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 Dag 1: DE PALLIATIEVE PATIENT 

 Inleiding - Welkom 

 Casus “…hoe voelen jullie je daarbij…” 

 Wat is “goede palliatieve zorg”? 

 Wat is een palliatieve patient? (alle diagnoses, vroeg 

in ziektetraject, alle velden…) 

 Hoe herkennen we een palliatieve patiënt? (SQ) 

 Hoe brengen we onze palliatieve patiënten in kaart? 

(PPS) 

 Hoe communiceren met een palliatieve patiënt? 
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 Dag 2: GOEDE ZORG A/D HAND VAN HET  

  ZORGPAD PALLATIEVE ZORG 

 Vroegtijdige Zorgplanning (Dr.Buscher) 

 Zorgpad Palliatieve Zorg 

 Flowchart 

 Handboek 

 Zorgdossier 

 Gebruik van Zorgpad aan de hand van 2 casussen 

 Gebruik van Web-applicaties (screen-shots) 

 Afronding - Evaluatie 

 



   Inleiding 

 

 Palliatieve zorg is belangrijk 

 Rol van de huisarts 

 Teamwork 

 Gebruik van hulpmiddelen: procedures, principes, 

standaarden, zorgpaden (oppervlakkige en diepe 

laag) 

 Leerdoelen 



Leerdoelen 

De zorgverlener weet : 

 dat men aan alle palliatieve patiënten, ongeacht 

de diagnose, tijdig zorg wil verlenen 

 dat palliatieve zorg niet enkel somatische maar ook 

het psychische, sociale en existentiële aspecten kent 

 wat de doelstelling van een zorgpad is 

 hoe een palliatief zorgpad kan bijdragen tot het 

optimaliseren van palliatieve zorg 



Leerdoelen (2) 

De zorgverlener kan: 

 de verschillende onderdelen van het Zorgpad Palliatieve Zorg 

benoemen 

 het belang van het tijdig aanbieden van gedegen palliatieve 

zorg uitleggen en hij kent de instrumenten die hem hierbij 

kunnen helpen (SQ, SPICT, PPS…) 

 palliatieve zorg in een holistisch perspectief plaatsen dat alle 

aspecten van het menselijk bestaan in de laatste levensfase wil 

optimaliseren 

 de verschillende tools die hem aangereikt worden in de 

verschillende domeinen terugvinden en gebruiken 

 



…Wat zegt jullie dit?… 

 Gure winternacht…als wachtarts om 2.00 uur dringend naar 

patiënt in woonwagenpark 

 Hoop familie huilend en jammerend bij ingang woonwagen – 

Oost-Europees, flarden Engels 

 Doodzieke man, 72 jaar, onrustig, ijlend 

 Geen dossier of informatie huisarts beschikbaar (was zelf niet 

bereikbaar) 

 Leek stervende: bleek, subcomateus, livide vlekken, pijn??? 

 Zou om longkanker gaan… “he was a heavy smoker, 

sir…don’t tell him, don’t send him to hospital…help him, so 

much pain…” 

 ⟶⟶HOE VOELEN JULLIE JE HIERBIJ? 



Wat is goede palliatieve zorg? 

 

 Brainstormen 

 Wat is volgens jullie goede palliatieve zorg? 

 Wat moet er verbeteren? 

 Wat zou hierbij kunnen helpen? 

 



 

WANNEER SPREKEN WE VAN EEN PALLIATIEVE 

PATIENT? 



Definitie palliatieve patiënt? 

 

 

 Wat is een palliatieve patiënt? 

 Jullie mening? 

 Criteria? Definitie? 

 



 

Philosophy: Caring for all in the last year of life: 

making a difference 

1. Any life-threatening illnesses      2. Any time 

5. Any 

clinician or 

setting 

3. Any 

dimension 

4. Any  

nation 
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“Cancer” Trajectory, Diagnosis to Death 

 

Time Onset of incurable cancer 
Often a few years, but 

decline usually < 2 months 

F
u

n
c
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Death 

High 

Low 

Cancer 

Specialist palliative care 

available 

Need: Excellent medical care meshed with supportive hospice care 



Organ System Failure Trajectory 
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Death 

High 

Low 

(mostly heart and lung failure) 

Begin to use hospital often, 

self-care becomes difficult 

~ 2-5 years, but 

death usually 

seems “sudden” 

 

Time 

Need:  Disease management, advance care planning, rapid intervention 

Need to avoid: prognostic paralysis  



Dementia/Frailty Trajectory 

 

Time 
Quite variable - 

up to 6-8 years 

Death 

High 

Low 

Onset could be deficits in 

ADL, speech, ambulation 

Function 

Needs: Supportive care over many years, carer support 





 

HOE HERKENNEN/IDENTIFICEREN WE EEN 

PALLIATIEVE PATIENT? 



