5-f33008b3267c/gespreksmodel-zinvolle-afstemming.pdf
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Hoe kunnen we goede 
zorg bieden in de 
stervensfase? 

  Palliaweb over zorgpad stervensfase 
 
Zorgpad stervensfase, thuiszorgversie 

Hoe zorg ik ervoor dat 
medicatie al in huis is? 

  Palliaweb over de palliatieve kit 

Hoe verloopt de 
stervensfase?  
 

IKNL folder Stervensfase 
 
Thuisarts over sterven 

Hoe herken jij de 
stervensfase? 

 
Pallialine richtlijn stervensfase 

Wat vertel ik patiënt 
en naasten over de 
stervensfase? 

Infographic voor mensen die 
gaan sterven en hun naasten 

  

Verlies en rouw  
 

Hoe kan ik een ouder 
die jonge kinderen 
nalaat helpen een 
blijvende herinnering 
te maken?  

  Site van Stichting Komma, die interview met 
ouder op video vastlegt 

Hoe zorg ik voor de 
nabestaande(n)?  

 Bespreekvragen 
nabestaandenzorg 

Website: 'Oog voor naasten' project 

Welke factoren 
kunnen rouw en 
verliesverwerking 
beïnvloeden?  

 Bespreekplaat 
factoren bij rouw 

Korte samenvatting van theorieën over rouw 
 
Materiaal over rouw op Palliaweb 

Hoe herken ik 
gecompliceerde 
rouw? 

Vragenlijst mogelijk 
gecompliceerd rouw  
 

 De vragenlijst bestaat uit 29 vragen op een 5-
puntsschaal (0 = nooit tot 4 = altijd). Bij een 
score > 39 is er sprake van gecompliceerde 
rouw, bij > 87 van ernstig gecompliceerde 
rouw. 

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/zorgpad-stervensfase
https://palliaweb.nl/getmedia/a45254c4-7d5e-45d7-b083-0d3272e52846/Zorgpad-Stervensfase-thuiszorg-V3.pdf
https://palliaweb.nl/overzichtspagina-hulpmiddelen/palliatieve-kit
https://www.oncoline.nl/uploaded/docs/Stervensfase/Folderstervensfase%20(def).pdf
https://www.thuisarts.nl/levenseinde/wat-kan-ik-verwachten-als-een-naaste-thuis-sterft
https://www.pallialine.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=32584&richtlijn_id=770
https://mcusercontent.com/6092c3bb0f25f5f75ad9a6e73/files/5f291e3b-9ad0-bf53-f1df-7f983ba73732/Infographic_Sterven.01.pdf
https://mcusercontent.com/6092c3bb0f25f5f75ad9a6e73/files/5f291e3b-9ad0-bf53-f1df-7f983ba73732/Infographic_Sterven.01.pdf
https://www.stichtingkomma.nl/
https://www.stichtingkomma.nl/
https://oogvoornaasten.nl/
https://palliaweb.nl/zoeken?searchText=rouw
https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/Kwaliteitskader_pz/Meetinstrument_vragenlijst-rouw.pdf?u=1PpF3s
https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/Kwaliteitskader_pz/Meetinstrument_vragenlijst-rouw.pdf?u=1PpF3s
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Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Cultuur  ‘Ik heb geen 
vooroordelen’…of 
toch? 

 Praatplaten over 
vooroordelen 

 

Waarover dringen 
Turkse en 
Marokkaanse families 
soms aan zo lang door 
te behandelen? 

 Herken je eigen 
opvattingen en die 
van Turkse en 
Marokkaanse 
families? 

 

Wat zijn 
aandachtspunten bij 
allochtone palliatieve 
patiënten? 

 filmpjes over 
palliatieve zorg aan 
niet Westerse 
migranten 

Deel over palliatieve zorg op website Pharos 
Deel over palliatieve zorg op website huisarts-
migrant.nl 
Brochure over levenseindebeslissingen bij 
moslim patiënten, Catharina ZH Eindhoven 
Gratis E-learning over palliatieve zorg bij 
migranten 

Hoe leg ik in simpele 
woorden palliatieve 
zorg uit? 

Informatiekaarten om 
begrijpelijke uitleg te geven 
over palliatieve zorg  van 
Pharos 

  

Ethisch en juridisch   Hoe kan ik in beperkte 
tijd een ethisch 
dilemma bespreken? 
  
 

CURA ondersteuning bij moreel 
lastige situaties in de zorg 
 
CURA Handleiding 

CURA in PaTz 
gebruiken 

Ebook over toepassen CURA 
 
Artikel NTvG over CURA in PaTz 

Hoe vind ik een SCEN 
arts?  

  KNMG site over SCEN 

Wie kan mij 
ondersteunen bij 
(vragen over) 
euthanasie? 

  Website van het expertisecentrum euthanasie 

https://www.pharos.nl/thema/palliatieve-zorg/
https://www.huisarts-migrant.nl/palliatieve-zorg/
https://www.huisarts-migrant.nl/palliatieve-zorg/
https://www.catharinaziekenhuis.nl/app/uploads/files/Verwijzer/Verwijzer_1ste_lijns/HaCa/PDF/Regionale_Transmurale_Afspraken/Bijlage_2_Brochure_islam_def_2018_tbv_app_ZOB.pdf
https://www.catharinaziekenhuis.nl/app/uploads/files/Verwijzer/Verwijzer_1ste_lijns/HaCa/PDF/Regionale_Transmurale_Afspraken/Bijlage_2_Brochure_islam_def_2018_tbv_app_ZOB.pdf
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Voor-de-Hulpverlener/Scholing-en-producten/E-learning-palliatieve-zorg-migranten
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Voor-de-Hulpverlener/Scholing-en-producten/E-learning-palliatieve-zorg-migranten
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Portals/7/adam/Inhoud/J_4BbN61AEGQiPnfctlA_g/Tekst/CURA_Handout_11_NED.pdf
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Portals/7/adam/Inhoud/J_4BbN61AEGQiPnfctlA_g/Tekst/CURA_Handout_11_NED.pdf
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Portals/7/adam/Inhoud/J_4BbN61AEGQiPnfctlA_g/Tekst/CURAHandleiding_3.pdf
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Portals/7/adam/Inhoud/J_4BbN61AEGQiPnfctlA_g/Tekst/e-book%20cura%20sept%202020.pdf
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Portals/7/adam/Inhoud/J_4BbN61AEGQiPnfctlA_g/Tekst/Metselaar%20et%20al%202020%20moreel%20beraad%20bij%20complexe%20euthanasieverzoeken.pdf
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/scen-steun-en-consultatie-bij-euthanasie/voor-artsen.htm
https://expertisecentrumeuthanasie.nl/u-bent-arts/


15 
 

Kwaliteitskader PZ 
 

Vragen uit praktijk 
 

 
Hulpmiddelen 

 
Werkvormen 

 
Achtergrondinformatie 

Hoe sta ik tegenover 
euthanasie bij 
dementie?  
 

 Wat is jouw 
standpunt over 
euthanasie bij 
dementie? 

 

Effectieve 
communicatie 

Snapt de patiënt mij 
nou? Hoe kan ik zo 
effectief mogelijk 
communiceren? 
 

  Informatie over de terugvraagmethode van 
Pharos 
Palliaweb over effectieve communicatie 

 

https://www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/
https://www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/
https://palliaweb.nl/publicaties/effectieve-communicatie
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Kernwaarden en principes 
 

 

Definitie Palliatieve zorg  

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te 

maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en 

verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en 

behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het 

beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, 

toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.  

Kenmerken Palliatieve zorg  

• de zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden;  

• generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers 

werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens 

naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en 

behoeften;  

• de centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit;  

• de wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het 

beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en 

gesteund. 

Kernwaarden 

• Ieder mens is uniek. Zorg wordt geboden met respect voor de autonomie van de patiënt en 

wordt afgestemd op de eigenheid en de kwaliteit van leven, zoals elk mens deze voor 

zichzelf definieert of ervaart. Zorg kan alleen geboden worden wanneer de patiënt en 

naasten bereid zijn deze te accepteren.  

• De zorgverlener gaat met de patiënt en diens naasten een relatie aan gebaseerd op 

wederzijds respect, integriteit en waardigheid. De omgeving waarin zorg wordt geboden is 

dusdanig ingericht dat de patiënt zich veilig, gezien en gehoord voelt.  

• De zorg wordt afgestemd op de (inter)persoonlijke, culturele en levensbeschouwelijke 

waarden, normen, wensen en behoeften rondom leven, ziek zijn en sterven van de patiënt 

en diens naasten.  

• De zorgverlener heeft oog voor de grote impact die confrontatie met de naderende dood 

heeft voor de patiënt en diens naasten. De zorgverlener beseft dat dit invloed kan hebben op 

hoe iemand naar zichzelf en zijn leven kijkt, hoe iemand zich gedraagt, de balans opmaakt en 

dat wat van waarde is, herwaardeert.  

 

 

Terug naar begintabel 

Kwaliteitskader 
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Kernwaarden en principes 

 

 

Principes 

• De patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger heeft regie over zijn zorg en bepaalt hoe en 

welke naasten en zorgverleners daarbij betrokken zijn. De zorg en aandacht is liefdevol en 

steeds gericht op zowel de patiënt als diens naasten.  

• Alle zorg wordt verleend op een manier die: 

• veiligheid en geborgenheid biedt, zonder oordeel, dwang, discriminatie of 

intimidatie;  

• ruimte biedt voor zelfverwerkelijking;  

• geen onnodig risico of last oplevert;  

• continuïteit biedt;  

• onnodige dubbeling en herhaling voorkomt;  

• privacy en vertrouwelijkheid borgt;  

• in lijn is met (landelijke) wet- en regelgeving.  

• Effectieve communicatie vormt, samen met gezamenlijke besluitvorming en proactieve 

zorgplanning, de basis voor zorgverlening, waarin de patiënt en diens naasten centraal staan.  

• De zorg is multidimensionaal van aard en heeft aandacht voor het welbevinden op zowel de 

fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensie van het individu. De geboden zorg komt zo 

goed als mogelijk tegemoet aan de waarden, wensen, behoeften en omstandigheden van de 

patiënt en diens naasten.  

• Samen met de patiënt en diens naasten wordt voor de fysieke, psychische, sociale en 

spirituele dimensie proactief geïnventariseerd en vastgelegd voor welke situaties:  

• volstaan kan worden met alledaagse aandacht;  

• behoefte bestaat aan begeleiding of behandeling;  

• crisisinterventie noodzakelijk is.  

• Palliatieve zorg wordt in principe interdisciplinair geleverd. Zorgverleners en vrijwilligers 

vormen een persoonlijk en dynamisch team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens 

naasten. Waar nodig laten generalistische zorgverleners zich adviseren of ondersteunen door 

in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners.  

• De zorg wordt geleverd op basis van best beschikbare bewijsvoering (evidence-based). Bij 

gebrek aan bewijs wordt de zorg geleverd op basis van consensus (experience-based).  

• Zorgverleners en vrijwilligers zijn zich bewust van de emotionele impact die het leveren van 

palliatieve zorg kan hebben op henzelf. Zij reflecteren op hun eigen houding en handelen en 

hebben oog voor hun persoonlijke balans. Zij dragen daarin zorg voor zichzelf en voor hun 

collega's. 

 

 

Terug naar begintabel  

Kwaliteitskader 
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Kernwaarden en principes 

Wat is palliatieve zorg volgens jou? 
 

Bespreek onderstaande vragen met een specifieke patiënt, voor wie jij zorg draagt, in gedachten.  

De vragen zijn bedoeld om met elkaar te bespreken wat palliatieve zorg voor jou is. 

• Wanneer begint palliatieve zorg? 

• Wanneer eindigt palliatieve zorg? 

• In hoeverre verleen jij al palliatieve zorg zoals beschreven in de definitie in het 

kwaliteitskader? In hoeverre nog niet? 

• Wat is het verschil tussen palliatieve zorg en ‘gewone’ zorg? 

• Wat is het verschil tussen ziektegerichte- en symptoomgerichte palliatie en palliatie in de 

stervensfase? (gebruik hierbij evt. deze Infographic ) 

• Vind je het zinvol om een palliatieve patiënt als zodanig te herkennen?  

Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

• Benoem je het naar een patiënt als de palliatieve zorg fase begint? Zo ja, hoe? 

• Hoe vertel je een patiënt dat je hem/ haar bespreekt in de PaTz groep/ opneemt in het PaTz 

register? 

De afbeeldingen op de volgende pagina kunnen als hulpmiddel worden getoond bij deze discussie.  

 

 

Werkvormen 

 

https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2020/11/infographic-palliatief-niet-terminaal.pdf
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Bron: Johan Menten, België  

Terug naar begintabel 



20 
 

Kernwaarden en Principes 

Wat is kwaliteit van leven?  
 

In palliatieve zorg wordt gestreefd naar een goede kwaliteit van leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina’s staan hulpmiddelen om in de PaTz groep in gesprek te gaan over het begrip 

‘kwaliteit van leven’. 

Werkvormen 

 

 

Vragen voor in de PaTz bijeenkomst  

• Als je nu naar je eigen leven kijkt, wat zijn dan de aspecten die het meest bijdragen aan 

jouw kwaliteit van leven op dit moment?  

Beschrijf deze aspecten in 5 woorden, schrijf deze woorden op een briefje en leg ze 

allemaal tegelijk in het midden op tafel. In hoeverre verschillen de woorden, in hoeverre 

komen ze overeen? 

 

• Wat denk je dat voor jou belangrijke aspecten van kwaliteit van leven zijn als je 80 jaar 

oud bent?  

Schrijf weer 5 woorden op een briefje en leg ze tegelijk op tafel. In hoeverre zijn ze 

hetzelfde als nu, in hoeverre zijn ze anders? 

 

• Hoe kom je er achter wat voor jouw patiënt kwaliteit van leven is?  

Stel om de beurt een vraag, die je aan een patiënt kunt stellen, om meer te weten te 

komen over wat voor die patiënt kwaliteit van leven betekent. 

 

• Spreek af dat iedereen voor de volgende PaTz bijeenkomst met minimaal 1 patiënt een 

gesprek(je) heeft over wat voor hem of haar kwaliteit van leven is. Laat iedereen kort 

vertellen hoe dit was. Heeft het nieuwe gezichtspunten voor de zorg die je verleent 

gegeven? 
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Bron: www.iph.nl  

http://www.iph.nl/
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Bron: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/zelfmanagement-en-participatie/afgeronde-

projecten/nurse-cc-zelfmanagement-en-verpleegkundigen/resultaten/#flex        Terug naar begintabel 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/zelfmanagement-en-participatie/afgeronde-projecten/nurse-cc-zelfmanagement-en-verpleegkundigen/resultaten/#flex
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/zelfmanagement-en-participatie/afgeronde-projecten/nurse-cc-zelfmanagement-en-verpleegkundigen/resultaten/#flex
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Kernwaarden en principes 

Wat is kwaliteit van leven? 
 

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kwaliteit-van-leven/inleiding 

 

Kwaliteit van leven is een subjectief begrip. Het zegt iets over hoe een persoon zijn of haar 

lichamelijke, psychische en sociale functioneren ervaart. Het kan daarnaast ook objectieve aspecten 

betreffen, bijvoorbeeld als het gaat om beperkingen als gevolg van ziekte. Veelgebruikte indicatoren 

voor kwaliteit van leven zijn: 

• Tevredenheid 

• Ervaren gezondheid 

• Beperkingen (functioneringsproblemen) 

• Regie over eigen leven 

 

Kwaliteit van leven op de website Volksgezondheidenzorg.info 

 

Op Volksgezondheidenzorg.info wordt voor het onderwerp Kwaliteit van leven de indicator 

'Tevredenheid' gepresenteerd. Deze bestaat uit drie onderdelen: 

 

1. Tevredenheid met het leven 

2. Tevredenheid met de lichamelijke gezondheid 

3. Tevredenheid met de psychische gezondheid 

 

Tevredenheid is gemeten met de vraag: "Hoe tevreden bent u - alles in aanmerking nemend - met ... 

(respectievelijk "... uw eigen leven?", "...uw lichamelijke gezondheid?" en "... uw psychische 

gezondheid?"). 

 

Op de volgende pagina 3 grafieken: 

• Tevredenheid over het leven 

• Tevredenheid over lichamelijke gezondheid 

• Tevredenheid over psychische gezondheid 

 

  

Werkvormen 

 

Vraag voor in de PaTz bijeenkomst  

 

Wat valt op aan deze grafieken? 

 

 

 

http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kwaliteit-van-leven/inleiding
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/functioneringsproblemen
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kwaliteit-van-leven/tevredenheid-eigen-leven
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kwaliteit-van-leven/tevredenheid-lichamelijke-gezondheid
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kwaliteit-van-leven/tevredenheid-psychische-gezondheid
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Terug naar begintabel 
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Kernwaarden en principes  
Welke fasen zijn er in de palliatieve zorg te onderscheiden?  

 

Deelnemers in PaTz groepen weten niet altijd het verschil tussen ziektegerichte- en 

symptoomgerichte palliatie, palliatie in de stervensfase en palliatieve zorg na het overlijden. Omdat 

de communicatie met de patiënt en naasten een verschillend accent heeft in verschillende fasen van 

de palliatieve zorg, is het goed om hier in de een PaTz bijeenkomst een keer aandacht aan te 

besteden.  

Startpunt van het gesprek hierover kan zijn: 

Vroeger werd palliatieve zorg gezien als zorg die tussen curatieve zorg en overlijden in geboden 

werd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel  

Werkvormen 

 

Bepreek:  

 

Wie heeft er iets aan te merken op dit model?  

Welk model zou beter passen bij de huidige visie op palliatieve zorg? 

In verschillende fasen van de palliatieve zorg krijgen verschillende gespreksonderwerpen een 

accent. Kan je voor elke fase benoemen waarvoor specifieke aandacht is/ zou moeten zijn? 



26 
 

Kernwaarden en principes  
Leen een Palliatief Triviant spel! 

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft het spel 

Triviant Palliatieve Zorg ontwikkeld. Dit spel kan gebruikt worden om op een speelse en interactieve 

wijze kennis over de vele aspecten van palliatieve zorg bij zorgverleners te vergroten, bv. door het te 

gebruiken in een PaTz bijeenkomst.  

Het spel kan worden gespeeld met vijf tot zes deelnemers of met maximaal vier groepjes van twee 

tot drie deelnemers. Een consulent palliatieve zorg heeft de leiding en kan een antwoord toelichten 

en of aanvullende informatie geven.  

Wil je het triviantspel voor artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen een keer lenen? Neem dan 

contact op met de coördinator van het netwerk palliatieve zorg in jouw regio of met Astrid Kodde, 

medisch adviseur bij Stichting PaTz: A.Kodde@pznl.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel  

Werkvormen 

 

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/netwerken-palliatieve-zorg
mailto:A.Kodde@pznl.nl
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Symptomen, syndromen, dimensies 
 

 

 
Een SYMPTOOM is te definiëren als ‘een door de patiënt aangegeven klacht op lichamelijk, 
psychisch, sociaal en/of existentieel gebied als uiting of gevolg van een onderliggende ziekte' (Vissers 
2010)26. In deze definitie ligt het subjectieve karakter van een symptoom besloten: de patiënt 
bepaalt waar hij last van heeft en hoe erg dat is. In het Engels wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• ‘symptoms' (de klacht van de patiënt), en 
• ‘signs' (objectief waarneembare tekenen of uitingen van een symptoom). De ‘signs' bij 

kortademigheid kunnen bijvoorbeeld zijn een snelle ademhaling, cyanose of het gegeven dat 
een patiënt niet in staat is om volledige zinnen uit te spreken vanwege zijn kortademigheid. In 
het Nederlands bestaat geen goed equivalent voor ‘sign'. 

