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"The death of Theodore Gericault (1791-1824), with his friends Colonel Bro de Comeres and the 
painter" by Ary Scheffer (1795-1858). Until the start of this century, most people died at home 
while being cared for by family and friends 
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QUID? een korte inleiding….. 

Zorgpaden 
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Definition (Clinical) Care Pathway 

 

 A collection of methods and tools 

 Concerning a specific patient population 

 In order to reach tuning and agreement about tasks 

 Focusing to and controlling on effectiveness and 

efficiency 

 Admitting to plan, to observe and to follow patient 

controlled care on a systematic way  

                           (Ref. Sermeus Vanhaecht, CVZ Leuven 2002) 
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4 Corner stones for (clinical) care pathways 

Research 

Evidence 

Clinical experience 

Team is expert 

Preferences 

Patient 

Organisation 

Available tools 

 

Ref.Netwerk Klinische Paden CVZ-KULeuven, 2002 
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Palliatieve zorg 

 

 

 



Zorgpad Palliatieve Zorg 1ste lijn Vlaanderen 

klinische expertise 

- expertengroep 

- werkgroep 

- onderzoeksgroep 

 

voorkeuren patiënt - mantelzorger organisatie   

beschikbare middelen 

 

research – evidentie 
- literatuurstudie 

- kwalitatief onderzoek: noden mantelzorg 

-(patiënten-overlegplatform) 

inclusie patiënt  

levensprognose 

< 1jr 

rouwzorg 

SQ- PPS 

communicatie coördinatie 
controle  

symptomen 

continuïteit 

van zorg 

ondersteuning 

mantelzorg 

zorg voor de  

stervensfase 

continue  

leren 

 

 

noden en behoeften  

zorg patiënt/ 

mantelzorger 

 

 

multidisciplinair  

team/overleg 

zorgdossier 

dood 



Zorppad Palliatieve Zorg 

 

 Wie includeren? = palliatieve patiënt = patiënt 

met ‘ongeneeslijke’ ziekte met een tentatieve 

prognose < 12 maanden = Surprise Question / 

SPICT 

 



Zorgpad Palliatieve Zorg 1ste lijn Vlaanderen 

klinische expertise 

- expertengroep 

- werkgroep 

- onderzoeksgroep 

 

voorkeuren patiënt - mantelzorger organisatie   

beschikbare middelen 

 

research – evidentie 
- literatuurstudie 

- kwalitatief onderzoek: noden mantelzorg 

-(patiënten-overlegplatform) 

inclusie patiënt  

levensprognose 

< 1jr 

rouwzorg 

SQ- PPS 

communicatie coördinatie 
controle  

symptomen 

continuïteit 

van zorg 

ondersteuning 

mantelzorg 

zorg voor de  

stervensfase 

continue  

leren 

 

 

noden en behoeften  

zorg patiënt/ 

mantelzorger 

 

 

multidisciplinair  

team/overleg 

zorgdossier 

dood 



Zorgpad Palliatieve Zorg 

 

 Wie includeren? = palliatieve patiënt = patiënt 

met ‘ongeneeslijke’ ziekte met een tentatieve 

prognose < 12 maanden = Surprise Question / 

SPICT 

 Cruciaal is dan om met patiënt te bespreken hoe hij 

die laatste 12 maanden ziet, wat zijn 

verwachtingen zijn, welke behandelingen hij wel of 

niet meer wil….= Vroegtijdige zorgplanning 

(VZP) =Advance Care Planning (ACP) 

 



Vroegtijdige zorgplanning 



Vroegtijdige zorgplanning als 

beslissingsinstrument 

 

 

 

 

Dr. Büscher K.M. 

CRA   St-Gabriel , St- Camillus GZA 



10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Wie beslist bij medische interventies? 

 

• Patiënt 

• Arts 

• Verzorgende 

• Vertegenwoordiger 

• Familie 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Wat is vroegtijdige zorgplanning ? 

• Definitie 

• Het vroegtijdige zorgplan is het geheel van onderhandelde zorgen dat  

is opgesteld naar de richtlijnen van de  patiënt. 

• Het zorgplan treedt pas in werking als de patiënt tijdelijk of definitief 

wilsonbekwaam is 

• Het is dus een wilsverklaring  betreffende de behandeling die nog door 

de patiënt gewenst wordt 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 18 10/10/2013 

Doelstellingen van het vroegtijdig zorgplan 

 

 Verbeteren van de zorg om het leven 

• Respecteren van de persoonlijke keuze van de patiënt 

• Draagbaar maken van beslissingen die moeten genomen worden door de 

vertegenwoordiger en de familie 

• Vermijden van over- en onderbehandeling 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 

Hoe ontwikkelen wij een vroegtijdig zorgplan 

• Bij het opstellen van een vroegtijdig zorgplan kan men focussen op de 

zorgdoelen : verlengen van leven, in stand houden van de functies, 

maximaal comfort bieden  

 

• Men kan de richtlijnen ook opstellen voor specifieke behandelingen in 

hypothetische situaties,dit is het interventie gericht zorgplan 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 

Hoe ontwikkelen wij een vroegtijdig zorgplan 

Zorgdoelen 

• Code A  “alles doen” : = verlengen van het leven 

• Hospitalisatie, reanimatie,intensieve zorgen met verdere 

ondersteuning en behandeling 

 