Hoe herkennen we een palliatieve patiënt? 

 MR ADB, 86 jaar, voormalig bankdirecteur, gehuwd 

 Echtgenote 81 jaar, kinderen gehuwd, drukke zaak 

 Voorgeschiedenis: complex maar vnl COPD, slaapapneu 

waarvoor BIPAP, progressief organisch psychosyndroom 

(dementieel beeld), recidiverend hartfalen met longoedeem en 

frequent longontstekingen 

 Patiënt kan thuis blijven omdat zijn echtgenote, hoewel ook 81 

jaar, bijzonder vinnig is en de zorg voor haar man ten allen 

prijze wil blijven opnemen 

 Heel recent toch weer hoesten, algemene malaise, ⤈ algemene 

toestand – opname – oorzaak nu slikstoornissen R/Antibiotica, 

logopedie, enkel nog vloeibaar voedsel 

 



Hoe herkennen we een palliatieve patiënt? 

 Voorbije jaar verschillende hospitalisaties omwille van 

hoesten, kortademigheid 

 Beginnende decompensaties, met dreigend longoedeem 

 Broncho-pneumonie 

 Met diuretica in combinatie met antibiotica – veelal  na 

raadpleging specialisten (hart, longen, neuro) komt hij 

er tot heden telkens bovenop 

 A. brengt tweetal dagen per week door in dagcentrum 

- zijn vrouw heeft zo wat tijd voor zichzelf  

 



Hoe herkennen we een palliatieve patiënt? 

 Hoe moet/kan dit verder? 

 Wat bij een volgende achteruitgang in zijn toestand? Bij 

een nieuwe aanval van kortademigheid? 

 Opdrijven diuretica? 

 Opnieuw antibiotica? 

 Opname? 

 Wat en hoe bespreken met patiënt? 

 Met zijn echtgenote en kinderen? 

 

 



Herkennen Palliatieve Patiënt: 

Inschatten prognose 

 

 1. Surprise Question (SQ) 

 

 2. Supportive and Palliative Care Indicators Tool 

(SPICT) 



1. Surprise Question  

  

Zou ik verbaasd zijn als deze patiënt tijdens de 
komende 12 maanden zou overlijden? 
 

 J Palliat Med. 2010 Jul;13(7):837-40. Prognostic significance of the "surprise" 
question in cancer patients. Moss AH, Lunney JR, Culp S, Auber M, Kurian S, 
Rogers J, Dower J, Abraham J 

  

 Utility of the "surprise" question to identify dialysis patients with high 
mortality.Moss AH, Ganjoo J, Sharma S, Gansor J, Senft S, Weaner B, Dalton C, 
MacKay K, Pellegrino B, Anantharaman P, Schmidt R.Clin J Am Soc Nephrol. 2008 
Sep;3(5):1379-84.  

 

 



1. Surprise Question  

⟶ Palliatieve Patiënt 

 

 

 Zouden jullie verbaasd zijn dat Adriaan zou 
sterven tijdens de komende 12 maanden? 

 Studie bij cardiologische patiënten bracht aan het 
licht dat deze vraag 60-70% van de palliatieve 
patiënten helpt identificeren  

 Vermijd “prognostic paralysis* ” 

 
*Murray SA, Boyd K, and Sheikh A. Palliative care in chronic illnesses: we need to 

move from prognostic paralysis to active total care.  BMJ 2005. 330:611-12.  