De subjectieve beleving, ofwel de ernst en de betekenis die de patiënt aan het symptoom toekent, 
en de context van het symptoom bepalen de mate van symptoomlijden.  
Aan een symptoom is een aantal dimensies te onderscheiden: (Chang 20091, Vissers 201026) 

• lichamelijk: 
o pathofysiologisch: het mechanisme dat tot het symptoom leidt 
o sensorisch:  de gewaarwording van het symptoom 
o functioneel:  de gevolgen van het symptoom voor het fysiek functioneren 

• psychologisch: 
o affectief:   de emotionele problemen die ontstaan door, 

                                  samengaan met of van invloed zijn op het symptoom 
o cognitief:   begrip van het symptoom en gedachten hierover 

• sociaal:  
o gedrag en interactie met de eigen omgeving 
o functionele gevolgen van het niet meer kunnen vervullen van rollen in het eigen sociale 

systeem 
• existentieel c.q. spiritueel: gedachten, gevoelens en vragen die het symptoom oproept ten 

aanzien van de persoonlijke zin- en betekenisgeving die verbonden zijn met het ziekteverloop 
en het levenseinde. 

Zo kan uitgebreide longmetastasering (pathofysiologische dimensie) leiden tot een ernstige mate van 
ervaren kortademigheid (sensorische dimensie). De patiënt past zijn lichamelijke activiteiten aan. Dit 
leidt tot veranderingen van de sociale rol van de patiënt en de naasten (sociale dimensie). De 
gedachte te kunnen gaan stikken (cognitieve dimensie), kan aanleiding zijn voor gevoelens van angst 
(affectieve dimensie). Het levensbedreigende karakter van het symptoom confronteert de patiënt 
met het naderende levenseinde (existentiële of spirituele dimensie). 
 

Een SYNDROOM is een samenhangend geheel van symptomen met een gemeenschappelijke 
ontstaanswijze. Voorbeelden zijn het anorexie-cachexie-syndroom (zie richtlijn Anorexie en 
gewichtsverlies) en het delier (zie richtlijn Delier). De hoeveelheid en de ernst van symptomen 
nemen vaak toe naarmate de ziekte voortschrijdt. 
 
Bron: www.pallialine.nl/algemene-principes-van-palliatieve-zorg 
 

 

Terug naar begintabel 

Kwaliteitskader 

 

https://www.pallialine.nl/richtlijn/referentie.php?ref_id=26&check=t
https://www.pallialine.nl/richtlijn/referentie.php?ref_id=1&check=t
https://www.pallialine.nl/richtlijn/referentie.php?ref_id=26&check=t
http://www.pallialine.nl/richtlijn/item/pagina.php?id=37276&richtlijn_id=936
http://www.pallialine.nl/richtlijn/item/pagina.php?id=37276&richtlijn_id=936
http://www.pallialine.nl/richtlijn/item/pagina.php?id=31706&richtlijn_id=731
http://www.pallialine.nl/algemene-principes-van-palliatieve-zorg
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  Persoonlijke balans 

Om goede zorg te kunnen blijven leveren, dienen zorgverleners en vrijwilligers zich bewust te zijn van 

de emotionele impact die het leveren van palliatieve zorg op henzelf kan hebben. Zij reflecteren op 

hun eigen handelen en hebben oog voor hun persoonlijke balans. Zij dragen daarin de zorg voor 

zichzelf en voor hun collega’s. 

Terug naar begintabel  
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Afspraken die bijdragen aan goed lopende  

PaTz bijeenkomsten 

Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers van de PaTz groep zo veel mogelijk uit PaTz bijeenkomsten 

halen, is het belangrijk goede afspraken te maken over wie wat doet.  

PaTz doel D.m.v. Aandachtspunten  

 
 
 
 
 
 
 
Samenwerken 

6 keer  
per jaar  bij 
elkaar komen 

- Waar? 
- Data vooruit plannen (bijvoorbeeld voor heel jaar)? 
- Afmelden bij afwezigheid? Bij wie?  
- Hoe willen we tijd indelen? (bijvoorbeeld hoeveel tijd aan 

punten in PaTz register, eventueel thema, andere 
onderwerpen?) 

- Wie doet tijdsbewaking? 
- Wie maakt agenda en verslag? Wie regelt accreditatie? 
- Wanneer evalueren en bijstellen? 

 Overleg 
deelnemers 

- Wie? 
- Huisarts: ook parttime werkend? Aio’s? 
- Wijkverpleegkundige: welke thuiszorgorganisaties?  

1 contactpersoon/ organisatie?  
Hoe koppeling naar wijkverpleegkundigen die bij punt 
betrokken is? 

- Andere disciplines? (geestelijk verzorger, specialist, anderen?)  
Ad hoc/ 1x per…./ altijd? 

- Hoe? Punten inbrengen, aangeven welk doel (bv. update ter 
info/ update met vraag mee te denken over specifieke zorgen 
of (medisch) beleid/ behoefte aan steun, eigen gevoelens over 
situatie) 

 
 
 
Tijdig 
identificeren 

Palliatief 
zorgregister 

Gebruiken we format van PaTz site? Wat willen we evt. veranderen? 
Een PaTz register per praktijk? Of per groep? Anders? 
Hoe delen we PaTz register (HA web?) 
Hoe kan wijkverpleging wijzigingen/ aanvullingen aanbrengen? 
 

 Gebruik 
hulpmiddelen 

Wat willen we gebruiken? Bv 
- SQ 
- Spict 
- ICPC-zoekstrategie 

 
 
 
 
 
 
Deskundig 

Inbreng 
expertise van 
groepsleden 
en door 
kaderarts 

Wat verwachten we van de consulent/kaderarts? Bv 
- Alleen aanwezigheid om vragen te beantwoorden?  
- Uitwerken thema n.a.v. wat er in PaTz bijeenkomst is 

besproken?  
- Aanleveren ‘opdracht’ voor bijeenkomst? 

Wil hij/ zij complexe vragen vooraf aangeleverd krijgen? 
Mag hij/zij tussen PaTz bijeenkomsten geraadpleegd worden, zo ja, 
hoe? 
 

 Gebruik 
hulpmiddelen 

Wat willen we (structureel) gebruiken? Bijvoorbeeld 
- Besluitvorming in de palliatieve zorg (beslisschijf), USD-4D 

 

Terug naar begintabel 

Werkvormen  

https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2020/08/Identificeren-palliatieve-fase.pdf
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Wie doet wat voor de PaTz groep?  

– hulpmiddel voor de PaTz voorzitter 

Als PaTz voorzitter houd je in de gaten of alle taken die bijdragen aan een goed functionerende PaTz 

groep worden uitgevoerd door iemand uit de groep. In onderstaande lijst kan je met verschillende 

kleuren omcirkelen: 

• Wat je ziet als jouw (voorzitters)taken 

• Wat je ziet als taken van de consulent 

• Wat je ziet als taken van elke PaTz deelnemer 

• Wat je ziet als taken van iemand anders (wie?) 

Stem met de PaTz deelnemers af hoe zij de taakverdeling zien en maak daar afspraken over.  

 

Afspraken over op tijd starten, afzeggen bij 
afwezigheid etc. bespreken 

 Zorg dragen dat iedereen aan het woord 
komt, zowel HA als wijkverpleegkundigen 

Verslag maken over wat er over specifieke 
patiënt afgesproken is 

 Deelnemers die geen positieve invloed op 
de groep hebben aanspreken 

Evaluatie (bv na eerste 3x) op agenda zetten  EKC punten aanvragen 

HAweb groep maken  Agenda voor een bijeenkomst maken 
 

Verslag maken t.b.v. het aanvragen van 
accreditatiepunten 

 Als er per PaTz bijeenkomst ruimte wordt 
ingepland voor een thema: onderwerp 
hiervoor kiezen 

Data vooruit plannen (bv voor een jaar) 
 

 Betalen voor registratie als EKC voor de 
groep 

Invullen PaTz monitor VUmc 
 

 Palliatieve expertise, zowel over 
symptoombestrijding, als over problemen 
in andere dimensies, inbrengen 

Tijdsbewaking tijdens een PaTz bijeenkomst 
 

 Organisatorische problemen in de 
palliatieve zorg oppakken/ melden bij het 
praktijkteam palliatieve zorg 

Evt. voorbereidende opdracht vooraf naar de 
deelnemers van de PaTz groep maken 

 Zorg dragen voor het invullen van het 
palliatief zorgregister/ PaTz Portal 

Evt. deskundige uitnodigen 
 

 Iemand die PaTz bijeenkomst niet 
voorbereidt (bijvoorbeeld register niet 
invult) stimuleren dat wel te gaan doen 

Zorgdragen voor iets te eten en te drinken 
voor PaTz bijeenkomst 

 Aanreiken van hulpmiddelen voor 
verbeteren palliatieve zorg 

De groep aanmelden als nieuwe PaTz groep bij 
stichting PaTz 

 Benaderen huisartsen/ wijkverpleeg-
kundigen voor deelname aan PaTz groep 

Organiseren PaTz startbijeenkomst voor 
geïnteresseerde huisartsen en 
wijkverpleegkundigen 

 Zorgdragen voor beveiligde toegang tot 
palliatief zorgregister (bv via HAweb/ 
Portal) 

Bewaken dat niet alleen terminale patiënten 
besproken worden 

 Bewaken dat niet alleen lichamelijke 
problemen besproken worden 

  

Terug naar begintabel 

 

Werkvormen   

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/praktijkteam
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Wat verwachten de PaTz groepsleden  

van de consulent? 

PaTz consulenten hebben elk hun eigen stijl van expertise inbrengen. Deze stijl is afhankelijk van de 

persoonlijke voorkeur van de consulent, de rol die de PaTz deelnemers hem of haar geven en het 

onderwerp dat in de PaTz bijeenkomst besproken wordt. Door te expliciteren welke rollen een 

consulent kan nemen, kan in de groep besproken worden hoe de expertise van de consulent zo goed 

mogelijk tot z’n recht komt. Bespreek (eventueel met een print van onderstaande plaatjes) wat de 

PaTz deelnemers graag als rol van de consulent zien én wat de consulent als zijn/ haar rol ziet, zodat 

jullie dat onderling kunnen afstemmen.  

 

        

Enthousiasmeren om 
palliatieve zorg te verbeteren 

 
 

Afwachtend inhoudelijke 
vragen beantwoorden 

 
 

Instructies geven hoe je 
palliatieve zorg moet verlenen 

        

Hulpmiddelen aanreiken om 
de zorg te verbeteren 
 

      
    

Groepsleden laten praten, 
stimuleren om zelf keuzes te 
maken m.b.t. goede 
palliatieve zorg 

 

Werkvormen 
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Achtergrondinformatie 

Verschillende rollen die de consulent kan nemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertmodel:  

de adviseur komt met een kant en klare oplossing. De rol van de geadviseerde beperkt zich tot het 

aangeven van het probleem en constateren of  de aangeboden oplossing acceptabel is 

Sterk sturend, weinig ondersteunend 

 

Programmatisch model:  

de adviseur helpt de geadviseerde bij het zoeken naar een oplossing. Gelijkwaardige inbreng adviseur 

en geadviseerde. Hij richt zich op het programma van het probleemoplossingsproces 

Sterk sturend, sterk ondersteunend 

 

Het gedragsontwikkelingsmodel:  

dit model is aan de orde als aspecten als waarden, gevoelens, interactiepatronen aan de orde zijn. 

Adviseur begeleidt door inzichten en vaardigheden over te dragen 

Sterk ondersteunend, weinig sturend 

 

Persoonlijk ontwikkelingsmodel:  

de adviseur richt zich op het veranderen van het persoonlijk functioneren van de geadviseerde. ( het 

bevorderen van zelfacceptatie, het stimuleren van het doen van keuzes , het ontwikkelen van nieuwe 

waarden. Aandacht voor belemmerende overtuigingen, die handelen voorkomen 

Weinig sturend, weinig ondersteunend 

 
Terug naar begintabel 

 

Werkvormen 
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Welke intervisiemethode kan ik gebruiken?  

De Roddelmethode 

 

Versie 2016, Ilonka Brugemann, Sense coaching & training 

Stap 1 Probleem en vraag introductie 

Probleeminbrenger introduceert zijn/haar vraag en geeft een beknopte 

toelichting.  

 

Stap 2 Probleemverkenning 

Groepsleden verkennen de vraag door het stellen van (zoveel mogelijk 

open) vragen en benutten alle vier de gespreksniveaus (inhoud, 

procedure, relatie en gevoel). 

 

Stap 3 Roddelen 

- Inbrenger gaat buiten de kring zitten en bemoeit zich op geen 
enkele manier met het komende gesprek. Hij/zij luistert aandachtig 
en maakt notities over zaken die hem/haar raken of opvallen. 

- Groepsleden roddelen met elkaar over de vraag van de inbrenger 
en over mogelijke achtergronden, oorzaken en oplossingen. 

 

Stap 4 Reacties van de inbrenger 

Inbrenger komt weer tussen de andere groepsleden in zitten en vertelt 

zijn/haar ervaringen als waarnemer van de roddelfase.  

- Wat heeft hem/haar geraakt?  

- Wat is opgevallen?  

De inbrenger reageert op de verschillende probleemformuleringen en 

de mogelijke oplossingen en geeft daarbij aan in hoeverre hij daar iets 

aan heeft.  

Mogelijke verdiepingsstap: wat heeft hij daar eventueel nog bij nodig? 

 

Stap 5  Evaluatie 

Inbrenger en groepsleden kijken terug op de consultatie: 

- Wat heeft het de inbrenger opgeleverd? 
- Hoe zijn de groepsleden met de vraag omgegaan? 

 

Stap 6 

 

Rondje leerpunten en voornemens 

- Wat nemen inbrenger en deelnemer mee en wat nemen zij zich 

concreet voor? 

 

 

Terug naar begintabel 

 

Werkvormen  
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Welke intervisiemethode kan ik gebruiken?  

De incidentmethode 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel 

  

Werkvormen  
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Hoe kan je het functioneren van je PaTz groep 

evalueren? 

 

Het kan heel nuttig zijn om het functioneren van de groep met elkaar te bespreken. Dit kan 

bijvoorbeeld eens per jaar of eens per twee jaar. Mail de onderstaande vragen van tevoren rond 

zodat de deelnemers zich voor kunnen bereiden. Vraag deelnemers eventueel de antwoorden van 

tevoren op te schrijven en op schrift meenemen, dit kan helpen om de evaluatie efficiënter te laten 

verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terug naar begintabel 

  

Werkvormen  

 

 

De basis voor de evaluatie van de PaTz groep kan al gelegd worden bij start van PaTz, door 

bijvoorbeeld in de eerste bijeenkomst het volgende te bespreken: 

• Hoe identificeer je nu je palliatieve patiënten? Wat doe je anders in de zorg als je een 
patiënt geïdentificeerd hebt? 

• Voer je wel eens gesprekken over proactieve zorgplanning (advance care planning)? 
• Wat gaat er goed in de palliatieve zorg die jij verleent? Wat gaat er minder goed? 
• Als je denkt aan de vier pijlers van palliatieve zorg (lichamelijk en psychisch lijden, sociale 

problematiek en existentiële vragen / zingevingsvragen), welke heb je dan goed in beeld 
bij je patiënten? En waar besteedt je de meest aandacht aan in de zorg die je verleent? 

• Voor huisartsen: Hoe is nu de samenwerking met de thuiszorg? Waar loop je tegenaan? 
• Voor verpleegkundigen / verzorgenden: Hoe is nu de samenwerking met de huisarts? 

Waar loop je tegenaan? 
• Wat verwacht je van de PaTz groep wat betreft onderlinge samenwerking, kennis van 

palliatieve zorg, en uitkomsten van zorg? 

Na een jaar kun je de bovenstaande vragen nog eens in de groep bespreken.  

Daarnaast kun je de volgende vragen toevoegen: 

• Is de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige verbeterd? Wat is wel en wat 
is nog niet (voldoende) verbeterd? 

• Is de zorg verbeterd? Leidt PaTz tot meer kennis en/of kunde? Welke onderwerpen zou je 
komend jaar op de agenda willen zetten? (kijk voor suggesties op de PaTz site) 

• Zet je eerder palliatieve zorg in voor patiënten, identificeer je meer patiënten (ten 
opzichte van een jaar geleden)? 

• Zijn de taken van de voorzitter en consulent duidelijk? En worden die naar tevredenheid 
ingevuld? Waar liggen verbeterpunten? 

• Hoe is de opkomst bij bijeenkomsten? 
• Is er een basis van vertrouwen, kunnen problemen in openheid besproken worden? 
• Hoe is de verhouding (in aantal) tussen verpleegkundigen en huisartsen? Neemt iedereen 

actief deel en brengen alle deelnemers wel eens onderwerpen in ter bespreking? 
• Wat zijn jullie goede voornemens voor het komende PaTz jaar? 
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AANWEZIGHEIDSVERKLARING 
 

 

 
 

Hierbij verklaart      (huisarts) 
 

                        dat        (verpleegkundige) 
 

      heeft deelgenomen aan het PaTz overleg. 
 
 
 
Naam PaTz groep : 
Plaats   : 
Datum  : 
Handtekening :  
 

 
Deelname aan het overleg levert 1 punt op voor het Kwaliteitsregister V&V 
(overige deskundigheidsbevordering). 
 
 
 
 

 

Terug naar begintabel  
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 Markering  

Patiënten in de palliatieve fase worden tijdig herkend. 

Terug naar begintabel 
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Structuur en proces 

Markering: Wat heeft vroeg identificatie voor zin?  

 

Als PaTz deelnemers geen toegevoegde waarde zien van vroeg-identificatie van palliatieve patiënten, 

zullen zij waarschijnlijk geen motivatie hebben om daaraan tijd en aandacht te besteden. Bespreek, 

in één van de eerste PaTz bijeenkomsten of als je opvalt dat er weinig patiënten in de vroege 

palliatieve fase besproken worden, daarom in de PaTz bijeenkomst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over het PaTz register vind je onder 2.3, bij ‘proactieve zorgplanning’. 

 

Terug naar begintabel  

Werkvormen 

 

Wat heeft vroeg identificatie voor zin? Welke meerwaarde heeft het? 

Vraag elke PaTz deelnemer voor zichzelf opschrijven (bv op een post-it) welke meerwaarde vroeg 

identificatie heeft. Vraag na een paar minuten de post-its op tafel/ een bord te plakken en 

bespreek de antwoorden.  

Bekijk of in elk geval deze aspecten genoemd zijn: 

• je kunt bijtijds in gesprek gaan over waarden, wensen en behoeften t.a.v. het laatste stuk van 

het leven: wat is belangrijk voor de patiënt?   

• je kunt bijtijds ingaan op de gedachten over gewenste en ongewenste zorg nu er een 

beperktere levensduur is: welke zorg past bij wat belangrijk is voor de patiënt? Wil de patiënt 

behandelbeperkingen afspreken? 

• je kunt medicatie aanpassen (bv. preventieve medicatie, zeker als die bijwerkingen hebben, 

stoppen) 

• je kunt bedenken en/of bespreken of het meerwaarde heeft alvast kennis te maken met een 

palliatief/ oncologie verpleegkundige 

• je kunt de patiënt mogelijk aanzetten tot zaken die voor hem of haar afgerond/ bijgelegd 

moeten worden om het leven goed af te kunnen sluiten. 

 

Je kunt, om je palliatieve patiënten te identificeren, verschillende hulpmiddelen gebruiken. 

Afhankelijk van de motivatie en beschikbare tijd kan je als individuele deelnemer aan de PaTz 

groep, of met elkaar als gehele PaTz groep, kiezen voor een manier van vroegidentificatie en 

registratie, die bij jou/ jouw paTz groep past.  

 

Om deze patiënten ‘op je netvlies’ te houden en om hen te kunnen bespreken, neem je deze 

patiënten op in een zgn. PaTz register: een lijst van jouw palliatieve patiënten. 
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   Structuur en proces:  

Markering: Welke hulpmiddelen zijn er om palliatieve  

patiënten vroeg te identificeren? 
 

Herkenning in dagelijkse praktijk, met bureaulijstje 

 

Een eenvoudige manier om palliatieve patiënten bewuster te identificeren, is door een A4-tje op je 

bureau te leggen en elke keer als zich een situatie voordoet die te maken heeft met een mogelijk 

palliatieve patiënt, de naam van deze patiënt te noteren. Bijvoorbeeld: 

 

• Ontslagbrieven m.b.t. exacerbatie COPD/ hartfalen/ multiproblematiek/ kanker 

• Autoriseren recepten (bijvoorbeeld opiaten) 

• Mantelzorger overbelast 

• Intensievere thuiszorg nodig 

In een interviewstudie onder huisartsen door Claessen (Claessen, S.J.J., Francke, A.L., Deliens, L. 

Palliatieve zorg: herkennen en anticiperen door de huisarts. TSG: Tijdschrift voor 

Gezondheidswetenschappen: 2012, 90(1) 48), vertelden huisartsen palliatieve patiënten te 

herkennen aan de hand van (een combinatie van) subtiele signalen:  

• een toenemende zorgafhankelijkheid,  

• verlies van interesse in dagelijkse activiteiten of hobby’s of  

• mentale veranderingen.  

 

 

 

 

Terug naar begintabel 

  

Hulpmiddelen 
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Structuur en proces 

Markering: Surprise Question 

 

 

Terug naar begintabel 

 

 

 

 

  

Hulpmiddelen 
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Structuur en proces 

Markering: Dubbele surprise question 

Naast de ‘gewone surprise question’ is een aanvullende surprise question geïntroduceerd: ´Zou het 

mij verbazen als deze patiënt na twaalf maanden nog in leven is?´. Deze vraag wordt gesteld als de 

oorspronkelijke surprise question met ‘nee’ is beantwoord. De combinatie van deze twee vragen 

heet de dubbele surprise question. Carel Veldhoven, kaderhuisarts in Berg en Dal, onderzocht of het 

zinvol is om een ‘dubbele surprise question (SQ) te stellen: 

 

SQ1: Zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen 12 maanden komt te overlijden? 

Nee?     (SQ1-) 

Stel dan SQ2: Zou ik verbaasd zijn als deze patiënt over 12 maanden nog leeft? 

Ja?       (SQ1 -, SQ2 +) 

Uit zijn onderzoek bleek dat deze groep patiënten een grotere kans op overlijden heeft en  

waarschijnlijk meer huisbezoeken/ contacten nodig heeft. Resultaten uit zijn praktijk, met 292 

patiënten ouder dan 74 jaar en 26 overlijdens/ jaar:  

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel 

 

Suggestie voor in PaTz groep 

• Zet alle patiënten waarvan je niet verbaasd bent als ze het komend jaar overlijden in het 

PaTz register. 

• Als je op gestructureerde wijze ACP gesprekken wilt houden, begin dan bij patiënten die 

SQ1 – en SQ 2+ zijn. 

 

Hulpmiddelen 
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Structuur en proces 

Markering: Stap voor stap identificeren 

Eerdergenoemde identificatiemethoden kun je ook stapsgewijs toepassen. Dit is vooral een goed 

idee voor PaTz leden die geen tijd kunnen of willen maken om gestructureerd bij hun hele 

patiëntenpopulatie stil te staan wie palliatief is.  Suggesties hiervoor: 

• Maak in je HIS een selectie o.b.v. geboortedatum en begin met de groep 85+’ ers, en stel 

jezelf dan de surprise question. 

• Maak in je HIS een selectie van een specifieke patiëntengroep, bv ICPC R95 (COPD) of ICPC 

A05 (algehele achteruitgang) en stel jezelf dan de surprise question. 

• Je kunt ervoor kiezen om per PaTz groep een thema te kiezen en op basis daarvan een 

patiëntengroep in je PaTz register opnemen. Bijvoorbeeld nodig een keer een neuroloog uit 

en selecteer vooraf alle patiënten met neuromusculaire aandoeningen (ALS, Parkinson, MS, 

etc.) en bespreek met elkaar wat je verwacht dat het toekomstige ziektebeloop van die 

patiënten zou kunnen zijn. 

• Eventueel combineren met A20 (gesprek over…). 
 

Terug naar begintabel 

 

  

Hulpmiddelen 
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Structuur en proces 

Hoe herken ik hartfalen patiënten met palliatieve  

zorgbehoeften? 
 

Elke huisarts heeft patiënten met hartfalen in de praktijk. Het is moeilijk in te schatten wat de 

levensverwachting van de individuele patiënt met hartfalen is; wel is bekend dat bij NYHA klasse III 

en IV de helft van de patiënten binnen een jaar na diagnose overlijdt.  

Als je, gezien de conditie van de patiënt, niet verbaasd zou zijn als hij of zij komend jaar komt te 

overlijden, ga dan met de patiënt in gesprek over de gewenste zorg.  

Een (her)opname i.v.m. hartfalen, een brief van de cardioloog, maar ook toegenomen 

afhankelijkheid, gewichtsverlies of ernstige co-morbiditeit, kunnen aanleiding zijn voor zo’n gesprek.  

Het Expertisecentrum Palliatieve zorg van het MUMC+ heeft een hulpmiddel ontwikkeld om 

patiënten met hartfalen en palliatieve zorgbehoeften beter te kunnen helpen: I-HARP, bestaande uit: 

• Open voorbeeldvragen om het gesprek te starten 

• Screeningsvragen en optionele doorvraagsuggesties om palliatieve zorgbehoeften te 

signaleren, 

• Advies voor de zorgverlener over te ondernemen (interdisciplinaire) acties. 

I-HARP helpt je de richtlijn ‘Palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen NYHA-klasse III-IV’ op Pallialine in 

de praktijk te brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel 

  

Suggestie voor werkvorm in de PaTz groep  

• De voorzitter of consulent van de groep vraagt voorafgaand aan de PaTz bijeenkomst 

minimaal 2 patiënten met hartfalen in het zorgregister/ de PaTz Portal op te nemen. 

Huisartsen kunnen eventueel in het HIS te zoeken naar ICPC K77. 

• Deel tijdens de PaTz bijeenkomst een geprinte versie van de I-HARP uit. Bespreek in 

tweetallen (liefst huisarts en wijkverpleegkundige die patiënt beiden kennen samen) in 

hoeverre jullie de signaleringsvragen van I-HARP voor de betreffende patiënt kunnen 

beantwoorden. Bespreek of, en zo ja wie (huisarts, wijkverpleegkundige, 

hartfalenverpleegkundige die bij patiënt komt, POH) met de patiënt in gesprek gaat aan de 

hand van I-HARP.  

• Wissel in de volgende PaTz bijeenkomst ervaringen met I-HARP uit. 

 

Hulpmiddelen 

 

https://palliaweb.nl/getmedia/5d155c1b-afd3-4e31-bc5d-b9f636065d66/i-harp_met_instructie.pdf
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Structuur en proces 

Markering: Hoe gaan wij palliatieve patiënten identificeren?  

 
Er zijn verschillende hulpmiddelen om palliatieve patiënten te identificeren. Natuurlijk kan elke PaTz 

groep deelnemer zelf aan de slag met een manier van identificeren, maar niet iedereen zal dat direct 

oppakken. Het kan stimulerend zijn om met elkaar af te spreken hoe jullie willen gaan identificeren. 

Met behulp van deze vragen kan je hierover afspraken gaan maken:  

- Hoe identificeren jullie je palliatieve patiënten nu? 

- Welke hulpmiddelen kennen jullie om te identificeren? 

Bespreek kort de verschillende hulpmiddelen (overleg vooraf of de consulent dit doet, of dat elke 

PaTz deelnemer zich in 1 hulpmiddel verdiept en hierover toelichting geeft in de PaTz 

bijeenkomst). 

 

• Herkenning in de dagelijkse praktijk, met bureaulijstje 

• Surprise question 

• Dubbele surprise question 

• SPICT 

• ICPC codes en SPICT 

• Stap voor stap identificeren 
 

- Welke manier van identificeren spreekt je aan? 

- Welke afspraak maken we m.b.t. identificatie voor de volgende PaTz bijeenkomst?  

Terug naar begintabel 

 

Structuur en proces 
Hoe kan ik anticiperen bij uitgezaaide kanker? 

 

Neem de laatste ‘nieuwe patiënt met kanker’ in gedachten  

Noteer, m.b.v. de interactieve infographic welke metastasen bij hem of haar op kunnen treden. 

Noteer, m.b.v. de informatie uit symptomen en zorg bij metastasen, ook welke symptomen deze 

metastasen kunnen veroorzaken. 

Lees welke behandelingen er voor deze metastasen zijn. Als zorgverleners in de eerste lijn kunnen wij 

een waardevolle sparringpartner zijn in het gesprek over het al dan niet willen ondergaan van deze 

behandelingen. 

Bespreek in de PaTz groep hoe de PaTz deelnemers het gebruik van de infographic en de informatie 

over metastasen ervaren hebben. Helpen deze om proactief zorg te bieden? 

Terug naar begintabel  

Werkvormen 

 

Werkvormen 

 

https://palliaweb.nl/getmedia/1637ff8c-ad59-4723-bc40-509df3a868b4/Meetinstrument_SPICT_NL_May2017.pdf
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2020/08/Identificeren-palliatieve-fase.pdf
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Structuur en proces 

Gezamenlijke besluitvorming 

 
Gezamenlijke besluitvorming is het continue proces waarin zorg wordt afgestemd op de persoonlijke 
situatie en realiseerbare waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. 

 

Terug naar begintabel  

Kwaliteitskader 
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Proactieve zorgplanning 

 
Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren. Met gezamenlijke 
besluitvorming als leidraad is proactieve zorgplanning een continu en dynamisch proces van 
gesprekken over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de 
toekomst bij past. 
 
Proactieve zorgplanning wordt tijdig en op passende wijze aan de orde gesteld, bij voorkeur door de 
hoofdbehandelaar of centrale zorgverlener of door de patiënt en diens naasten. De gemaakte 
afspraken worden vastgelegd in het individueel zorgplan. Proactieve zorgplanning wordt herhaald 
wanneer de situatie van de patiënt daar aanleiding toe geeft. 
 
Claessen: Pro-activiteit houdt in dit geval in dat huisartsen regelmatig het initiatief nemen tot 
telefonische afspraken of huisbezoeken, waarbij de huisartsen samen met de patiënt en de naaste 
familie kijkt naar wat voor behoeften zij hebben. Ook het bespreekbaar maken van hoe een patiënt 
denkt over euthanasie of andere medische beslissingen rondom het levenseinde vallen voor veel 
huisartsen onder een proactieve werkwijze. 

 

Terug naar begintabel  

Kwaliteitskader 
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Proactieve zorgplanning 

Ziektebeloop in verschillende dimensies  

Murray S. et al, BMJ 2017; 356:j878 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel 

Hulpmiddelen 



48 
 

                     Proactieve zorgplanning 
                        Probleemkwadranten  
Ontwikkeld door Bregje Thoonsen, huisarts  

Bewerkt door Astrid Kodde, huisarts 

 

 
terug naar begintabel 

 
 

  

Somatisch 

 

Psychisch 

Problemen nu 

 

 

 Problemen nu  

Problemen verwacht 

 

 

Sterfscenario 

 

 Problemen verwacht 

 

 

Sociaal Zingeving 

 

Problemen nu 

 

 

 Problemen nu  

Problemen verwacht 

 

 

 Problemen verwacht 

 

 

Zorgverlening en ADL 

 

Behandelwensen, ACP 

Problemen nu 

 

 

  

Problemen verwacht 

 

 

 

Hulpmiddelen 



49 
 

Proactieve zorgplanning 

Wanneer opnieuw proactief denken? 

 

 
 

Terug naar begintabel  

Hulpmiddelen 
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Proactieve zorgplanning 

Proactieve zorgplanning (ACP) bij mensen met een 

verstandelijke beperking 

Bij advance care planning denken huisartsen en wijkverpleegkundigen sneller aan kwetsbare 

ouderen en mensen met een levensbekortende aandoening, dan aan mensen met een verstandelijke 

beperking. Echter: Zij zijn niet alleen door hun verstandelijke beperking, maar ook door de 

bijkomende lichamelijke beperkingen, vaak kwetsbaar. Het is een groep die minder makkelijk 

diagnostiek en therapie kan ondergaan. Dit maakt het belangrijk om tijdig te praten over 

toekomstige zorg.  

 

Juist het chronische karakter van deze zorg geeft de gelegenheid om het gesprek aan te gaan over 

wensen en verwachtingen. Dat gesprek hoeft niet meteen uitputtend en volledig te zijn. Geef 

mensen de kans om erover na te denken, grijp een aanleiding aan zoals een bezoek aan de SEH of 

ziekte of overlijden in de familie. Bij dit gesprek is niet alleen de patiënt betrokken, maar ook bijna 

altijd de naasten. Soms is er een wettelijk vertegenwoordiger, soms is er twijfel aan de 

wilsbekwaamheid van de patiënt met betrekking tot een moeilijke beslissing.  

Uit diepte-interviews met mensen met een verstandelijke beperking, naasten en professionals 

tijdens de palliatieve fase bleken drie thema’s belangrijk. Het eerste was zorg op maat. Er bleek niet 

één manier te zijn waarop ACP kon worden uitgevoerd, het was vooral belangrijk om aan te sluiten 

bij de specifieke zorg voor de patiënt. Ook werd het belangrijk gevonden om samen te beslissen en 

elkaar te vertrouwen. Als derde bleek tijd nemen voor elkaar in de palliatieve fase belangrijk.  

De huisarts is in de goede positie om ACP gesprekken tijdig op gang te brengen. Lees hier meer over 

ACP voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Tips voor een ACP gesprek bij een patiënt met een verstandelijke beperking: 

• Betrek de patiënt bij het gesprek. Als iets niet duidelijk is, zeg dan bijvoorbeeld: “Nu begrijp 

ik het niet goed, ik vraag even aan … (naaste) om uitleg”. 

• Formuleer positief: “Wat is belangrijk voor jou?”. 

• Maak duidelijk dat op elk moment kan worden teruggekomen op dit gesprek en de uitkomst 

ervan. 

• Patiënten kunnen ook thuis iets opschrijven en er dan mee naar het spreekuur komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkvormen 

 

https://www.koraal.nl/gehandicaptenzorg/wat-maakt-ons-bijzonder/zorg-dichtbij/advance-care-planning
https://www.koraal.nl/gehandicaptenzorg/wat-maakt-ons-bijzonder/zorg-dichtbij/advance-care-planning
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Terug naar begintabel 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel  

Suggestie werkvorm voor de PaTz groep: 

Bespreek met de deelnemers in jouw PaTz groep of jullie het een goed idee vinden om 

‘palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ in de/een volgende PaTz 

bijeenkomst centraal te stellen.  

• Overweeg een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) bij die PaTz bijeenkomst uit te 

nodigen. 

• Lees en mail evt. naar de PaTz deelnemers dit artikel:  Wagemans A, Slort W. Palliatieve zorg 

bij mensen met een verstandelijke beperking. Huisarts Wet 2021;64:DOI:10.1007/s12445-

021- 1080-8 

• Vraag de deelnemers, als voorbereiding op die PaTz bijeenkomst, op een rij te zetten aan 

welke mensen met een verstandelijke beperking zij zorg bieden. Denk daarbij zowel aan 

mensen die thuis wonen, als mensen in (kleinschalige) woonvoorzieningen. 

• Stel jezelf de volgende vragen, voor elk van deze mensen: 

- Verwacht je dat hij/ zij dezelfde levensverwachting heeft als een leeftijdsgenoot zonder 

verstandelijke beperking? Waarom wel/niet?  

- Schat je in dat als hij/ zij ziek wordt, hij/zij dan alle benodigde diagnostiek en behandeling wil 

en kan ondergaan? 

- Zou ik verbaasd zijn als deze patiënt in het komende jaar zou overlijden? 

- Vind je het raadzaam, gezien de antwoorden op bovenstaande vragen, om met deze patiënt/ 

diens naasten in gesprek te gaan over ACP? 

- Wat zie je als specifieke aandachtspunten voor dit ACP gesprek? 

• Bespreek in de PaTz bijeenkomst welke antwoorden de PaTz deelnemers op bovenstaande 

vragen hebben. 
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Proactieve zorgplanning 

Hoe houd ik een advance care planning gesprek?  

Onderstaande brief en gespreksvoorbereiding kan aan patiënten worden gegeven als voorbereiding 

op een gesprek over behandelwensen en – grenzen. 

 

Behandelwensen  

 

Regie over uw zorg 

Veel mensen hebben ideeën over welke medische behandelingen zij wel of niet zouden willen 

ondergaan als zij (plotseling) ziek worden. Wij willen graag onze zorg afstemmen op uw wensen. We 

willen dat u de regie over uw zorg kunt hebben. Dit kunnen wij het beste, als we ook weten wat u 

wel of niet wilt. Door dit formulier in te vullen en met ons op het spreekuur te bespreken, hopen we 

zo goed mogelijk beeld te krijgen van de door u gewenste zorg. Daarnaast is het belangrijk uw 

behandelwensen ook met uw naaste(n) te bespreken. Zij zullen mogelijk betrokken worden bij 

behandelkeuzes als u dit zelf niet goed (meer) kunt.  

 

Vooraf nadenken 

Hoewel wij altijd met u in gesprek zullen gaan op het moment dat u een behandelkeuze moet maken, 

is het goed om vooraf, als u niet in een acute/ stressvolle situatie bent, na te denken over welke 

behandelingen u wel of niet wilt ondergaan. Door nu alvast over behandelwensen te praten, hopen 

we dat dat overleg dan beter zal verlopen.  

 

Zorg bij ongeneeslijke ziekte 

Inzet van onze zorg is altijd optimale kwaliteit van uw leven. Ook als u een ziekte heeft die niet te 

genezen is. Zorg in die fase van het leven heet palliatieve zorg. Hoewel wij hopen dat het leven tot op 

het laatst betekenis voor u kan houden, zijn wij bereid mee te werken aan euthanasie. Wij kunnen 

natuurlijk alleen euthanasie verlenen als aan wettelijke criteria is voldaan, anders is het strafbaar. 

Daarnaast moeten wij een euthanasie ook met onze eigen waarden en normen kunnen verenigen en 

er zeker van zijn dat dat het enige is dat u in die betreffende situatie wilt, anders krijgen wij 

problemen met ons eigen geweten. Met andere woorden: wij zijn geen tegenstanders van 

euthanasie, maar we zullen nooit de ‘garantie’ geven dat u in elke situatie euthanasie zult krijgen als 

u daarom vraagt.  

 

Euthanasie bij dementie 

Naarmate dementie vordert, vermindert het vermogen (behandel)wensen te verwoorden. Maar het 

inzicht in de eigen situatie en de waardering van de kwaliteit van het leven verandert ook. Dat maakt 

euthanasie bij dementie complex. Als bij u dementie wordt vastgesteld en u bent van mening dat u 

op een gegeven moment niet verder wilt leven, dan zullen u en wij daar herhaaldelijk over moeten 

praten. Daarbij is ons standpunt dat het voor ons belangrijk is dat, op het moment van een 

euthanasie, het mogelijk moet zijn om te checken of dat echt is wat de betreffende persoon wil. 

Hiervoor is dan dus enige vorm van communicatie nodig.   

 

  

Werkvormen 
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Behandelwensen vastleggen 

Bij het vastleggen van behandelwensen willen wij uw keuzes niet sturen. Indien u dit wenst, kunnen 

wij natuurlijk wel informatie geven om uw keuzes te kunnen onderbouwen. Ook kan het praten over 

behandelwensen u helpen uw eigen mening te vormen. Indien u voorafgaand aan een gesprek met 

één van ons een informerend/ meningsvormend gesprek over behandelafspraken wilt hebben, kunt 

u een afspraak maken bij onze praktijkondersteuner.  

 

Tot slot: U kunt uw behandelwensen natuurlijk altijd wijzigen als u dat wenst. Bespreek dat dan wel 

met ons!    

 

Hartelijke groet,  ……… en ………, huisartsen. 

 

Lees op volgende bladzijde verder voor de gespreksvoorbereiding 
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Voorbereiding voor een gesprek over behandelwensen en – grenzen. 