 
 

 



Herkennen Palliatieve Patiënt: 

Inschatten prognose 

 

 1. Surprise Question (SQ) 

 

 2. Supportive and Palliative Care Indicators Tool 

(SPICT) 



SPICT 

is a guide to identify 

people at risk for dying 

within the next 12 months 

Murray SA and Boyd K.  Recognising and managing key  
transitions in end of life care.  BMJ 2010;341:c4863 



SPICT: general indicators 

 



SPICT: clinical indicators 

 kanker 

 dementie/frailty 

 neurologisch 

 hart-/vaatziekten 

 respiratoir 

 nier 

 lever 

 



 



 

HOE BRENGEN WE EEN PALLIATIEVE PATIENT 

IN KAART? 



Hoe brengen we een palliatieve 

patiënt in kaart?  

 

Palliative Performance Scale (PPS) 

 

 1. mobiliteit 

 2. activiteit en tekens/symptomen van de ziekte 

 3. zelfzorg 

 4. voedsel- en vochtinname 

 5. bewustzijnsniveau 

 





Kaplan-Meier survival curves by initial PPS 

Francis Lau, PhD, et al.  

Journal of Pain and Symptom Management 

Vol. 37 No. 6 June 2009 



Voorbeeld Emma 

 Emma brengt het grootste deel van de dag door 

zittend of liggend in bed, als gevolg van grote 

vermoeibaarheid door gevorderde ziekte (kanker) 

 Zij heeft flink wat hulp en ondersteuning nodig om 

zelfs maar kleine afstanden te kunnen afleggen. 

 Zij is goed bewust en helder 

 En zij heeft nog altijd een goede eetlust 



Casus Mieke 

 Mieke is erg zwak en blijft aan haar stoel 

gekluisterd gedurende een flink deel van de dag; 

de rest van tijd brengt ze in bed door. 

 Zij is 76 en lijdt aan chronisch hartfalen. 

 Voor haar verzorging, hygiëne en voeding heeft zij 

haast volledige zorg en ondersteuning nodig. 

 Zij eet nog maar heel weinig, nauwelijks enkele 

kleine porties die ze dan meestal nog niet helemaal 

opeet. Drinken doet zij nog wel voldoende.  Zij is 

slaperig maar niet verward 

 

 



Casus John 

 John, 67, is staande en gaande en trekt nog goed 

zijn plan. Zijn gemetastaseerde prostaatkanker is 

recent duidelijk progressief. Hij kan nog karweitjes 

en klusjes doen bv. in de tuin als hij maar 

regelmatig voldoende rustpauzes neemt. 

 Wat zijn hygiëne en zelfzorg betreft heeft hij wat 

hulp nodig, meer bepaald om in of uit de douche te 

worden geholpen. 

 Hij eet toch wat minder, maar toch nog genoeg. 

 John is goed bewust, en helemaal niet verward. 

 

 



 

HOE COMMUNICEREN MET EEN PALLIATIEVE 

PATIENT? 
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COMMUNICATIE 
Prepare: bereid het gesprek voor 

Relate: verzorg de relatie met de patiënt 

Elicit: verhelder de voorkeuren 

Provide information: informatie op maat 

Acknowledge: emoties / bekommernissen 

Realistische hoop: realistische doelen 

Encourage: communicatie aanmoedigen 

Document: toegankeliike neerslag in dossier 

 

 

 



“De waarheid” 

Waar en wanneer erover spreken? (timing, voorbereiding 
en setting)  

Met wie erover spreken?  

Hoe erover spreken? (breaking bad news) 

Waarover spreken? (ATMZ, prognose, voorkeur patiënt 
en familie, levenseinde) 

Hoe kunnen we hoop handhaven? 

Moeilijke situaties 

38 
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COMMUNICATIE 



Communicatie, het spreken met elkaar heeft de eigenschappen van 

een tumor: hij kan goedaardig zijn dan wel kwaadaardig. Hij kan tevens 

invasief worden en de gevolgen van een slechte communicatie met de 

patiënt kan metastaseren tot bij de familie. Waarheid is een van de 

krachtigste therapeutische agens (medicatie) die we ter onze 

beschikking hebben doch iedereen moet zich telkens opnieuw de vraag 

stellen naar de klinische bruikbaarheid, en vooral het ideale tijdstip van 

toediening en de juiste dosering[1]. Tezelfdertijd moeten wij het 

metabolisme van hoop en ontkenning dat onderling verbonden is 

proberen te onderkennen. 