Bij dit document hoort een begeleidende brief, heeft u deze gelezen?   Ja/ nee 

 

Schrijf uw persoonlijke toelichtingen op bij de vragen! Als u een vraag niet (op dit moment) wilt 

beantwoorden, laat u deze onbeantwoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uw naam: 

Geboorte datum: 

 

Mijn eerste contactpersoon is:  

Zijn/ haar telefoonnummer: 

Is hij/ zij ook uw wettelijk vertegenwoordiger (die medische beslissingen voor u mag nemen als u 

dat zelf niet meer kunt)? Ja/ Nee, dat is: 

Zijn/ haar telefoonnummer:       

 

Ingevuld op: (datum) 

Bij gesprek waren aanwezig: 

1. Behandelwensen hangen vaak samen met kwaliteit van leven. Wat is belangrijk voor uw 

kwaliteit van leven? Wat hoopt u tot het eind van uw leven te kunnen blijven doen?  

 

 

 

 

2. Heeft u een (angst) beeld van wat u nooit zou willen dat er met u gebeurt, qua gezondheid en 

zorg? 

 

 

 

 

3. Als u een plotse hart- of ademstilstand krijgt, kan niet met u overlegd worden of u 

gereanimeerd wilt worden. Daarom is het goed om - voordat u in zo’n situatie komt- kenbaar 

te maken wat u dan wilt.  

 

Als ik plotseling een hart- of ademstilstand krijg… 

o dan wil ik wel gereanimeerd worden 

o dan wil ik niet gereanimeerd worden.  

Indien u niet gereanimeerd wilt worden, adviseren wij u dit niet alleen aan ons te laten 

weten, maar ook aan uw naasten. Mocht u een hart- of ademstilstand krijgen, dan 

kunnen naasten beter de huisarts(post) bellen dan 112. Om de kans op een ongewenste 

reanimatie verder te verkleinen, kunt u een niet-reanimeer penning aan een halskettinkje 

dragen. Deze kunt u bestellen bij de patiëntenfederatie (www.patientenfederatie.nl). 

o ………. 

 

 

 

file:///C:/Users/p.teuns/Downloads/www.patientenfederatie.nl
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Terug naar begintabel 

4. Net als ieder ander, kunt u getroffen worden door een plotse gebeurtenis waardoor u niet meer in 

staat bent uw behandelwensen kenbaar te maken, bijvoorbeeld doordat u een beroerte, ongeval of 

complicatie van een behandeling krijgt. Hoe wilt u dan behandeld worden? NB: deze vraag gaat niet 

over de situatie waarin u geleidelijk slechter in staat raakt uw behandelwensen te verwoorden, zoals 

bij dementie. Zoals in de begeleidende brief staat, zijn in die situatie meerdere gesprekken op 

verschillende momenten in het ziekteproces nodig om af te stemmen wat uw wensen zijn en hoe wij 

daarbij kunnen helpen.  

Als ik door een plotse gebeurtenis mijn (behandel)wensen niet kenbaar kan maken en er is geen 

reëel uitzicht op herstel van het vermogen om mijn wil te uiten… 

o dan wil ik maximaal behandeld worden  

o dan wil ik maximaal behandeld worden, maar geen beademing of intensive care opname  

o dan wil ik alleen behandelingen die gericht zijn op mijn kwaliteit van leven, maar geen 

behandelingen die mijn levensduur verlengen (bv bij een longontsteking wel behandeling tegen 

benauwdheid, maar geen antibiotica) 

o dan wil ik dat mijn leven eindigt en door een wilsbeschikking (waarin ik precies beschrijf in 

welke situatie ik niet verder wil leven) en volmacht (zodat er in die situatie bekend is wie mijn 

wil mag verwoorden) span ik mij in om in die situatie in aanmerking te komen voor euthanasie.  

o ….. 

 

5. Als ik ziek word … 

o dan wil ik maximaal levensverlengend behandeld worden, ook als dat kunstmatige beademing 

of behandeling op een intensive care betekent 

o dan wil ik maximaal behandeld worden thuis of in het ziekenhuis, maar geen zware 

behandelingen zoals beademing of intensive care opname  

o dan wil ik alleen naar het ziekenhuis als het een korte opname betreft met reële kans op 

terugkeer in mijn thuissituatie (bv. behandeling voor botbreuk, kleine operatie of infectie) 

o dan wil ik niet naar het ziekenhuis, maar maximaal behandeld worden in mijn thuissituatie 

o dan wil ik niet naar het ziekenhuis en wil ik alleen de behandeling gericht op het verlichten van 

klachten. Hierbij is kwaliteit van leven belangrijker dan levensverlenging.  

o …. 

 

6. Indien u ernstig ziek wordt en genezing niet meer mogelijk is, dan willen wij u in het laatste stuk(je) 

van uw leven zo goed mogelijke zorg bieden. Daarbij hoort maximale symptoombestrijding. Soms 

zijn symptomen ondanks behandeling niet goed te verlichten. Hoe denkt u nu dat u dan geholpen 

wilt worden? 

Als ik ongeneeslijk ziek ben en symptomen zijn niet meer goed te verlichten … 

o dan zou ik graag zien dat mijn huisarts mij euthanasie verleent op het moment dat ik vind dat 

mijn kwaliteit van leven te ernstig is aangetast.   

U kunt hiervoor een euthanasieverklaring bij ons inleveren maar dat is niet noodzakelijk.  

o dan zou ik een middel willen krijgen waardoor ik mij minder bewust ben van mijn symptomen 

(dit wordt palliatieve sedatie genoemd) 

o ….. 

 

7. Ik wil wel/ geen organen en weefsels doneren na mijn overlijden. 
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Proactieve zorgplanning 
Hoe kan ik in de PaTz groep de dood bespreekbaar maken? 

Speelse manier om gesprek te starten: geef onderstaand gevouwen happertje door en stel vraag aan 

de persoon naast je. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel 

Werkvormen 
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Proactieve zorgplanning 

In gesprek met ‘doorvraagkaartjes’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: www.gamesthatmatter.nl Terug naar begintabel 

 

Werkvormen 

http://www.gamesthatmatter.nl/
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Proactieve zorgplanning 
Wat zijn goede redenen om over de dood te praten?  

Huisartsen en wijkverpleegkundigen zijn o.h.a. ‘reactieve probleemoplossers’, ‘behulpzame, 

pragmatische aanpakkers’, die niet altijd geneigd zijn om de meerwaarde van praten over de dood te 

zien.  

• Breng een keer in een PaTz bijeenkomst deze prikkelende vraag in: “Wat zijn goede redenen om 

over de dood te praten?”.  

• Deze vraag kan breed opgevat worden, niet alleen binnen de arts/ verpleegkundige- patiënt 

relatie, ook redenen om zelf, in je eigen persoonlijke kring, over de dood te praten kunnen in het 

antwoord worden meegenomen.  

• Vraag elke PaTz deelnemer minimaal 3 redenen op te schrijven en leg die vervolgens bij elkaar.  

• Vergelijk jullie antwoorden met de 10 beste redenen die Rub Bruntink in een column beschreef:  

Hier de tien beste redenen (Rob Bruntink, 29-02-2016)   

1. Het zorgt voor verbinding 

Praten over je verwachtingen en gedachten over je eigen dood is persoonlijk en intiem. Het brengt 

mensen dichter bij elkaar. Het zorgt dus voor verbinding tussen jou en de ander, je leert elkaar beter 

kennen. En wie wil dat niet? 

2. Je wordt gelukkig 

 

Van praten over de dood, of het nadenken erover, word je gelukkig. Iedereen verwacht er in eerste 

instantie vooral depressief, negatief en levensmoe van te worden, maar het tegendeel is het geval, zo 

blijkt uit onderzoek. Je wordt er minder depressief, positiever en levenslustiger van. Plus: je zelfbeeld 

gaat erop vooruit. 

3. Aandacht voor wezenlijke zaken 

Praten over de dood is het leven serieus nemen. Veel mensen merken, als ze nadenken en praten 

over de dood en/of de eindigheid van hun leven, dat hun gezin, hun vrienden en het sociale leven, 

belangrijker zijn dan hun werk of het materiële bezit. Als je dat weet, gaat je aandacht meer uit naar 

de wezenlijke zaken. 

4. Het leven krijgt meer betekenis 

Praten over de dood vergroot het bewustzijn van je sterfelijkheid. Wie zich bewust is van zijn/haar 

sterfelijkheid haalt meer uit het leven. Je doet eerder de dingen die je leuk vindt, je gaat prioriteiten 

stellen. Je hebt straks op je sterfbed geen spijt van de dingen die je níet gedaan hebt, hooguit van 

wat je wel gedaan hebt. Het leven krijgt, kortom, meer betekenis. 

5. Bewustzijn vergroot je relativeringsvermogen 

Praten over de dood en het bewust zijn van je sterfelijkheid vergroot je relativeringsvermogen. Het 

helpt te focussen op de zaken die ertoe doen, en het helpt je over al die kleine ergernissen – die 

mensen soms tot grote hoogte opblazen – heen te stappen. 

  

Werkvormen 
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6. Je leeft gezonder 

Weten dat je sterfelijk bent zorgt ervoor dat je gezonder leeft. Omdat we weten dat we sterfelijk zijn 

laten we die sigaretten links liggen, kijken we goed uit in het verkeer en eten we regelmatig groente 

en fruit. 

7. Helpt wensen realiseren 

Praten over wat je wel of niet wilt meemaken in je laatste levensfase, maakt de kans groter dat je 

wensen op dat gebied realiteit worden. Bovendien kan het helpen crisissituaties te voorkomen. 

Openheid geven is essentieel voor de gewenste, passende zorg in de laatste weken en maanden van 

je leven. 

8. Verkleint het aantal onafgemaakte zaken 

Is er sprake van een ongeneeslijke ziekte, en is het sterven daadwerkelijk nabij? Deze werkelijkheid 

onder ogen zien en aandacht geven, voorkomt dat er ‘onafgemaakte zaken’ blijven liggen. Voor de 

achterblijvers kan openheid in deze levensfase de verliesverwerking minder complex maken. 

9. Vermindert de angst 

Praten over de dood vermindert de angst voor de dood. Je loopt niet meer met een grote boog om 

de angst heen, maar durft ernaar te kijken. In het begin is het vast heel eng om ‘het beest in de bek 

te kijken’, maar het went. 

10. Geeft rust 

 

Praten over de dood geeft rust, met name als het gaat over ‘regelzaken’, zoals je wensen over de 

uitvaart en het testament. Ook het vastleggen van je wensen over donatie, reanimatie en 

euthanasie, bij voorbeeld in een wils- of zorgverklaring, heeft dat voordeel. 

P.S. 

‘Over de dood praten’ is een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart of de visie op het leven-na-

de-dood, het kan gaan over palliatieve zorgverlening of over afscheid nemen, het kan gaan over 

eerdere verlieservaringen of over de eigen sterfelijkheid. Onze overtuiging is dat het niet uitmaakt 

wát er precies gezegd wordt, áls er maar over ‘iets’ rondom de dood besproken wordt. Ieder 

fragmentje informatie dat gedeeld wordt, maakt het weer een beetje makkelijker om een volgend 

gesprek aan te gaan over een aspect van dat brede thema ‘dood’. 

 

Terug naar begintabel 
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Proactieve zorgplanning  
Hoe kan ik beter inspelen op verschillende ‘sterfstijlen’  van 

patienten? 

Bekijk in de PaTz bijeenkomst één of meerdere fimpjes van de website van Stichting STEM. Bespreek: 

• Herkennen jullie deze ‘sterfstijl’ bij jullie eigen patiënten? Welke manier van communiceren 

past bij welk specifiek type patiënt?  

• Benoem de handvatten voor de begeleiding (zie ‘als patiënt’ en ‘wat helpt’ in de 

beschrijvingen hieronder) 

• Deel evt. onderstaande informatie met de PaTz deelnemers, zodat zij buiten de PaTz 

bijeenkomst om, hier verder naar kunnen kijken en over na kunnen denken. 

• Vraag in een volgende PaTz bijeenkomst of de PaTz deelnemers hebben ervaren dat de 

handvatten voor begeleiding van specifieke type patiënten behulpzaam zijn.  

 

Werkvormen 

 

https://www.stichtingstem.info/
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Terug naar begintabel 
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Individueel zorgplan 

 
Elke patiënt in de palliatieve fase heeft een individueel zorgplan, dat bij de patiënt aanwezig is en zo 

nodig wordt bijgesteld gedurende het ziekteproces. Het individueel zorgplan is het middel om de 

patiënt, diens naasten, zorgverleners en vrijwilligers op één lijn te houden en de gemaakte afspraken 

eenduidig en toegankelijk bij elkaar te hebben, ook in de nachten, weekenden, bij crisissituaties en in 

de stervensfase. Daar waar, in de context van persoonsgerichte zorg en de omstandigheden van de 

patiënt en diens naasten, een individueel zorgplan niet noodzakelijk wordt geacht, kan hiervan 

beargumenteerd en in overleg met de patiënt worden afgeweken.  

 

Terug naar begintabel 

 
 

Interdisciplinaire zorg 

 
 
De multidimensionale benadering van de patiënt en zijn zorgvragen in de palliatieve fase vraagt om 
kennis en betrokkenheid van meerdere disciplines die in een interdisciplinair werkend team verenigd 
zijn. Dit team wordt gevormd door zorgverleners en vrijwilligers in nauwe samenwerking met de 
patiënt en diens naasten. 

Terug naar begintabel  

  

Kwaliteitskader 

Kwaliteitskader 
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Interdisciplinaire zorg 

Hoe bereiken we gelijkwaardige inbreng van 

wijkverpleegkundige en huisarts? 

Tijdens observaties in PaTz groepen, valt regelmatig op dat de wijkverpleegkundigen weinig 

patiënten inbrengen en/of weinig vragen stellen of thema’s aansnijden. Als dit het geval is in jouw 

PaTz groep, is het goed met elkaar te bedenken en bespreken waar dit aan zou kunnen liggen, er 

vanuit gaande dat wijkverpleegkundigen een waardevolle bijdrage hebben. 

- Is de aanwezige wijkverpleegkundige betrokken bij, of voldoende op de hoogte van de 

patiënten die in de PaTz groep besproken worden?  

Zo nee:  

o kan de wijkverpleegkundige vooraf meer overleggen met collega’s die wel bij de 

betreffende patiënt betrokken zijn?  

o Kan de wijkverpleegkundige vooraf weten wie besproken zal worden (ofwel door de 

Portal te raadplegen, ofwel door het PaTz register via HAweb in te zien, ofwel door 

vooraf gemaild te worden? 

o Of is de aanwezige wijkverpleegkundige werkzaam bij een thuiszorgorganisatie 

waarmee weinig/ niet wordt samengewerkt? 

Overweeg een oncologie/ palliatief verpleegkundige van de thuiszorg bij de PaTz groep te 

betrekken, als de ‘gewone’ wijkverpleegkundigen te vaak de patiënt niet kennen. 

 

- Voelt de verpleegkundige zich voldoende vrij om casuïstiek/ vragen in te brengen?  

Factoren die hierbij een rol kunnen spelen: 

o Groepsgrootte (in grotere groepen is veiligheid in de groep vaak lastiger te 

bewerkstelligen) 

o Continuïteit m.b.t. aanwezige deelnemers (deelnemers kunnen zich veiliger voelen 

als de groep een vaste samenstelling heeft) 

o Wordt de wijkverpleegkundige door de organisatie/ leidinggevende in staat gesteld 

om bij de PaTz bijeenkomsten te zijn, wordt zij vrij gepland zodat zij een vaste 

deelnemer aan de PaTz groep kan zijn?  

o Ervarenheid en karakter van de verpleegkundige 

o Attitude van de aanwezige huisartsen (nodigen de huisartsen de 

wijkverpleegkundigen uit hun perspectief te laten horen? Nemen de huisartsen de 

inbreng serieus en zijn zij bereid informatie of suggesties van de wijkverpleegkundige 

aan te nemen?) 

o Zijn er voldoende andere wijkverpleegkundigen aanwezig? (als de 

wijkverpleegkundigen een kleine minderheid vormen in de groep, kan dat het 

moeilijker maken een inbreng te hebben) 

Terug naar begintabel 

 

 

 

Werkvormen 
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Mantelzorg 

 

De mantelzorger wordt door zorgverleners en vrijwilligers erkend als díe naaste die een belangrijke rol 

heeft in de zorg voor de patiënt en wordt daar actief bij betrokken. Tevens wordt hij op basis van zijn 

specifieke waarden, wensen en behoeften ondersteund en begeleid en voorzien van informatie. Eén 

of meerdere naasten kunnen deze rol hebben. 

Mantelzorgers nemen, zeker bij patiënten die thuis wonen, vaak het leeuwendeel van de zorg voor 

een palliatieve patiënt op zich.  Bij het bespreken van patiënten in de PaTz groep is het goed om 

structureel te bespreken wie de mantelzorgers zijn en welke steun zij nodig hebben. Dit kan o.a. aan 

de orde komen bij de sociale dimensie. Als mantelzorgers in staat gesteld worden de zorg te bieden, is 

de kans dat de patiënt thuis kan blijven (wat de meeste patiënten zo lang mogelijk willen) groter.  

Terug naar begintabel 

Mantelzorg 

Hoe steun ik mantelzorgers nu? 

Als je een keer dieper in wilt gaan op het thema mantelzorg, kan dat aan de hand van onderstaande 

vragen. Overweeg bij die PaTz bijeenkomst een vertegenwoordiger van de VPTZ uit te nodigen.  

(zie VPTZ) 

• Hoe krijgen we een goed beeld van wie mantelzorgers zijn? (huisbezoeken vinden meestal 

doordeweeks overdag plaats, wie zorgt er ’s avonds, ’s nachts en in het weekend?) 

• Registreer je wie mantelzorger is? Zo ja, hoe? 

• Hoe inventariseer je of de mantelzorger(s) de zorg nog wel kan opbrengen? (anders dan: 

‘gaat het nog een beetje met jou?’) Wie gebruikt hierbij een hulpmiddel zoals de EDIZ 

vragenlijst? 

• Maken jullie afspraken over wie er met een mantelzorger in gesprek gaat? (HA/ POH/ 

Wijkverpleegkundige) 

• Wat kan je een (bijna) overbelaste mantelzorger bieden? (denk niet alleen aan praktische 

oplossingen zoals meer thuiszorg/ VPTZ, maar ook aan aandacht voor (de zorgen van) de 

mantelzorger, welke behoeften heeft de mantelzorger?) 

• Hoe kun je het gesprek voeren als je als huisarts of verpleegkundige ziet dat een 

mantelzorger de ‘instorting’ nabij is, maar de mantelzorger dit zelf niet wil bespreken? 

• Als een patiënt aangeeft graag thuis te willen sterven, ga je dan met de mantelzorger in 

gesprek over wat dat voor hem/ haar betekent? Wat is er nodig om dat voor beiden mogelijk 

te maken?  

Terug naar begintabel  

Kwaliteitskader 

Werkvormen 

 

https://www.vptz.nl/onze-hulp-inschakelen/
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Mantelzorg 
Aandachtspunten om de draaglast en draagkracht van de 

mantelzorger in te schatten  

 

(naar Vaalburg & Schippers, 200030) 

1. Hoe is de lichamelijke gesteldheid van de mantelzorger? 

2. Hoe is de psychische gesteldheid? 

3. Zijn er signalen van overbelasting: nervositeit, vermoeidheid? 

4. Heeft de mantelzorger een ‘uitlaatklep"? Heeft hij of zij de mogelijkheid om activiteiten 

buitenshuis te verrichten? Kan hij of zij zijn/haar verhaal kwijt bij vrienden, familie of 

professionals? Wordt er respijtzorg geboden, zodat de mantelzorger even op adem kan 

komen? 

5. Hoe is de relatie tussen de mantelzorger en de patiënt? Hoe stelt de patiënt zich op: 

veeleisend of juist dankbaar? Kan de mantelzorger grenzen aangeven en ‘nee' zeggen? Is er 

irritatie in het contact tussen mantelzorger en patiënt? 

6. Heeft de mantelzorger inzicht in de ziekte? 

7. Hoeveel tijd heeft de mantelzorger? Heeft hij of zij een baan, een eigen gezin, een ander 

familielid dat zorg behoeft? 

8. Is de zorg te plannen of is er continu controle en toezicht nodig? 

9. Hoe is de prognose? 

10. Hoe is de financiële situatie? Zijn er mogelijkheden om particuliere hulp in te zetten, om 

kinderen op school te laten overblijven of om een boodschappendienst in te schakelen? 

11. Wat zijn de knelpunten in de zorg? 

12. Hoe is de woonsituatie? Woont de patiënt afgelegen, of in een flat zonder lift zodat patiënt 

en mantelzorger min of meer samen opgesloten zitten? 

13. Zijn er mogelijkheden tot zorgverlof? Gaat de werkgever flexibel om met de wensen op dit 

terrein? 
 

 

 

Terug naar begintabel  

Werkvormen 

 

https://www.pallialine.nl/richtlijn/referentie.php?ref_id=30&check=t
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Coördinatie en continuïteit 

 

Rondom de patiënt en diens naasten wordt een persoonlijk en dynamisch team van zorgverleners 

gevormd dat op ieder moment beschikbaar is. Beschikbare voorzieningen en expertise worden 

daadwerkelijk benut en ingeschakeld. Noodzakelijke transfers dienen naadloos te verlopen. Dit team 

werkt op basis van het individueel zorgplan, met de centrale zorgverlener als verbindende schakel. 

Continuïteit van zorg  

Bij continuïteit van zorg is er sprake van een ononderbroken samenhang van alle elementen waaruit 

het gehele zorgproces is opgebouwd. Continuïteit omvat ten minste:  

1. Persoonlijke continuïteit: een vaste zorgverlener in iedere afzonderlijke zorgsetting die de 

patiënt kent en volgt.  

2. Team-continuïteit: communicatie van relevante patiëntinformatie en samenwerking tussen 

zorgverleners binnen één zorgsetting om op die manier de zorg op elkaar te laten aansluiten. 

3. Transmurale continuïteit: communicatie van relevante patiëntinformatie en samenwerking 

tussen zorgverleners uit verschillende zorgsettings om op die manier de zorg op elkaar te 

laten aansluiten. 
Terug naar begintabel 

Coördinatie en continuïteit 

Samenwerking tussen huisarts en 

wijkverpleegkundige 

Hoe realiseer ik continuïteit binnen huisartspraktijk / 

de eerste lijn? 

• Is er voor ernstig zieke patiënten afgesproken wie de regie over de zorg voor die patiënt 

heeft? Bijvoorbeeld in een hoed/ gezondheidscentrum: is duidelijk welke huisarts eerste 

aanspreekpunt is voor de patiënt? 

• Hoe weten de thuiszorgmedewerkers welke huisarts aanspreekpunt is? Hoe weten 

huisartsen welke thuiszorgmedewerker aanspreekpunt is?  

• Hoe communiceer je met de thuiszorg / huisarts wat je observaties en afspraken zijn, bv na 

een huisbezoek? (schrijf je in de thuiszorg map? Siilo app? Anders? Hoe kort/ uitgebreid ben 

je in je verslag; sluit dat aan bij de behoefte van de lezer?) 

• Als je wilt overleggen met de thuiszorg of huisarts, weet je dan wanneer en hoe die ander 

het best te bereiken is?  

• Hoe vinden jullie dat het overleg over het algemeen verloopt? Kan de beller goed 

omschrijven hoe de situatie is en wat de reden van het telefonisch contact is? Gebruiken 

jullie daarbij weleens de SBARR-Palzorg? (zie volgende pagina) 

• Is er iets afgesproken over hoe de zorg voor de naaste(n) van overleden patiënten wordt 

georganiseerd? 

• Ken je de oncologie/ hartfalen/ longfalen verpleegkundigen van de thuiszorg? Wie kan 

vertellen wat zij doen? Eventueel een keer uitnodigen bij de PaTz bijeenkomst?  

Terug naar begintabel 

Kwaliteitskader 

Werkvormen 
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Coördinatie en continuïteit 

Patiëntfolder continuïteitsbezoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel  

Hulpmiddelen 
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Coördinatie en continuïteit 

Hoe realiseer ik continuïteit dag- ANW? 

 
• Wanneer maak je een overdracht naar de HAP?  

• Wie draagt de zorg geheel over aan de HAP? Geef je aan wel telefonisch bereikbaar te zijn?  

• Wie geeft z’n 06 -nummer aan de patiënt? Als je dat soms wel en soms niet doet, waardoor 

wordt dat dan ingegeven?  

• Welke informatie geef je aan patiënt en naasten over het gebruik van je 06 nummer? 

• Op welke manier maak je een overdracht naar de HAP/CHP? Vast format van de HAP?  

Terug naar begintabel 

 

Coördinatie en continuïteit 

Hoe realiseer ik continuïteit eerste – tweede lijn? 

 
• Hoe wordt er vanuit de huisartspraktijk tijdens een langdurige, intensieve behandeling in 

het ziekenhuis (bijvoorbeeld een oncologische behandeling, dialyse) contact gehouden 

met de patiënt? Is daar in jouw praktijk iets over afgesproken (of wordt dat ‘op gevoel’, 

per patiënt verschillend, ad hoc gedaan)? Wie heeft welke rol hierin?   

• Wat zijn de aandachtspunten voor de huisarts(praktijk) in de contacten met de patiënt 

die een intensieve behandeling in het ziekenhuis krijgt (m.a.w.: wat wordt er dan 

besproken met de patiënt? 

• Is er in het ziekenhuis in jouw regio een palliatief team? Weet je wat zij doen, welke 

werkwijze ze hebben?  In hoeverre werken zij transmuraal?  

Terug naar begintabel  

Werkvormen 

Werkvormen 
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Netwerk 

 
 
Betrokken organisaties in een regio werken effectief en efficiënt samen om te voorzien in de wensen 
en behoeften van patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid en hun 
naasten. 

 

Terug naar begintabel 

 

 

 

 

 

 

Deskundigheid 

 
Zowel de zorgverlener als de vrijwilliger zijn gekwalificeerd voor de zorg die ze verlenen en houden 

aantoonbaar hun kennis actueel met relevante bij- en nascholing. 

 

Terug naar begintabel  

Kwaliteitskader 

Kwaliteitskader 
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Deskundigheid 

De AAA ckecklist   

(Willemjan Slort e.a.) 

 

Terug naar begintabel

Hulpmiddelen 
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Deskundigheid 

Hoe kan ik symptomen gestructureerd behandelen?  

Palliatief redeneren 

Bij symptoommanagement bij patiënten in de palliatieve fase: 

Betrek bij voorkeur meerdere disciplines. Hanteer de volgende systematiek bij de diagnostiek, het beleid 

en de evaluatie van het effect van het beleid: 

 

Fase 1: Breng situatie in kaart 

Inventariseer: 

• Medische voorgeschiedenis: diagnose, comorbiditeit, behandeling tot dusver. 

• Beeld van de patiënt op vier dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel. 

• Levensverwachting. 

• Medicatie. 

• Analyse van symptomen door middel van anamnese en lichamelijk onderzoek. 

• Betekenisgeving door de patiënt. 

• Prioriteiten en wensen van de patiënt. 

Fase 2: Vat problematiek en beleid samen en maak proactief beleid 

• Benoem problemen en stel werkhypothesen op. 

• Maak beleidsafwegingen. 

• Overweeg consultatie en/of aanvullend onderzoek. 

• Formuleer het doel van het beleid. 

• Stel plan van aanpak op: 

• behandeling van de oorzaak c.q. uitlokkende of in stand houdende factoren; 

• symptomatische behandeling (niet-medicamenteus en medicamenteus); 

• ondersteunende zorg. 

• Denk toekomstgericht! 

Fase 3: Maak afspraken over evaluatie van het beleid 

Evalueer: 

• Spreek af hoe, door wie en wanneer het effect gemeten en besproken wordt. 

• Meet het effect aan de hand van klachten en problemen, de beleving ervan, functioneren en 

welbevinden. 

Fase 4: Stel het beleid zo nodig bij en blijf evalueren 

Stel effect vast: 

• Effect goed: 

• Blijf periodiek evalueren (-> ga terug naar fase 3); 

• Effect afwezig of beperkt: 

Stel beleid bij; of breng situatie opnieuw in kaart en stel werkhypothese bij; of accepteer. 

 

Werkvormen 
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Voor alle fasen geldt: 

• Stem af met patiënt en naasten. 

• Overweeg gebruik van meetinstrumenten. 

• Zorg voor adequate verslaglegging en een goede overdracht. 

 

 

terug naar begintabel 
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Deskundigheid 

Hoe pas ik medicatie aan in de laatste levensfase? 

 

Voor in de PaTz bijeenkomst:  Vragen om medicatie  in de laatste levensfase te bespreken:   

Waarom zou je medicatie saneren in de laatste levensfase? 

• Bijwerkingen en interacties 

• Belasting voor patiënt (slikken van pillen, injecties etc.) 

• Kosten (stoppen van alleen statines bespaart Amerikaanse zorgsysteem ruim 600 miljoen 

dollar per jaar) 

• Farmacokinetiek en –dynamiek veranderen in stervensfase 

• Invloed op absorptie, verdeling, excretie, metabolisatie in de stervensfase 

Op basis van welke factoren beslis je of continueren van medicatie zinnig is? 

• Levensverwachting 

• Time till benefit 

• Zorgdoelen 

• Behandeldoelen 

• Number needed to treat 

• Number needed to harm 

• Adverse drug reactions 

Hoe bespreek je met de patiënt (en naasten) je advies om te stoppen met bepaalde medicatie? 

• Praat over zinvolheid van stoppen, in plaats van zinloosheid van continueren. 

Schrijf van 3 patiënten, waarvan je de levensverwachting inschat als < 3 maanden, de medicatie op. 

Bespreek in de PaTz groep hoe je de medicatie wilt saneren, bespreek de argumenten voor en tegen 

medicatiewijziging.  

Handvatten met betrekking tot specifieke medicijngroepen: 

Statines Levensverwachting < 1 jaar: stoppen. Geen afbouw nodig. Bij continueren: 
mogelijke myopathie, nierfalen, leverfalen 
 

Antihypertensiva 
 

Afbouwen en stoppen.  Vaak lage tensie in de terminale fase van het leven 

Vitamine K 
antagonisten (o.a. 
acenocoumarol) 

Levensverwachting < 3 maanden:  stoppen.  
Risico op bloedingen door verminderde intake en fluctuaties in INR. 

Antidiabetica 
 

DM type 1:  minimale hoeveelheid zonder symptomen, 
 1x daags doseren. Niet helemaal stoppen. 
DM type 2:  minimale hoeveelheid  zonder symptomen. 

Antibiotica 
 

Symptomatische behandeling van klachten. 
Goed nadenken alvorens het te geven met als doel levensverlenging 

Dus, bij palliatieve patiënten, denk aan saneren medicatie s.v.p. : stop, vervang, pas aan! 

 

Werkvormen 
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Welke medicatie werd, volgens Medilast onderzoek, gebruikt door patiënten in laatste week van het 

leven? 

 

Modellen aan de hand waarvan medicatie stoppen beoordeeld kan worden: 

• Beers criteria 

• Screening Tool of Older persons’ potentially  inappropriate prescriptions (STOPP) 

• Medication appropriateness index (MAI) 

• Good palliative geriatric practice algorithm 

Literatuur, hoofdboodschappen uit 5 kernstukken: 

- Holmes (2006): Medicijngebruik in de laatste fase van het leven vraagt om een andere 

manier van denken, waarbij behandeldoelen zijn gewijzigd 

- Garfinkel (2010): Stoppen van medicijnen bij kwetsbare ouderen met een beperkte 

levensverwachting is veilig en leidt mogelijk tot verbetering van conditie 

- Verhoeven (2013): Diabeteszorg aan het einde van het leven: hoe korter de 

levensverwachting, hoe minder stringent bloedglucosespiegel 

- Kutner (2015): Staken van statinen bij patiënten met een levensverwachting van < 1 jaar is 

mogelijk, zonder verhoogde kans op schadelijke effecten 

- Stevenson (2004): Medicijngebruik in de laatste fase van het leven vraagt om een specifieke 

manier van communiceren   

Holmes et al. Reconsidering medication appropriateness for patients late in life. Archives of Internal Medicine, 2006  

Garfinkel et al. Feasibility study of a systematic approach for discontinuation of multiple medications in older adults: 

addressing polypharmacy. Arch Intern Med, 2010 

Verhoeven et al. Diabeteszorg aan het eind van het leven. Een handleiding voor de praktijk, 2013.  

Kutner et al. Safety and benefit of discontinuing statin therapy in the setting of advanced, life-limiting illness. Jama internal 

medicine, 2015 

Stevenson, et al. Managing comorbidities in patients at the end of life. BMJ, 2004 

Terug naar begintabel 
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Palliatieve zorg aan een kind of jongere: wie kan jou 

als huisarts of wijkverpleegkundige helpen? 

Gelukkig komt het niet vaak voor dat kinderen of jongeren palliatieve zorg nodig hebben. Maar als je 

voor een ernstig zieke minderjarige zorgt en het stervensproces begeleidt, maakt dat vaak grote 

indruk. Je wilt optimale zorg bieden, zowel voor het kind als voor de ouders en andere naasten. Maar 

hoe doe je dat? 

Je kunt in de PaTz bijeenkomst afspreken dit een keer als thema/ aandachtspunt te nemen. Dat kan 

n.a.v. een casus van een PaTz deelnemer, het kan ook om met elkaar goed voorbereid te zijn voor als 

die situatie zich voordoet. Hieronder lees je enkele vragen aan de hand waarvan je deze bespreking 

kunt houden. 

Wie heeft weleens een palliatief traject van een minderjarige thuis begeleid? 
Als iemand in de groep dat heeft gedaan, kan 

die casus met onderstaande vragen startpunt 

voor het gesprek zijn. 

 

Als niemand in de groep dat heeft gedaan, 

kunnen onderstaande casus en vragen 

aanzetten tot nadenken wat relevant is bij 

palliatieve zorg aan kinderen en jongeren.  

Je bent huisarts en de kinderarts belt: “ik heb 

net met de ouders van Noah van 4 jaar 

besproken dat ze niet meer beter wordt. Ze 

heeft een gemetastaseerd neuroblastoom en 

vanuit het ziekenhuis kunnen we geen 

ziektegerichte behandeling meer geven. De 

ouders hebben aangegeven zo veel mogelijk 

met Noah thuis te willen zijn. Wil jij de 

begeleiding op je nemen?” 

In welk opzicht was dat anders dan bij een 
volwassene/ oudere patiënt ? 

In welk opzicht is een palliatief traject bij een 
kind of jongere anders dan bij een volwassene/ 
oudere patiënt ? 

Wat ging heel goed/ was mooi?  

Wat vond je moeilijk in de begeleiding?  Wat lijkt je moeilijk in de begeleiding? 

Hoe werd er met het kind en de naasten 
gesproken over de situatie, over dood gaan? 

Wat lijkt jou van belang bij het bespreken van de 
situatie/ het dood gaan, met het kind en de 
naasten? 

Welke soort ondersteuning heb jij (of is er 
door anderen) ingezet bij het begeleiden van 
het kind en de naasten?  

Welke ondersteuning zou jij, denk je, graag 
willen hebben als je een kind in de palliatieve 
fase begeleidt?  

Welke zorgverleners/ organisaties boden 
ondersteuning?  

Welke zorgverleners/ organisaties kunnen welke 
ondersteuning bieden?  

Hoe was je met hen in contact gekomen? Hoe kan je met hen in contact gekomen? 

Hoe verliep de samenwerking met hen? Wat lijken jou belangrijke afspraken in de 
onderlinge samenwerking? 

Heb je bepaalde steun/ expertise/ hulp 
gemist? 

 

Hoe was de zorg aan de naasten na het 
overlijden? Wat was jou rol daarbij?  

Welke zorg zou je na overlijden van het kind aan 
de naasten willen bieden? Hoe zie je jouw eigen 
rol daarin?  

Werkvormen 
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Was het netwerk van het Kenniscentrum 
Kinderpalliatieve zorg betrokken? Zo ja, op 
welke manier? 

Wie kent het Kenniscentrum Kinderpalliatieve 
zorg? Wat kunnen zij bieden?  

 
 

 
 
 
 
 

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en de 
7 regionale netwerken integrale kindzorg (NIK) 
hebben veel kennis en ervaring. Je kunt de 
coördinator uit jouw regio bellen als je te maken 
hebt met een kind in de palliatieve fase. Je vindt 
haar/hem via dit overzicht. 
 
Je kan hem of haar ook een keer uitnodigen voor 
een PaTz bijeenkomst om te vertellen wat zij 
kunnen bieden, o.a. over 

• de afstemming van de zorg tussen 
ziekenhuis en thuis 

• het delen van afspraken en gegevens via 
het individueel zorgplan 

• deelname aan een online MDO 

• organiseren van rouw- en 
verliesbegeleiding voor het kind/gezin 

• onderwijs ondersteuningsmogelijkheden 
voor schoolgaande kinderen 

• het vinden van passende zorg in de 
buurt (bijv. logeeropvang) 

• alle andere vragen die je hebt over 
kinderpalliatieve zorg 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook goed om te weten   
Een schat aan informatie lees je in de 
ervaringsverhalen van ouders. 
 
Op de hoogte blijven van nieuwe 
ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg? 
Ontvang de 2-maandelijkse nieuwsmail. 
Aanmelden kan hier. 

 

 

Terug naar begintabel 

  

https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg
https://kindzorgervaring.nl/ervaringsverhalen/
https://kindzorgervaring.nl/ervaringsverhalen/
https://us3.list-manage.com/subscribe?u=edff8bc5ff2e0591b5854929e&id=fe0d9076a2


77 
 

 

Structuur 

Kwaliteit en onderzoek  

Aanbieders van palliatieve zorg streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg. Zowel in ervaren 
kwaliteit van zorg en geboden ondersteuning voor alle patiënten, diens naasten, zorgverleners en 
vrijwilligers, als in organisatie van zorg. 
 

Terug naar begintabel  

Kwaliteitskader 
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Fysieke dimensie 

 
 
De fysieke symptomen van een patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid 
worden volgens geldende richtlijnen en inzichten behandeld, waarvan op grond van kennis en kunde 
gefundeerd mag worden afgeweken en waarbij behandeling is afgestemd op de individuele patiënt. 
De hiervoor benodigde (hulp)middelen (zoals medicatie, subcutane pompen of een hoog-laag bed) 
dienen in voldoende mate voorhanden te zijn.  

Terug naar begintabel 
 

  

Kwaliteitskader 
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Fysieke dimensie 
Welke symptomen hebben patiënten met hartfalen, COPD en 

nierfalen in de palliatieve fase?  

 
Prevalentie van symptomen bij patiënten met en gevorderd stadium van hartfalen, COPD en 
nierfalen (Janssen 2008) 

Symptoom Hartfalen COPD Nierfalen 

  Laatste 
jaar 

Laatste 
1-2 weken 

Laatste 
jaar 

Laatste 
1-2 weken 

Laatste 
jaar 

Laatste 
1-2 weken 

Vermoeidheid 69% 78% 68% 80% 82%   

Kortademigheid 72% 62% 94% 90% 52% 34% 

Slaapproblemen 45%   65% 51% 47%   

Pijn 41% 42% 68% 49% 52% 49% 

Klachten van de mond 27%   63% 48% 52%   

Hoesten 35%   70% 52% 47%   

Gebrek aan eetlust 31%   51% 64% 48%   

Somberheid 23%   59% 55% 26% 25% 

Angst 30%   53%   27% 25% 

Obstipatie 37%   36% 25% 28%   

Verwardheid 29% 17% 23% 22%   26% 

Misselijkheid 25% 20% 4%   39% 13% 

Oedeem 39% 43%     55% 21% 

Duizeligheid 21% 35%     44%   

Jeuk 12%       62% 22% 

 

Goede diagnostiek en behandeling van symptomen vergen een gestructureerde en 
multidimensionale benadering; dat wil zeggen een benadering waarbij alle dimensies aandacht 
krijgen. In veel gevallen vraagt dit om betrokkenheid van diverse zorgverleners (bijvoorbeeld arts, 
verpleegkundige, diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werkende, psycholoog en/of geestelijk 
verzorger). 