1] Fallowfield LJ, Jenkins VA and Beveridge HA. Truth may 
hurt but deceit hurts more: communication in palliative care. 
Paal Med 2002; 16:297-303 
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Algemene aanbevelingen 

de waarheid meedelen is een taak voor de arts;  

omgaan in waarheid is een opdracht van ieder 
teamlid;  

waarheidsmededeling is geen eenmalig feit maar een 
proces: doseer;  

mensen hebben recht op de waarheid maar… ;  

de meeste patiënten willen weten maar niet allemaal 
evenveel;  

sta stil bij je eigen gevoelens;  

bewaar het perspectief van hoop. 
41 
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Zijn artsen goede slechtnieuws brengers? 

Artsen weten theoretisch wel hoe het moet; 

 Goed slechtnieuws mededelen vraagt oefening; 

70 % gaat niet over het wat, maar over het hoe! 

“Enkel in rustig water kan iemand zich spiegelen”  

“Een oprechte waarheidsmededeling is geen 
doodvonnis maar creëert kansen” 

43 
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Waarheid ? 

Wilkinson S. Does truth-telling influence patient’s 
psychological distress?  Eur. J Pal Care, 2005; 
3:124-126  

REVIEW  

“Bij 20 tot 25% is er toename angst, pijn, verdriet.”   

“De waarheidsmededeling is complex en socio-cultureel 
bepaald door patiënt en hulpverleners”.  
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Waarheid ? 

Bruera E et al. Attitudes and beliefs of palliative care 
physicians regarding communication with terminally 
ill patients. Palliat Med, 2000; 14:287-98 

Alle (100%) artsen wensen tot in de details hun eigen 
levensbedreigende ziekte te kennen.   

Van hun patiënten denken ze dat deze dit willen weten in:  
Canada 93% (60%)   

Europa 26% (52%)   

Zuid-Amerika 18% (24%)  
(xx) :percentage patiënten dat hun diagnose kent 

54 
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Stress experienced by physician and 

patient in the discussion of bad news. 

 

Ptacek JT, Eberhardt TL.  Breaking bad news: a review of the 

literature.  JAMA 1996; 276:496-502 



56 

  

 
                                                            



Het is best dat de waarheid gezegd 
wordt maar… 

De arts moet inschatten of de patiënt voldoende 
draagkracht heeft of niet;  

Beperkte draagkracht wil niet zeggen dat men 
mag liegen of niets zeggen;  

Beperkte draagkracht betekent gedoseerde 
informatie geven (“individualised disclosure” – 
“op maat”). 

58 
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Wat verwacht de patiënt? 1/3 

dokter up-to-date 4.72  / 5.00 

geeft mij beste opties 4.70  

neemt tijd voor mijn vragen 4.66 

is eerlijk over de ernst 4.61  

gebruikt klare, simpele taal 4.56  

deelt nieuws op directe wijze mee 4.56 

 

Ptacek JT and Ptacek JJ. : Patients’ Perceptions of Recieving Bad 

News About Cancer. J Clin Onc 2001: 19:4160-4164 
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Wat verwacht de patiënt? 2/3 

ondersteunt mij emotioneel 3.30  / 5.00 

hij is niet alleen 3.14  

waarschuwt mij dat slecht nieuws komt 3.01  

zoekt mee naar vertaling anderen 2.62  

houdt mijn arm vast 2.23 

 

Ptacek JT and Ptacek JJ. : Patients’ Perceptions of Recieving Bad 

News About Cancer. J Clin Onc 2001: 19:4160-4164 
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Wat verwacht de patiënt? 3/3 

Omgeving:  

Rustige plaats 99.2%  

Gedrag arts  

Arts beslist wanneer 94.0%  

Taal  

Direct, verstaanbare taal 96.6%  

Patiënt: 

Kreeg kans om vragen te stellen 96.7% 

 Ptacek JT and Ptacek JJ. : Patients’ Perceptions of Recieving Bad 

News About Cancer. J Clin Onc 2001: 19:4160-4164 



Inschatten van draagkracht  

Verlieservaringen in het verleden?   

Coping-strategie en coping-stijl?  

Sociale steun aanwezig?  

Emotionele steun aanwezig? 