Terug naar begintabel  

  

Werkvormen 
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Fysieke dimensie 

Hoe ‘meet’ ik de fysieke conditie van mijn patiënt?  

De Palliative Performance Scale (PPSv2) 
 

PPS   
Level   

Inname van  
 Mobiliteit  Activiteit & tekens van ziekte  Zelfzorg  Bewustzijnsniveau  

voedsel en drank  

  
PPS  
100%  
  

Volledig  
Normale activiteit & werk 
Geen ziektetekens  

Volledig  

Normaal  

Volledig bewust  

  
PPS 90%  
  
  

Volledig  
Normale activiteit & werk 
Enkele ziektetekens  

Volledig  Normaal  Volledig bewust  

  
PPS 80%  
  
  

Volledig  
Normale activiteit & werk met 
moeite  
Enkele ziektetekens  

Volledig  
Normaal of 
verminderd  

Volledig bewust  

PPS 70%   

Verminderd  
Niet in staat om normale 
activiteit/ werk uit te voeren 
Duidelijke ziektetekens  

Volledig  
Normaal of 
verminderd  

Volledig bewust  

  
PPS 60%  
  
  

Verminderd  
Niet in staat hobby 
/huishoudelijke taken uit te 
voeren Duidelijke ziektetekens  

Af en toe hulp 
nodig  

Normaal of 
verminderd  

Volledig bewust 
of verwardheid  

  
PPS 50%  
  
  

Vooral 
zitten/liggen  

Niet in staat om ook maar 
enig werk uit te voeren 
Uitgebreide ziektetekens  

Veel hulp 
nodig  

Normaal of 
verminderd  

Volledig bewust of 
slaperig  

of verwardheid  

  
PPS 40%  
  
  

Vooral in bed  
Niet in staat de meeste 
activiteiten uit te voeren   
Uitgebreide ziektetekens  

Bijna volledige 
zorg nodig  

Normaal of 
verminderd  

Volledig bewust of 
slaperig  

+/- verwardheid  

  
PPS 30%  
  
  

Volledig 
bedlegerig  

Niet in staat enige activiteiten 
uit te voeren  
Uitgebreide ziektetekens  

Volledige zorg   verminderd  
Volledig bewust of 

slaperig  
+/- verwardheid  

  
PPS 20%  
  
  

Volledig 
bedlegerig  

Niet in staat enige activiteiten 
uit te voeren  
Uitgebreide ziektetekens  

Volledige zorg  
Minimaal tot 
alleen slokjes  

Volledig bewust of 
slaperig  

+/- verwardheid  

  
PPS 10%  
  
  

Volledig 
bedlegerig  

Niet in staat enige activiteiten 
uit te voeren  
Uitgebreide ziektetekens  

Volledige zorg  Alleen mondzorg  slaperig of coma  

  
PPS 0%  
  
  

Overleden  -  -  -  -   

 

     

Werkvormen 
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Een PPS level wordt bepaald door van links naar rechts te lezen en zo een best passend horizontaal niveau te 
vinden. Begonnen wordt met de linker kolom (mobiliteit) naar beneden te lezen en bij het best passend 
mobiliteitsniveau te stoppen. Vervolgens leest u horizontaal naar rechts en kiest u van daar uit het best 
passende niveau, naar boven of naar beneden. Op die manier bepaalt u in elke kolom het best passende niveau.  
Normalerwijze overwegen linker kolommen over rechter kolommen. Zie ook de Definitie van de begrippen 
achterzijde.   

  

Palliative Performance Scale–Dutch translation (PPS-Dutch). The Palliative Performance Scale (PPS) is 

©copyright to Victoria Hospice Society. The official Dutch translation is provided by ML Streffer, C 

Waerenburgh and B Van den Eynden  at the University of Antwerp, Belgium. PPSv2 may be used with 

consent; contact edu.hospice@viha.ca or www.victoriahospice.org    
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Wat zegt de PPS over de overleving? 

Bij patiënten met kanker (niet voor andere patiëntengroepen!)  is onderzocht hoe de overleving is bij 

verschillende palliative performance scales. Op basis daarvan is onderstaande tabel gemaakt.   

Bron: Ruben van Coevorden, kaderhuisarts palliatieve zorg/ palliatief arts AvL 

 

 

Terug naar begintabel 
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Fysieke dimensie 

Hoe behandel ik vergevorderd hartfalen? 

Bij een thema bespreking over de behandeling van vergevorderd hartfalen, kan je gebruik maken van onderstaande casuïstiek-kaartjes. Knip ze 

uit, vouw ze dubbel zodat aan de bovenkant de casus met vraag te zien is en aan de onderkant het antwoord. Leg ze tijdens de PaTz 

bijeenkomst op tafel en laat verschillende PaTz deelnemers een kaartje voorlezen en beantwoorden, waarbij discussie kan plaatsvinden over 

elke casus.  

 

 
1. Dhr. S, 83 jaar, ernstig hartfalen, geeft aan dat hij niet meer 

gereanimeerd wil worden. Hij wil zijn ICD echter wel aan laten 
staan. Wat is jouw reactie? 

 

1. I.v.m. sneller effect ICD dan bij reanimatie (al dan niet met externe 
defibrillator), en dus minder risico op restschade na ICD schok, 
kiezen sommige mensen hiervoor. 

 
2. Mw. R, 77 jaar is recent opgenomen geweest i.v.m. exacerbatie 

van chronisch hartfalen. Ze overweegt een nieuw huis te kopen. 
Ze vraagt jou: ‘is dat nog wel de moeite? Zeg me nou eens, ik 
snap heus dat het statistiek is en geen garantie voor mij als 
individu geeft, maar hoe lang heb ik nog?’ 

2. Gem levensverwachting na diagnose hartfalen  
Na ZH opname: 20% na 1 jaar overleden, 50% na 5 jr 

• Goed voorspellen van de levensverwachting is niet mogelijk 

• Prognostische modellen voor < 6mn zijn niet nauwkeurig 

• Onverwacht overlijden komt frequent voor 
 

 
3. Dhr. L., bekend met COPD en hartfalen, had toename van 

kortademigheidsklachten. De waarnemend HA had dit geduid 
als exacerbatie COPD en schreef verhoging van zijn salmeterol 
en een prednison stootkuur voor.  
Verder gebruikt dhr. naproxen, 2dd 500mg en amitriptylline 
i.v.m. neuropathische pijn en  o.a. diltiazem voor zijn bloeddruk. 
Hij is nu, 4 dagen later, nog  steeds kortademig. Bij LO is hij 
duidelijk overvuld.  
Welke medicatie kan (mede)veroorzaker v/h hartfalen zijn? 
 

 
3. Alle genoemde medicatie! Namelijk:  

• Ca antagonisten: negatief inotroop, met name diltiazem, 
verapamil (benzothiazepine-structuur); amlo kan wel 
(dihydropyridinestructuur). 

• NSAID remmen prostaglandine (afname nierfunctie, water en 
zoutretentie). 

• Corticosteroiden geven ook water en zoutretentie. 

• B2-sympaticomimetica en tricyclische antidepressiva 
bevorderen ook hartfalen.  

  

Werkvormen 
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4. Mw. K, 71 jaar, bekend met hartfalen, heeft een pacemaker 
zonder ICD. Ze vindt haar huidige leven van acceptabele 
kwaliteit, geniet van familiebezoek en de natuur. ‘Maar ik zou 
het ook niet erg vinden als ik, liefst in mijn slaap, een 
hartstilstand krijg en rustig inslaap. Kan mijn pacemaker 
daarom niet beter uitgezet worden?’ vraagt ze. Wat antwoord 
je? 

 

4. Pacemaker is voor bradytherapie: wordt actief als hart te langzaam 
klopt. Kans dat juist symptomen (zoals dyspnoe) ontstaan als 
uitgezet. 
i.t.t. ICD uitzetten: daar merk je pas wat van als hart te snel klopt 
en VF ontstaat. 

 
5. Dhr. L, 88 jaar, bekend met ernstig hartfalen, heeft geen zin 

meer om al z’n pillen te slikken. ‘Ik wil alleen wat echt nodig is 
om me beter te voelen’, zegt hij.  
Welke medicatiegroep geef je in elk geval wel, welke medicatie 
die hartfalen ptn vaak gebruiken overweeg je te stoppen?  

 

 
5. Korte termijn- en symptoomverlichtende medicatie (diuretica, 

nitraten en opoïden); deze worden gecontinueerd  
Middellange termijn medicatie (bètablokkers, ACE-remmers en 
ARB's); zo nodig overleg met de cardioloog  
Lange termijn medicatie (spironolacton, digoxine bij sinusritme, 
amiodarone en ferrofumaraat); deze wordt gestaakt. 

 

 
6. Mw. M, 69 jaar, vertelt dat ze het zo ellendig vindt dat haar 

hartfalen haar leven domineert. Wist ik maar wat ik zelf kon 
doen om het hartfalen te controleren. Wat zeg je? 

 
 
 

En als ze daarna zegt: ‘ja dat weet ik allemaal wel, maar toch 
maakt het me zo radeloos dat ik nooit weet wanneer ik goed en 
wanneer ik slecht ben!” Hoe reageer je dan?  

 
6. Zelfmedicatie 

Flexibel diureticabeleid 
Wegen 
Natriumbeperking 
Vochtinname  
Meervoudig onverzadigde vetzuren 
Alcohol 
Gewichtsreductie 
Vaccinatie 
Lichaamsbeweging / seksualiteit 
Reizen 
Onbedoeld gewichtsverlies 
Autorijden 
Slaapstoornissen 

Terug naar begintabel
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Psychische dimensie 

 

 

De zorgverlener heeft samen met de patiënt en diens naasten aandacht voor de psychische gevolgen 

van een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid en de aanwezigheid van eventuele 

psychiatrische symptomen. Het doel hiervan is om het psychisch welbevinden van de patiënt en 

diens naasten te vergroten door onder meer de coping te verbeteren. De zorgverlener doet dit aan 

de hand van geldende richtlijnen en inzichten. 

 

Copingstrategieën 

Copingstrategieën zijn verschillende manieren waarop mensen omgaan met stressoren (zoals een 

levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid). Afhankelijk van de persoonlijkheid en aard van de 

situatie, gebruiken mensen verschillende copingstrategieën die in de tijd kunnen veranderen. In een 

bepaalde copingstrategie kan gebruikgemaakt worden van een veelheid aan mechanismen. Een veel 

gebruikte indeling is: 

• actief aanpakken: het probleem wordt geanalyseerd en opgelost; 

• sociale steun zoeken: troost en begrip zoeken bij anderen, samen met een ander het 

probleem 

• oplossen; 

• vermijden: het probleem wordt ontkend en vermeden; 

• palliatieve reactie: men richt zich op andere dingen dan het probleem. In extreme vorm kan 

dit leiden tot verslavingen; 

• depressief reactiepatroon: piekeren, zichzelf de schuld geven, twijfel aan zichzelf; 

• expressie van emoties: het probleem leidt tot frustratie, spanning en agressie; 

• geruststellende gedachten en wensdenken: men houdt zich voor dat het probleem vanzelf 

wel goed komt of dat anderen het nog veel zwaarder hebben. 

 
Terug naar begintabel  
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Psychische dimensie 

Hoe ga ik om met een ontkennende patiënt?  

 

Mw. West is een 60 jarige alleenstaande vrouw, kinderloos, restauratrice van oude boeken, noemt 

zichzelf eenling. Ze komt zelden op het spreekuur; je kent haar daarom niet goed. Enige weken 

geleden kwam zij met aanhoudend hoesten bij je. Ze bleek een longontsteking te hebben, knapte na 

AB niet op. Op de X thorax werd een tumor gezien. Bij nader onderzoek bleek ze gemetastaseerd 

niet- kleincellig longcarcinoom (naar lymfklieren en bot). De specialist bood haar palliatieve chemo 

aan, wat ze resoluut van de hand wees. Ze kwam na de onderzoeken in het ziekenhuis niet uit 

zichzelf bij je terug. Ze vond het wel oké als je belde of langs wilde komen.  

Op je vraag hoe het gaat antwoordt ze; ‘stuk beter, ik bouw mijn conditie steeds een beetje op, ik 

denk dat ik er wel bovenop kom. Ik trek wel aan de bel als het weer slechter gaat’. Bij voorzichtig 

doorvragen wat zij in het ziekenhuis heeft besproken met de longarts zegt ze: ‘die kan niks aan mijn 

hoesten doen, dus ik hoef niet terug te komen’.   

1. Waar sta je op onderstaande lijn? Zet een kruisje waar je staat. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beschrijf kort wat je concreet zou doen/ zeggen, om toe te lichten waar je het kruisje gezet 

hebt. 

 

 

 

3. Zou je ‘je kruisje’ eigenlijk meer naar links of naar rechts willen plaatsen? 

Waarom, en wat heb je ervoor nodig om dat te doen? 

 
 

Terug naar begintabel 

Ik respecteer dat mw. 

niet over haar ziekte wil 

praten. Ik laat me leiden 

door haar behoefte aan 

hulp en wacht af 

wanneer zij open staat 

voor verder gesprek/ 

hulp. 

Ik vind het belangrijk dat zij 

doordrongen is van haar 

situatie en wil haar 

begeleiden in het zo goed 

mogelijk afsluiten van haar 

leven.  Ik bespreek de 

bevindingen van de longarts 

en de te verwachten 

problemen expliciet.  

Werkvormen 
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Psychische dimensie 

Hoe ga ik om met psychiatrie bij palliatieve patiënten? 

Een werkvorm voor bij een themabespreking over psychiatrie bij palliatieve patiënten/ palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten:  

Print onderstaande kaartjes, vouw ze dubbel en leg ze met de vraagzijde naar boven op tafel. Laat een PaTz deelnemer een kaartje voorlezen en 

beantwoorden/ de discussie over het antwoord te begeleiden. 

 

Bij psychiatrische patiënten worden klachten  
onderbehandeld. 
Waar/ niet waar 

Waarom? 
 

 Waar, omdat 

• Patiënt verwoordt klachten niet altijd helder 

• Slechte zelfzorg, maatschappelijke achterstand 

• Interpretatie van de klachten, bv er wordt gedacht aan 
somatoforme st. 

• Verstoorde pijnbeleving 

Psychiatrische patiënten zijn soms al palliatief voordat ze 
een levensbekortende aandoening krijgen. 

Eens/ oneens? 
 

 Sommige psychiatrische aandoeningen zijn ongeneeslijk. Ze 
kunnen op jonge leeftijd ontstaan, met slechte vooruitzichten 
op herstel. Eigenlijk zou de palliatieve benadering, met 
patiëntgerichte zorg met focus op kwaliteit van leven, voor 
hen al uitgangspunt moeten zijn voor ze levensbekortende 
aandoening krijgen 

Psychiatrische patiënten zijn vaak jonger als ze 
levensbekortende aandoening krijgen. 

Eens/ oneens 
Waarom? 

 Levensverwachting van psychiatrische pnt is ongeveer 25% 
lager dan gemiddelde. 
O.a. door ongezondere levensstijl (roken/ alcohol/ drugs) en 
zelfverwaarlozing  
Sterfte m.n. aan HVZ, longaandoening, kanker 

Wie herkent de zwerver die binnen een jaar komt te 
overlijden? 

 

  
???  

Werkvormen 
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Palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten is soms 
anders dan bij niet-psychiatrische patiënten. 

 
Eens / oneens 

 
Waarom? 

 • Symptoomvaststelling anders (bv hallucinaties, angst: 
door psych of door somatische oorzaak?) 

• Communicatie problemen (bv bij pers. Problematiek) 

• Stagnerende rouw 

• Andere medicatienodig gezien comedicatie 

• Meer hulpverleners 

• Soms minder sociaal netwerk, ‘institutionele familie’ 

 
Dit is mijn gouden tip voor de omgang met mensen met 

een cluster B persoonlijkheidsstoornis (bijvoorbeeld 
borderline)…. 

 • De 4 B’s 
o Blijf bij je leest 
o Bewaak je reacties 
o Begrens 
o Bejegening 

▪ Betrouwbaar 
▪ Leg uit en herhaal 
▪ Reageer neutraal 
▪ Maximale betrokkenheid met behoud 

van distantie 

 
Palliatieve zorg en psychiatrie lijken in veel opzichten op 

elkaar. 
Eens/ oneens 

Waarom? 

 • Aandoeningen impact op alle dimensies 

• Beiden streven naar verlichten van lijden (omdat 
genezen lang niet altijd mogelijk is) 

• Beide gebieden zijn sterk in ontwikkeling, maar nog 
verre van uitontwikkeld 

• Vaak gebrek aan gevalideerd onderzoek, bewijsvoering 
en inzicht in onderliggende mechanismen 

• Grote individuele variatie tussen patiënten 

• Beiden streven naar multidisciplinaire, integrale aanpak 

  
Terug naar begintabel 
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Sociale dimensie 

 
 
De zorgverlener staat samen met de patiënt en diens naasten stil bij hun sociale context, zodat aan 
hun doelen, wensen en behoeften tegemoet gekomen kan worden, sterke kanten benut kunnen 
worden en het welbevinden van de patiënt en diens naasten kan worden vergroot. Zowel de patiënt 
als de naasten ervaren passende aandacht en ondersteuning bij het omgaan met elkaar.  
 

Terug naar begintabel  
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Sociale dimensie 

Hoe kan ik volwassen kinderen betrekken bij de 

palliatieve zorg? 

Waarom? 
Stroomlijnen communicatie: In belang van patiënt, naasten, jezelf  
Stroomlijnen zorg: bv taakverdeling thuiszorg/ mantelzorg/ HA 
 
Wanneer? 
Reactief: telkens telefoontjes div familieleden, pt in verdrukking. bij verschillende emoties, wensen, 
verwachtingen; onverwerkte gebeurtenissen; spanningen tussen familieleden; zorgen bij diverse 
familieleden. 
 
Pro-actief: bij ‘scharniermomenten’: ernstige diagnose bij complexe thuissituatie, bij (te verwachten) 
toenemende zorgbehoefte en familie uit t zicht, bij gesprek over behandelwensen (eerst met patiënt 
alleen?), als behandeling (symptomatisch) palliatief wordt. 
 

Hoe? Familiegesprek 
Vooraf: Doel van het gesprek helder maken, evt. beschikbare tijd kenbaar maken 
 
Voorbereiding:  

• Wat wil jij als huisarts aan de orde stellen? 

• Welke informatie wil je verstrekken? (heb je alle info -> verzamelen) 

• Welke gedachten heb je zelf? 

• Welke gedachten spelen er bij de familie? 

• Welke emoties spelen er bij jezelf? 

• Welke emotie verwacht je bij de familie? 

• Wat heb je nodig om je meerzijdig partijdig op te stellen? 

Tijdens gesprek: agenda maken 

• Reden van het gesprek 

• Wie zijn er uitgenodigd en wat was de reden van de uitnodiging 

• Doel van het gesprek 

• Spelregels (bijvoorbeeld huisarts houdt regie; benoemen en afkappen zijpaden) 

• Structuur (d.m.v. samenvattingen, ‘beurten geven’) 

• Tijdsbewaking 
 
 

Afronding gesprek: 

• Is aan bod gekomen wat de huisarts wilde bespreken? 

• Is aan bod gekomen wat de patiënt wilde bespreken 

• Is aan bod gekomen wat de ander(en) wilde(n) bespreken 

• Is ieder voldoende aan bod gekomen 

• Zijn er afspraken gemaakt en zijn deze bevredigend? 
 

 
 

Werkvormen 
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Aandachtspunten: 
 

Veelzijdig gerichte partijdigheid 

• “wat de een zegt is van even groot belang als wat de ander zegt”. 

• houd oog voor de verbondenheid (hoe er ook over iemand gesproken wordt) en blijf loyaal, 
ook aan diegene die afwezig is of diegene die afgewezen wordt.  

• zorg ervoor niet tussen de leden in het systeem te gaan staan, maar blijf ruimte bieden voor 
de dialoog en ondersteun de individuen daar wisselend in. 

• Probeer je te richten op de (latente) gezonde krachten binnen systemen, dit wordt “het 
bindende principe” genoemd. 

• Kenmerkend hiervoor is: het richten op positieve aspecten van een relatie en niet op 
problematische of pathologische (zonder die natuurlijk te ontkennen).  

 
Terug naar begintabel 
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Spirituele dimensie 

 
De patiënt en diens naasten ervaren aandacht voor wat voor hen van betekenis is en ontvangen 

passende ondersteuning bij spirituele en existentiële vragen en behoeften. 

Terug naar begintabel 

Spirituele dimensie 

Hoe bespreek ik spiritualiteit? 

 
Met deze ‘eenvoudige vragen’ kan je in gesprek komen over spiritualiteit, over wat belangrijk is voor 
de patiënt.  
 

• Wat houdt u op dit moment bezig? 

• Wat moet ik als hulpverlener van u als persoon weten om u zo goed mogelijk te kunnen 
helpen? ( dit is de ‘patient dignity question’ van Chochinov) 

• Waar had u steun aan in eerdere moeilijke situaties? 

• Door wie/ wat zou u gesteund kunnen worden? 

• U maakt op mij een rustige indruk, klopt dat met hoe u zich voelt? 
 

Vragen om op papier aan de patiënt te geven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel 
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Op dit moment pieker ik weinig /pieker ik veel 

• Over lichamelijke zaken 

• M’n familie 

• Praktische zaken 

• Onopgeloste zaken 

• Afscheid nemen 

• Hoe ik rust vind 

• Wat er na de dood gebeurt 

• Anders….. 

 

Ik ervaar op dit moment veel/ weinig houvast 

 

Voor welke zaken zou u graag aandacht willen 
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 Spirituele dimensie 

Casuïstiek om spiritualiteit te bespreken in de PaTz groep 

Stuur onderstaande casuïstiek en vragen voorafgaand aan de PaTz bijeenkomst naar de deelnemers:  
 
Meneer Loef, 79 jaar, met gemetastaseerd longca, geeft herhaaldelijk bij zijn huisarts aan dat hij hoopt 
dat ‘het snel afgelopen is’. Ondertussen wil hij, als zijn kortademigheid toeneemt, dat de longarts een 
punctie doet om pleuravocht te verwijderen. Toen de huisarts deze ambivalentie benoemde, klapte hij 
dicht. Hij bleef met schokkende, afhangende schouders zitten en zei dat hij te moe was om verder te 
praten. De thuiszorg had de dag erna van hem gehoord dat hij de dokter niet zo goed vond als vroeger, 
ook onaardiger.  
 
Mevrouw Stappers, 71 jaar, werd jaren geleden behandeld voor mammaca in een vroeg stadium. De 
behandeling en de controles bij de oncoloog zijn jaren geleden afgesloten. Ze komt herhaaldelijk op het 
spreekuur met pijnklachten, voornamelijk aan haar knieën. Behalve lichte gonartrose kan de huisarts 
geen oorzaak vinden. Bij elk consult zegt ze dan ‘zo opgelucht te zijn’.  
Haar man heeft tegen de wijkverpleegkundige (die zijn ulcus cruris verzorgt) gezegd dat zijn vrouw vrijwel 
elke avond in bed huilt omdat, na een heftig conflict, het contact met haar zoon is verbroken. Diverse 
pogingen om dat contact te herstellen zijn op niets uitgelopen. Zoonlief woont inmiddels in Zuid-Afrika.  
 
Jan Meertens, 75 jaar, is een zorgzame, bescheiden man die zelden op het spreekuur kwam. Hij is 
mantelzorger voor zijn eigenzinnige partner Ger, die aangeeft dat ‘het een aflopende zaak’ is. Hij heeft 
meerdere lichamelijke klachten, maar wil geen enkele diagnostiek of behandeling.  Ger zegt al bijna 2 jaar 
‘het is ouderdom en straks ga ik dood, dat is alleen jammer voor hem’.   
Jan is afgelopen weken met rugpijn en slaapproblemen op het spreekuur gekomen. Hij respecteert dat 
Ger geen medische bemoeienis wil, maar de mantelzorg breekt hem volledig op. Ger wil geen 
huishoudelijke hulp; hij vindt het te druk als er bezoek komt. Jan doet alles alleen, in het huis dat hij zelf 
veel te groot vindt. Jan gaat er af en toe even uit, maar voelt zich dan wat vervreemd van de 
buitenwereld en van zichzelf.  
 

Bespreek in de PaTz bijeenkomst op welke van bovenstaande casusbeschrijvingen jullie verder ingaan.  

 

Zie jij een rol voor jouzelf als huisarts of wijkverpleegkundige om deze patiënt te helpen?  

 

Stel, je gaat zelf met hem of haar in gesprek, hoe zou je dat aanpakken? Welke gesprekshulpmiddelen 
zou je kunnen toepassen?  

Weet jij patiënten, waar jij momenteel zorg voor hebt, die worstelen met zingevingsvragen? 

Welke verwijsmogelijkheden zie je?  

Terug naar begintabel 
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Spirituele dimensie 

Het diamant model  

 

 

 

 

Terug naar begintabel 
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Spirituele dimensie 

Hoe kan ik praten over hoop? 

Een werkvorm voor een themabespreking over hoop bij palliatieve patiënten: 

Voorbereiding:  

• Bespreek of de consulent of een PaTz deelnemer voorafgaand aan de PaTz bijeenkomst kan 

verdiepen in het onderwerp hoop bij palliatieve patiënten. Onderstaande informatie kan 

daarbij behulpzaam zijn. 

• Vraag (liefst vooraf) of er iemand in de PaTz groep een casus kan inbrengen waarbij hij/ zij 

zocht naar een goede manier om om te gaan met de hoop van de patiënt.  

In de PaTz bijeenkomst: 

• Vraag de PaTz deelnemers een situatie te beschrijven waarvan je vindt dat je als huisarts/ 

wijkverpleegkundige goed met de hoop van je patiënt bent omgegaan:  

- Waarom vond je dat een goede omgang met de hoop van je patiënt?  

- Beschrijf de situatie waarvan je vindt dat je als huisarts/wijkverpleegkundige minder 

goed met de hoop van je patiënt bent omgegaan:  

- Waarom vond je dat een minder goede omgang met de hoop van je patiënt? 

• Vraag degene die de casus heeft voorbereid deze in te brengen. Indien er geen casus wordt 

ingebracht door een deelnemer, dan kan onderstaande casus gebruikt worden om te 

bespreken: 

Miranda Loevens, 41 jaar, wordt al jaren behandeld i.v.m. borstkanker. Enkele weken geleden 

hoorde zij van de oncoloog dat er ziekteprogressie was onder de behandeling en dat er geen 

andere ziektegerichte behandelmogelijkheden waren.  

De laatste weken gaat haar conditie snel achteruit: ze heeft meer pijn in haar arm (wrsch. tgv een 

metastase die ingroeit in de plexus brachialis) en ze wordt dyspnoeischer. Ze valt zienderogen af. 

Omdat ze enkele dagen geleden gevallen is toen ze naar de wc liep, heeft ze nu een oude rollator 

van een buurvrouw geleend waarmee ze binnenshuis loopt. Het grootste deel van de dag ligt zij 

op het bed in de woonkamer.  

Tijdens een huisbezoek vraagt ze aan jou welke voorzorgsmaatregelen ze moet nemen als ze over 

2 weken met haar man en dochters (8 en 6 jaar oud) naar Euro Disney gaat. Ze kijkt erg uit naar 

deze korte, (misschien wel de laatste) vakantie met het hele gezin. Haar oudste dochter ook, zij 

heeft deze trip voor haar verjaardag gekregen.  

• Bespreek hoe je met Miranda in gesprek zou kunnen gaan over haar hoop op een mooie trip 

naar Euro Disney? 

Hoop:   

= de wensende verwachting, die afhankelijk van fase van de ziekte, verschillende inhoud kan hebben. 

• Hoop dat er een onjuiste diagnose is gesteld, dat de ziekte toch curabel blijkt te zijn. 

• Hoop dat de behandeling succesvol zal zijn. 

• Wanneer wordt verteld dat niets meer kan worden gedaan om te genezen:  hoop gericht op een 

verlenging van leven. 

Werkvormen 
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• Hoop op een vredig sterven. Hoop op het opheffen van symptomen, het behoud van 

waardigheid en de wens geliefd te zijn en dat men  fouten heeft vergeven. Evt ook hoop op een 

leven in het hiernamaals. 

Valse hoop:  

= de verwachting geheel op fantasie gebaseerd of op een gebeurtenis met een verwaarloosbare kans 

van optreden. 

Terug naar begintabel  
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Spirituele dimensie 

 

Annemei The beschrijft enkele mechanismen waardoor valse hoop in stand kan blijven: 

• Recovery plot: gezond – ziek – behandeling - beter 

• Activisme van de dokter + therapietrouw van de patiënt 

• Dokter wil niet vertellen + patiënt wil niet horen 

(The, A.M., Hak, T., Koëter, G., van der Wal, G. (2000). Collussion in doctor-patient communicaton 

about imminent death: an ethnographic study. BMJ, 321, 1376-1381) 

Erik Olsman beschrijft in zijn proefschrift meerdere perspectieven op hoop:  

Olsman et al.  
Palliat Med 2014 

Realistisch 
Neigen artsen naar 

Functioneel 
Neigen psychologen 
naar 

Narratief 
Neigen geestelijk 
verzorgers naar 

  hopen is verwachten coping zin geven 

  criterium waarheidsgetrouw behulpzaam waardevol 

  actie aanpassen versterken duiden 

 

 

Terug naar begintabel 
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  Spirituele dimensie 

Hoe kan ik zingeving in de huisartsenpraktijk vorm geven? 

Doel: gesprek over zingeving, bewustwording, uitwisseling, mogelijke kwaliteitsverbetering 
 
Verloop 30 minuten 
 
 Korte introductie: over zingeving; doel van deze meeting                   2mn 
 Video ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’(6.39mn)                                                          7mn 
 Reflectie wat blijft hangen na het zien van de video:     10mn 

• Noem 2 steekwoorden die kenmerkend zijn voor wat blijft hangen 

• Wat herken je wel/niet in de verhalen van Jaap en Wendy? 

• Wat is nieuw voor je na het zien van deze video? 

Zingeving in jouw huisartsenpraktijk:       10mn 

• Hoe geef jij er vorm aan in je praktijk: zelf, in samenwerking, verwijzend 

• Hoe wordt of blijf je alert op vragen naar zin 

• Ben je bekend met Geestelijke Verzorging in de Thuissituatie? 

Afronding          1mn 
 
 

Gemaakt door Guido Schürmann (projectleider Geestelijke verzorging Thuis bij Agora) 
 

Terug naar begintabel 

  

https://youtu.be/4OInVNbUeJs
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Stervensfase 

 

- Patiënten in de stervensfase worden tijdig herkend. Het individueel zorgplan wordt hierop 
aangepast of het Zorgpad stervensfase wordt gestart. 

- Zorg na het overlijden is respectvol en doet eer aan de waardigheid, cultuur en 
levensbeschouwelijke overtuigingen van de patiënt en diens naasten. 

Terug naar begintabel 
  

Kwaliteitskader 
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Welke symptomen hebben patiënten met kanker 

in de palliatieve en de terminale fase?  
 

(prevalentiecijfers, Teunissen 2007) 

 

Symptoom Prevalentie Prevalentie in de laatste 1-2 weken 

Vermoeidheid 74% 88% 

Pijn 71% 45% 

Gebrek aan energie 69%   

Zwakte 60% 74% 

Gebrek aan eetlust 53% 56% 

Gespannenheid 48%   

Gewichtsverlies 46% 86% 

Droge mond 40% 34% 

Somberheid 39% 19% 

Obstipatie 37% 29% 

Zich zorgen maken 36%   

Slaapproblemen 36% 14% 

Kortademigheid 35% 39% 

Misselijkheid 31% 17% 

Angst 30% 30% 

Prikkelbaarheid 30% 7% 

Opgeblazen gevoel 29%   

Hoesten 28% 14% 

Cognitieve symptomen 28%   

Snelle verzadiging 23%   

Smaakveranderingen 22%   

Pijn in de mond 20%   

Braken 20% 13% 

Sufheid 20% 38% 

Oedeem 19% 8% 

Mictieklachten 18% 6% 

Duizeligheid 17% 7% 

Dysfagie 17% 16% 

Verwardheid 16% 24% 

Bloedingen 15% 12% 

Neurologische klachten 15% 32% 

Heesheid 14%   

Dyspepsie 12% 2% 

Huidsymptomen 11% 16% 

Diarree 11% 6% 

Jeuk 10%   

Hik 7%   

Terug naar begintabel 

Achtergrondinformatie 
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Stervensfase 

Waaraan herken ik de stervensfase? 
 

“Hoe lang gaat het nog duren?”, “Moet ik familie gaan bellen?” Het zijn vragen die 

wijkverpleegkundigen en huisartsen weleens horen bij stervende patiënten. Je kunt in de PaTz groep 

bespreken: 

- Hoe herken jij de stervensfase?  

Je kunt dit bespreken door alle PaTz deelnemers in de PaTz bijeenkomst te vragen op te 

schrijven wat ze kunnen waarnemen met hun zintuigen als iemand in de stervensfase is. 

Bespreek de antwoorden. Is er verschil tussen de antwoorden van wijkverpleegkundigen en 

die van artsen? Vergelijk de gegeven antwoorden met de signalen hieronder beschreven. 

- Hoe reageer jij als een naaste vraagt: “Hoe lang gaat het nog duren?”, “Moet ik familie 

gaan bellen?” 

ZIEN 

• ‘Doodsmasker’ 

• Neus ‘steekt meer uit’ 

• Rusteloosheid (terminaal delier) 

• Niet/nauwelijks eten en drinken, moeilijk slikken 

• Ernstige vermoeidheid/verzwakking (Karnovsky performance status ≤ 30) 

• Verminderd bewustzijn 

• Toenemende desoriëntatie (soms hallucinaties) 

 

VOELEN - TAST 

• Vastklampen 

• Zoekend, plukkend gedrag  

• Snelle, zwakke pols 

• Koud aanvoelende extremiteiten 

 

RUIKEN 

• Doodslucht  

• Typische ademgeur 

• De ‘doodsangst’ 

 

HOREN 

• Patiënt vertelt dat het einde nadert; vraagt om ziekenzalving 

• Patiënt klaagt over (intense) kou 

• Verminderde communicatie 

• Hoorbare, reutelende ademhaling; Cheyne-Stokes ademhaling 

 

INTUITIE – ZESDE ZINTUIG en WETEN (kennis, ervaring) 

• Veranderingen van gedrag 

• Niet-pluisgevoel, Je ‘weet’ het 

• De patiënt doet iets ongewoons; neemt bijvoorbeeld anders afscheid … 

• Vreemde dromen over overleden mensen, angstdromen, …. 

 

Werkvormen 
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Stervensproces (Hockley et al. 2010)                    

Herken het sterven – patiënt heeft misschien week/weken te leven: 

• Is een groter deel van de dag aan het slapen dan dat hij/zij wakker is 

• Is niet langer geïnteresseerd in eten 

• Drinkt onvoldoende  

Perifere shutdown – patiënt heeft misschien dag/dagen te leven: 

• Deels bij bewustzijn 

• Spitse neuspunt 

• Moeizame ademhaling 

• Blauwe en koude extremiteiten / vlekken – iemand hoeft het zelf niet koud te hebben en kan 

rusteloos overkomen, wat vaak wordt veroorzaakt doordat ze het te warm hebben 

• Reutelen – niet in staat zijn om slijm uit de luchtpijp op te hoesten 

Centrale shutdown – patiënt  heeft misschien uur/uren  te leven: 

• In coma 

• Zwakke pols 

• Ademhaling wordt ‘oppervlakkig’ 

Terug naar begintabel  
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Verlies en rouw 

 

De patiënt, diens naasten, zorgverleners en vrijwilligers ervaren passende aandacht voor verlies en 

(anticipatoire) rouw. Waar nodig of gewenst dient professionele begeleiding beschikbaar en 

toegankelijk te zijn. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan nabestaanden die zich in een 

afhankelijkheidspositie van de patiënt bevinden. 

Terug naar begintabel 

 

Verlies en rouw 
Bespreekvragen nabestaandenzorg  

Onderstaande informatie is grotendeels gevonden op: 

https://www.stichtingfibula.nl/Portals/158/Initiatieven%20netwerken/2018_10_Werkboek_rouw_e

n_nazorg.pdf.  Hier is nog meer informatie te vinden.  

Vragen om in PaTz 
bijeenkomst te bespreken 

 

Vind je dat nazorg (ook wel 
rouwzorg genoemd) tot de taken 
van de 
thuiszorgverpleegkundige/ 
huisarts behoort? Waarom wel/ 
niet? 

 

Argumenten voor: 
- Troost kunnen bieden, m.n. door te luisteren 
- Kans op moeizaam rouwproces verkleinen 
- Kunnen identificeren wanneer meer (gespecialiseerde) hulp 

nodig is 
- Om zelf een intensieve/ emotionele begeleiding van een patiënt 

af te sluiten 
- Om de relatie met de nabestaande te verstevigen 
- Mogelijkheid om zorg te evalueren 

Argumenten tegen: 
- Rouwzorg is geen deel van de medische zorg; rouw is immers 

geen ziekte 
- Geen tijd/ prioriteit in mijn werk (zou je het evt wel willen 

delegeren, bv naar een POH?) 

Welke factoren zijn van invloed 
op de wijze van/ intensiteit van 
rouw? 

Zie Bespreekplaat factoren bij rouw 

Ga je naar een begrafenis of 
crematie? 

 

Heb je in de thuiszorgorganisatie/ 
huisartspraktijk waar jij werkt 
een afgesproken wijze waarop je 
nazorg geeft? (protocol waarin 
staat wie wanneer wat doet) 
 

Bv 1, 6, 12 en 24 maanden na overlijden contact opnemen;  
Kaart sturen jaar na overlijden/ met kerst/ met allerheiligen (1 
november) 
Bv in zorgcentra: herdenkingsdienst organiseren 

Stem je weleens met andere 
zorgverleners af wie een 
nabestaande nazorg biedt? 

Evt. al bij een PaTz bijeenkomst/ MDO tijdens het ziekbed van de 
patiënt bespreken wie de nazorg zal coördineren  

Hoe vind je dat de nazorg er 
idealiter uit ziet voor een 
nabestaande die bij jouw 
organisatie in zorg blijft/ in 

 

Kwaliteitskader 

Werkvormen 
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dezelfde Huisartsenpraktijk is 
ingeschreven? 

Hoe vind je dat de nazorg er uit 
zou moeten zien voor een 
nabestaande die niet in zorg blijft 
bij jouw thuiszorgorganisatie/ 
praktijk? 
 

Voor de thuiszorg: In de huidige afspraken met het zorgkantoor rond 
financiering van thuiszorg, is doorgaans geen ruimte voor financiering 
van nazorg aan de nabestaande. Na overlijden van de patiënt, wordt het 
dossier afgesloten en is er geen financiële basis voor het verlenen van 
nazorg.   Een manier om dit te ondervangen is om het BSN nummer van 
de naaste te vragen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de intake van de 
patiënt. Leg uit dat het BSN nummer nodig is voor contacten om de zorg 
te evalueren, als de zorg voor de patiënt stopt door overlijden of 
opname in een verpleeghuis.   Op basis van het BSN nummer kunt u de 
nabestaande inschrijven en contacten registreren. Het is hierbij niet 
nodig een zorgplan op te stellen.   