Slechts 3% reageert op een waarheids-

mededeling met “extreem gedrag” (psychose, 
zelfdoding, ernstige depressie)  

62 



Gevolgen van niet mededelen 
De hulpverlener: geen idee wat patiënt als 
behandeling wenst;   
De patiënt: kan niet autonoom beslissen;   
Kans ontnomen om tijdig regelingen te treffen;   
Patiënt heeft geen echte ondersteuning en 
begeleiding, geen gedeelde zorg, is eenzaam en 
angstig;  

paradox : meeste patiënten voelen of zijn zich 
bewust  dat er al dan of niet openlijk met hen 
wordt gesproken;  

‘conspiracy of silence’ is erger dan ‘shared truth’ 

63 
 Quill T Perspectives on care at the close of life. Initiating end-of-life discussions with seriously ill patients: 

addressing the "elephant in the room". JAMA 2000; 284:2502-7 



Gevolgen van niet mededelen 

Waar blijven de kleinkinderen?  

Waarom wordt er gefluisterd op de gang?  

Welke blikken wisselen mensen uit onder elkaar? 

Die verpleegkundige is plots zo gehaast?  

Waarom valt er een stilte als ik over de zomer 
praat?  

Mijn vragen (over de achteruitgang) worden 
genegeerd . 

64 Olifanten in de kamer 
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SPIKES 

Setting   

Perception  

Invitation  

Knowledge  

Empathy  

Summery and Strategy 

 Walter F. Baile, Robert Buckman, Renato Lenzi, Gary Glober, Estela A. Beale, Andrzej P. Kudelka;  SPIKES—A Six-Step 
Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer  The Oncologist 2000; 5: 302-311 



Wanneer?  

Begin zelf!  

Overleving < 1 jaar;  

Toestand verandert of gaat achteruit; 

Onrealistische vragen /verwachtingen 

Problemen met behandeling; 

Inschakelen VAN palliatieve zorg 
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Waar? 

De setting is van belang;   

Respect voor privacy;  

Iemand meebrengen?  

Voorzie voldoende tijd en/of plan vervolg; 
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Hoe?  

Informeren: ‘chunk and check’, pauzes laten; 

Pas je taal aan;  

Noem een kat een kat;  

Hou rekening met emoties en maak ze bespreekbaar; 

Laatste check: vat samen, ‘zijn er nog vragen?’  

De waarheid moet niet als ‘een natte vod’ in iemands 
gezicht geslingerd worden ; 

In waarheid omgaan is meer dan alle feiten weergeven; 

69 



Hoe? 

“Empathische patiëntgerichte communicatiestijl”;  

Wat weet je al? 

Hoe kijk je naar de toekomst? 

Wat wil je weten? = maatwerk 

Geen glazen bol! 

“Nadien” is ook belangrijk : opvang van emoties nadien 

Noteer in dossier  

Overleg met de  andere zorgverstrekkers: klinkt het 
unisono? 

 70 
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NURSE-ing an emotion 

Name the emotion  

Understand  

Respect or praise the patient  

Support the patientknowledge  

Explore what underlies the emotions 

   

hulpverlener heeft ook emoties 
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COMMUNICATIE 
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Ann Faulkner. ABC of palliative care: Communication 

with patients, families, and other professionals.  

Clinical review  BMJ 1998;316:130-132  

http://www.bmj.com.gateway.iscientia.net/cgi/content/full/316/7125/130?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=1&author1=FAULKNER&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&firstpage=130&res
http://www.bmj.com.gateway.iscientia.net/cgi/content/full/316/7125/130?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=1&author1=FAULKNER&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&firstpage=130&res
http://www.bmj.com.gateway.iscientia.net/cgi/content/full/316/7125/130?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=1&author1=FAULKNER&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&firstpage=130&res
http://www.bmj.com.gateway.iscientia.net/cgi/content/full/316/7125/130?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=1&author1=FAULKNER&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&firstpage=130&res
http://www.bmj.com.gateway.iscientia.net/cgi/content/full/316/7125/130?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=1&author1=FAULKNER&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&firstpage=130&res
http://www.bmj.com.gateway.iscientia.net/cgi/content/full/316/7125/130?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=1&author1=FAULKNER&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&firstpage=130&res
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Tot slot 

 Zorg goed voor jezelf!  
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