Als je contact hebt gehad met 
een nabestaande, hoe 
documenteer je dat? Voor 
huisartsen: onder welke ICPC 
code?  

 

Wat zijn signalen voor 
pathologische rouw? 
 

 
Als je ziet dat rouw moeizaam 
verloopt, naar wie verwijs je dan? 
 

Bv. POH-GGZ, geestelijk verzorger (vaak te vinden via regionaal 
samenwerkingsverband, zoals Centrum voor Levensvragen/ 
Momentaal), psycholoog, rouwcoach 

Willen de deelnemers aan de 
PaTz groep rouwzorg een 
structurele plek in hun zorg 
geven, dan is het nuttig om af te 
spreken dat iemand uit de PaTz 
(of en huistarts en 
verpleegkundige samen) een 
plannetje hiervoor maken. Is 
hiervoor interesse? 

Bespreek samen wie wat doet in implementatie. Bv: 
o het opstellen van een sociale kaart / overzicht in 
verwijsmogelijkheden,   
o in kaart brengen scholingsbehoefte en evt. scholing regelen, 
o uitzoeken hoe u procedures voor versturen rouwkaart en telefoontje 
kunt borgen, 
o mogelijkheden van rapportage uitzoeken (zowel voor HIS als voor 
zorgdossier TZ), 
o contact opnemen met zorgverleners met wie veel samengewerkt 
wordt om ze op de hoogte te brengen en eventueel af te stemmen, 
o contact opnemen met de coördinator van het netwerk palliatieve zorg 
om mee te denken en voor advies, 
o voorlichtingsmateriaal zoeken of zelf ontwikkelen, 
o keuzes maken omtrent financiering van rouwzorg.   

 

Terug naar begintabel 
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Verlies en rouw 

Bespreekplaat: Welke factoren kunnen rouw en 

rouwverwerking beïnvloeden?  

waarvoor aandacht kan zijn bij nazorg-gesprekken:  

 

 

Terug naar begintabel 
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Verlies en rouw 

Theoretische modellen over rouw 

Er zijn verschillende theorieën en modellen waarin het proces van rouw beschreven wordt. De twee 

bekendste  (model 1 en 2) en twee nieuwste (model 3 en 4) staan hier genoemd. 

 

1. Het 5 fasen model van Elisabeth Kübler‐Ross 

In de jaren ’70 beschreef Elisabeth Kübler‐Ross rouw als een proces in 5 fasen:  ontkenning, woede, 

onderhandeling, depressie en aanvaarding. Hoewel Kubler – Ross dit zelf nooit zo bedoeld heeft, 

wordt het model vaak als ‘dwingend’ of ‘normatief’  ervaren. De fasen volgen elkaar zelden mooi op. 

Bovendien geeft het de indruk dat iedereen het rouwproces altijd in precies deze 5 stappen 

doorloopt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. 

 

 

2. De rouwtaken van William Worden 

Dit model gaat uit van taken waaruit een rouwproces bestaat. Volgens dit model komen de 

betreffende taken in een gezond rouwproces alle vier aan de orde, maar doorloopt een rouwende ze 

niet in een vaste volgorde. Het kan heel goed zijn dat er soms twee tegelijk spelen, of dat een taak op 

verschillende momenten terugkomt. In de Richtlijn Rouw op Pallialine staan de  vier rouwtaken als 

volgt beschreven: 

• De werkelijkheid van het verlies onder ogen zien: Het duurt enige tijd voordat de verdoving 

en onwerkelijkheid wegtrekt.   

• De pijn van het verlies ervaren: Het is onmogelijk om iemand te verliezen van wie je veel 

hebt gehouden en geen pijn te voelen.   

• Zich aanpassen aan het leven zonder de overledene: Afhankelijk van wat de overledene 

betekende houdt dit in vervanging zoeken voor bepaalde functies en taken, een nieuw 

dagelijks ritme vinden, verwerken van het verlies van status. 

• De draad weer oppakken: Dit betekent opnieuw leren houden van de mensen en het leven. 

 

3. Het duale procesmodel van Maggie Stroebe 

Dit model gaat uit van twee werkelijkheden die aandacht vragen in een rouwproces:   

• De rouwende is een dierbaar iemand verloren en moet daarin een weg zien te vinden.   

• Tegelijkertijd is er het eigen leven dat verder moet gaan.   

Aan de ene kant heeft men tijd en ruimte nodig voor het verdriet, en aan de andere kant vraagt het 

dagelijkse leven aandacht. Rouwen is een voortdurend schakelen tussen of balanceren van deze 

werkelijkheden. Gezond rouwen is heen en weer bewegen tussen de verliesgerichtheid en de 

herstelgerichtheid. 

 

 

 

Achtergrondinformatie 
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4. Het Integratief model  van Johan Maes 

Het uitgangspunt van het Integratief Model is dat rouwen een persoonlijk en uniek proces is. Er 

bestaat geen goed of fout en het ligt ook niet vast hoe lang een rouwproces duurt. De ene mens 

rouwt anders dan de andere. Zo is het voor sommigen 

goed om snel weer aan het werk te gaan en voor anderen juist niet. Of is het voor sommigen goed 

om er zo veel mogelijk over te praten, is voor anderen een creatieve uitlaatklep belangrijk (bv. 

schilderen, schrijven), en weer anderen zoeken een nieuwe hobby of pakken een oude weer op. Ook 

de sociale context is belangrijk; relaties en sociale rollen kunnen veranderen. Zo wordt iemand 

bijvoorbeeld door het verliezen van een partner een alleenstaande, of een dochter krijgt meer 

mantelzorgtaken voor haar vader nu haar moeder is overleden. En reacties van familie, vrienden, 

collega’s  bepalen mede hoe de rouwende met het verlies omgaat. 

 

Terug naar begintabel 
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Cultuur 

 

De culturele achtergrond van de patiënt, diens naasten en bijbehorende gemeenschap worden 
herkend, erkend en verkend en gerespecteerd gedurende het zorgtraject. 
 

Terug naar begintabel 

Cultuur 

Filmpjes over palliatieve zorg voor niet-westerse 

migranten 

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. 

Toch maken niet-westerse migranten minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en 

sluit vaak niet aan bij hun wensen en verwachtingen. In veel culturen is het spreken over diagnose en 

prognose een taboe. De directe manier van spreken daarover in Nederland stuit dan op onbegrip. 

Zorgverleners zelf vinden bovendien dat zij niet altijd goed zijn toegerust om mensen met een 

migratieachtergrond passende zorg te geven. Daarom ontwikkelden Pharos onder andere 

voorlichtingsfilms voor patiënten, familie en zorgverleners om over dit onderwerp in gesprek te 

komen. (bron: site van het netwerk Almere) 

De voorlichtingsfilms van ‘In gesprek over leven en dood’ zijn hier te vinden omdat ze goed bruikbaar 

zijn bij een themabespreking in een PaTz bijeenkomst. Je kunt er een fragement uit kiezen en, al dan 

niet op basis van het draaiboek dat Paharos ontwikkelde, over in gesprek gaan.  

Je kunt de films ook gebruiken: 

1. In een voorlichtingsbijeenkomst. Pharos heeft daar we een draaiboek en getrainde 

voorlichters voor. Zie de website van Pharos. 

2. Zorgverleners kunnen een patiënt aanraden naar de films te kijken. In een volgend consult 

kunnen zij daar dan op terugkomen. 

3. Of zorgverlener en patiënt kijken samen, als opener voor het gesprek. 

 

• Papiaments: www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXpWkO60CupakNvzxkvIaBHwh7uJ 

• Turks: www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO5ky9oGqtvXHWRWP4KloBKB 

• Chinees: www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO5ZgAFiA_B9a2WdbGMT7XXH 

• Marokkaans: www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO41jeTIV4F7H_z8brvBriGM 

• Kijk voor meer informatie op: Het deel over palliatieve zorg op de site van Pharos 

 

 

 

Terug naar begintabel  
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Cultuur 

Welke vooroordelen hebben we? 

Bij het verlenen van (palliatieve) zorg kan het gebeuren dat cultuurverschillen leiden tot lastige 

situaties. In de ene PaTz groep zal dit vaker gespreksonderwerp zijn dan in de andere.  

Als dit regelmatig aan de orde komt, kan m.b.v. onderstaande plaatjes een discussie over eigen 

opvattingen en vooroordelen behulpzaam zijn bij het nadenken hierover.  

 

 

Werkvormen 

 



111 
 

 

Sommige huisartsen en verpeegkundigen zeggen dat ze iedereen hetzelfde behandelen…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel 
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Cultuur 

Waarover hebben Nederlandse hulpverleners andere 

opvattingen dan Turkse en Marokkaanse families? 

 
Om in de PaTz bijeenkomst te bespreken: in hoeverre herkent men deze opvattingen?  

(o.b.v. onderzoek Fuusje de Graaff): 

 

Nederlandse hulpverleners Turkse & Marokkaanse families 

Biomedische verklaring Sociale en religieuze verklaring 

Informed consent  Hoop doet leven 

Advance planning  Leven bij de dag (door Allah gepland) 

Optimale zorg  Maximale cure & care 

Nationaal referentiekader Internationaal referentiekader 

Thuis sterven  Sterven waar maximale zorg is 

Patiënt gesprekspartner  Familie gesprekspartner 

Vaak geen ervaring met formele tolk Familie vreest roddel en machtsmisbruik bij 
tolk, patiënt blij met tolk 

Informele tolk noodzakelijk maar beperkend Familie vindt tolken vanzelfsprekend, maar 
zwaar 

Agenda van arts met name besluitgericht, 
verpleegkundige met name procesgericht 

Familie met name relatiegericht 

 

Terug naar begintabel 
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Ethisch en juridisch 

 

De zorgverlener herkent, erkent en verkent de complexe ethische kwesties die zich voor kunnen 

doen in de zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Geldende 

wet- en regelgeving, erkende medische zorgstandaarden en professionele richtlijnen vormen de 

kaders waarbinnen de waarden, wensen en behoeften van de patiënt of wettelijk vertegenwoordiger 

en diens naasten worden gerespecteerd.  

Terug naar begintabel 

Ethisch en juridisch  

CURA gebruiken in PaTz  

CURA is een hulpmiddel om in korte tijd (ongeveer een half uur) een ethisch dilemma te bespreken. 

Een ethisch dilemma kan een casus zijn waarbij je, om welke reden dan ook, twijfelt/ twijfelde over 

wat goed was om te doen, of waarbij je je niet helemaal goed voelde over het beleid dat je voerde.       

Om CURA zo goed mogelijk te gebruiken, is het handig als degene die het ethisch dilemma inbrengt, 

de te bespreken casus enigszins voorbereidt. Dat kan aan de hand van onderstaande lijstje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel 

Kwaliteitskader 

Werkvormen 

 

Initialen + leeftijd patiënt:                      Betrokken hulpverleners: 

Situatie nu 

Diagnose  

Relevante voorgeschiedenis  

Medicatie  

Levensverwachting en reactie patiënt  

Lichamelijk   

Algemene conditie (mobiel/ bedlegerig, intake) 

Symptomen (pijn, slapeloosheid, vermoeidheid, droge mond, slikklachten, eetlust, misselijkheid, ontlasting, 

benauwdheid, algeheel gevoel van welbevinden)  

Psychisch (cognitief, angst, depressie, verwerking) 

Sociaal (steunsysteem, schulden) 

Existentieel (zingeving/levensvragen, hoop, geloof, vasthouden/loslaten, kiezen, lijden/kwaliteit van leven, afscheid, 

vergeven/vergeten, contact huisarts) 

Organisatie van zorg (mantelzorger, thuiszorg, anderen) 

Toekomst: wat weet je over: 

Doel(en) patiënt 

Wensen patiënt (wat vindt u dat iedere zorgverlener over u zou moeten weten?) 

Het liefst zou ik de komende periode op deze manier voor mij willen zien 

Waar zou ik mijn energie aan willen besteden? 

Ik heb de komende periode vooral behoefte aan… 

Wat zou ik echt niet willen? 

Voorkeursplaats overlijden  

Besproken behandelwensen (NR, ZH, euthanasie, sedatie) 

Dilemma: 

Wat maakt dat je twijfelt/ twijfelde over je beleid? Waar schuurt ‘t?  

Of: waardoor voelt het beleid dat je voelt niet helemaal goed?  

Welke mogelijkheden over het te volgen beleid zijn/ waren er? M.a.w.: zijn er opties A,B, …Z waartussen je moe(s)t 

kiezen? 
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Ethisch en juridisch  

Hoe sta ik tegenover euthanasie bij dementie? 

Discussie 

Praten over plannen zelf een eind aan het leven te maken en euthanasie bij dementie….Is dat 

palliatieve zorg? Past dat in de PaTz groep? Uitspraak zelf eind aan leven te willen maken/ verzoek 

om euthanasie = uiting van verlies van kwaliteit van leven, vaak ook verzoek om hulp. Praten 

hierover= praten over wat mensen belangrijk vinden in het leven, wat maakt dat het nu niet meer 

hoeft? Hoe kan iemand kwaliteit van leven houden? Welke individuele behandelwensen zijn er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijke standpunten: 

1. Ik verleen nooit euthanasie, ook niet in andere situaties.  

2. Euthanasie bij dementie doe ik niet. 

3. Euthanasie bij dementie doe ik niet, maar ik bespreek wel de mogelijkheid te sterven in eigen 

regie, b.v. door ze te wijzen op het boek ‘Uitweg’ van Boudewijn Chabot, en zal dan mijn 

uiterste best doen mensen goed te steunen in dat proces. 

4. Euthanasie bij dementie doe ik alleen als de patiënt op het moment van het daadwerkelijke 

euthanasieverzoek helder kan communiceren, dus i.p. is dat vrij vroeg in het ziekteproces.  

5. Ik ben bereid euthanasie bij dementie toe te passen, ook als de patiënt op het moment van 

de euthanasie niet meer goed kan communiceren, mits er bij herhaling duidelijke, 

vastgelegde afspraken zijn over wanneer dat moment is aangebroken, er een wilsverklaring 

is, en liefst ook een gevolmachtigd persoon die erachter staat.  

6. Ik vind dat je mensen met dementie niet in de kou moet laten staan: als zij bij helder 

bewustzijn een euthanasieverklaring hebben ingevuld, wil ik mijn uiterste best doen om de 

wens tot euthanasie in te willigen.  

7. Ik denk er als volgt over:……. 
Terug naar begintabel 

  

Werkvormen 

 

Casus huisarts 

Een gezonde 67 jarige man komt voor een kennismakingsgesprek op je spreekuur. Hij zegt: ‘mijn 

moeder had de ziekte van Alzheimer en heeft jaren in het verpleeghuis gewoond. Ze is van een 

sterke vrouw veranderd in een hoopje mens van 40 kg, dat alleen maar in bed kon liggen en wat 

murmelen. Dat wil ik nooit. Hoe kunt u helpen, als iemand niet verder wil bij dementie?’  Hoe 

reageer je? 

 

 

 

 

 

Casus wijkverpleegkundige 

Een vitale vrouw van 81 jaar heeft tijdelijk zorg i.v.m. een polsfractuur. Ze redt zich redelijk, maar 

als je met haar praat blijkt ze somber te zijn en veel zorgen te hebben over haar eigen 

vergeetachtigheid. ‘Het leven heeft weinig kleur voor mij. Iedereen om me heen gaat dood. En ik 

ben  bang dement te worden….ik zou nooit, echt nooit naar een verpleeghuis willen.  Dan zou het 

leven voor mij totaal z’n waarde verliezen. Dan maak ik er echt een eind aan’.  

Hoe reageer je?  
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Ethisch en juridisch  

 

Informatie over levensbeëindiging in eigen regie: 

• www.eenwaardiglevenseinde.nl 

• www.deeinder.nl/begeleiding/begeleiding/uw-huisarts/ 

 

 

Terug naar begintabel 

 

 

 

  

Achtergrondinformatie 

http://www.eenwaardiglevenseinde.nl/
http://www.deeinder.nl/begeleiding/begeleiding/uw-huisarts/
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Persoonlijke balans  

Effectieve communicatie 

  

Kwaliteitskader 
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Terug naar begintabel 
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Persoonlijke balans  

Hoe kan ik leren van successen?    

  

Stap 1:  Introductie succeservaringen  

De inbrenger vertelt – liefst uitgebreid – over een succeservaring: een moment waarop het werk echt 

goed ging, de ervaring dat je in korte tijd een grote stap hebt gemaakt of merkte dat je erg bent 

gegroeid. 

De andere groepsleden luisteren en schrijven op wat naar hun idee factoren zijn die het succes 

mogelijk hebben gemaakt. 

 

Stap 2: Inventarisatie succesfactoren en contextkenmerken  

Op een flap/vel worden de succesfactoren in twee kolommen geïnventariseerd. 

• Links: initiatieven, kwaliteiten, sterktes en acties van de inbrenger 

• Rechts: contextkenmerken en ondersteuning van andere personen 

De inbrenger denkt mee, corrigeert en vult aan. 

 

Stap 3:  Verdieping  

Een ronde van vragen stellen en goed luisteren. Probeer uit aanvullende informatie van de inbrenger 

en uit de combinatie van verschillende succesfactoren ‘vondsten’ te destilleren: tot dan toe 

misschien nog onzichtbare succesfactoren, waarden of talenten. De nieuwe (dieperliggende) 

succesfactoren worden op een tweede flap genoteerd. 

De kernvraag in deze stap is: Wat heeft er in deze situatie nu echt goed gewerkt? 

 

Stap 4: Evaluatie  

De groepsleden beantwoorden met elkaar de vragen: 

- Wat leren wij hier nu van?  

- En waar willen we mee verder? 

 

www.vonkelen.nl/intervisiemethodiek-leren-van-successen/ 

 

Bronnen: 

E. de Haan (2001) Leren met collega’s. Praktijkboek intercollegiale consultatie. Assen: Van Gorcum. 

L. Dewulf (2004) Interviewleidraad ‘appreciative inquiry’. Gent: Kessels & Smit 

 

Terug naar begintabel 
  

Werkvormen 

 

http://www.vonkelen.nl/intervisiemethodiek-leren-van-successen/
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Persoonlijke balans  

Hoe blijf ik in balans? Hoe laad ik mezelf weer op? 

In een PaTz bijeenkomst kunnen (bijvoorbeeld naar aanleiding van worstelen met het zelf balans 
houden en/of het begeleiden van een patiënt die problemen heeft met balans houden)  
onderstaande vragen besproken worden. Mail eventueel de vragen vooraf naar de PaTz deelnemers 
en bespreek wat men wel en niet behulpzame vragen vond en of deze vragen hebben aangezet tot 
nadenken/ het maken van plannen over een beter persoonlijke balans. 
 (Bron: Finding Meaning, Balance, and Personal Satisfaction in the Practice of Oncology Tait D. 
Shanafelt, MD, J Support Oncol 2005;3:157–164) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Terug naar begintabel 

Werkvormen 

 

 

1. Wat is mijn grootste doel in het leven? Leef ik mijn leven zodat ik dit doel nastreef? 
2. Waar ben ik het meest onvervangbaar? Thuis, op mijn werkplek, elders? 
3. Ervaar ik een goede balans tussen privé en werk? 
4. Vraag ik meer van mijn partner en kinderen dan ik zou willen? 
5. Welke ‘nalatenschap’ wil ik mijn kinderen meegeven ?  

Hoe wil ik dat mijn kinderen mij later zouden omschrijven? 
6. Welke persoon of welke bezigheid heb ik verwaarloosd? 
7. Als ik terug kijk naar afgelopen jaar, waar zou ik meer tijd aan willen besteden en waar 

zou ik minder tijd aan willen besteden?  
Welke veranderingen moet ik dan nu realiseren, zodat dit komend jaar ook echt gaat 
gebeuren? 

8. Waarom heb ik mijn beroep gekozen?  
Wat vind ik het leukste aan mijn baan? 

9. Hoe zou ik willen dat mijn leven er over 10 jaar uitziet? 
10. Waar ben ik bang voor? 