• Code B  “basiszorg” : = behouden van de functies 

• Hospitalisatie, geen reanimatie,wel aangepaste behandeling met 

desnoods ingrijpende procedures . Intensieve zorgen enkel na 

overleg met artsen en vertegenwoordiger 

 

• Code C  “comfortzorg” : = maximaal comfort 

• Geen hospitalisatie, geen reanimatie,geen intensieve zorgen, 

klachtenbestrijding, palliatieve zorgen 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 

Hoe ontwikkelen wij een vroegtijdig zorgplan 

Interventie gericht 

DNR- codes 

• DNR 0 : geen behandelingsbeperking 

 

• DNR 1 : niet reanimeren 

 

• DNR 2 : behandeling niet uitbreiden (aanduiden in welke domeinen de behandeling 

beperkt wordt ) 

 

• DNR 3 : behandeling afbouwen ( aanduiden in welke domeinen de behandeling 

afgebouwd of geweigerd wordt ) 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Waarom is het vroegtijdig zorgplan nodig ? 

 

Wilsonbekwame patiënt heeft recht op zorgverlening naar zijn wensen 

maar... 

• “Negatieve wilsverklaring “ geeft te weinig houvast 

• Wat bedoelt men als men zegt : ik wil niet meer dit of dat ? 

• Is de keuze wel gestoeld op duidelijke informatie ? 

• Vindt de vertegenwoordiger voldoende informatie om te beslissen ? 

• Kan de wachtarts beslissen aan de hand van datgene wat 

opgeschreven werd ? 

 

Meestal is het geschreven document zo vaag dat men er geen rekening 

mee houdt 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Waarom is het vroegtijdig zorgplan nodig ? 

 

De totaalzorg kan enkel verbeteren door : 

• Duidelijkheid 

• Aangepast profiel 

• Continuïteit 

• Vertrouwen 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Waarom is het vroegtijdig zorgplan nodig ? 

 

• Duidelijkheid  

• Patiënt moet weten waar het om gaat = informatie 

• Verzorgende en verplegende ondersteunen in hun inbreng 

• Conflicten vermijden door verwarring te vermijden 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Waarom is het vroegtijdig zorgplan nodig ? 

 

• Duidelijkheid 

• Aangepast profiel 

• Voorspellen welke behandeling, welke zorgen welke patiënt op welk 

moment wenst of nodig zal hebben is moeilijk , zo niet onmogelijk , 

maar … 

• Toekomstige situaties kunnen besproken worden , dit helpt om 

voorkeuren te herkennen 

• Bespreken van vooruitzichten en uitkomsten van aanwezige 

ziekten 

• Bespreken van ziekten die zich zouden kunnen voordoen in de 

toekomst 

• Niet iedereen moet een vroegtijdig zorgplan invullen , de keuze is vrij 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Waarom is het vroegtijdig zorgplan nodig ? 

 

• Duidelijkheid 

• Aangepast profiel 

• Continuïteit en stabiliteit 

• Veranderingsmomenten zijn onvoorspelbaar 

• Dynamisch zorgplan dient daarom regelmatig geactualiseerd te worden 

• Geschreven zorgplan biedt houvast voor elke betrokken persoon , ook 

de wachtarts 

• Het document VZP moet mee bij elke verwijzing of opname 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Waarom is het vroegtijdig zorgplan nodig ? 

 

• Duidelijkheid 

• Aangepast profiel 

• Continuïteit en stabiliteit 

• Vertrouwen 

• Praten over vroegtijdige zorgplanning zorgt voor toenemend 

vertrouwen 

• De patiënt krijgt terug de centrale plaats in zijn zorgplan 

• Vertrouwen zorgt voor aanvaarding en rust 

• Vertegenwoordigers voelen zich gesteund en zullen gemakkelijker 

beslissingen durven nemen 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Vroegtijdige zorgplanning  

Op zoek naar een geschikt model 

• Visie moet duidelijk zijn 

• Eenvoudige toepassing 

• Begrijpelijk voor alle zorgverstrekkers 

• Toepasbaar op alle patiënten 

• Aanpasbaar,flexiebel 

• Duidelijke implementatie in dossier ( wachtarts- ziekenhuis) 

• Positieve benadering van bewoner 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Vroegtijdig Zorgplan : aanduiden van directieven 

• Tijdens gesprekken worden wensen kenbaar gemaakt en opgeschreven 

• Aan de hand van vragenlijsten worden de voorkeuren onderzocht 

• Het is niet de bedoeling om op alle vragen onmiddellijk een antwoord te 
krijgen 

• De vragenlijst dient als leidraad om gesprekken te ontwikkelen  

• Indien de patiënt beslissingsonbekwaam wordt zijn deze documenten een 
leidraad voor  het plannen van de juiste zorg 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Vroegtijdig Zorgplan : aanduiden van directieven 

Voornaamste informatiebron is nog steeds de huisarts. 

Hij kan de gezondheidstoestand bespreken en de  behandeling bij gewijzigde 

toestand bijsturen. 

Het zorgplan is dynamisch, dit wil zeggen dat het ten alle tijden aangepast kan 

worden aan de wensen van de patiënt. 

Directieven nu opgesteld zijn een leidraad voor beslissingen indien de patiënt 

wilsonbekwaam werd. 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Vroegtijdig Zorgplan : aanduiden van directieven 

Keuzedomeinen 

• Antibiotica 

• Heelkunde 

• Bestraling, chemotherapie 

• Kunstmatige voeding 

• Vochttoediening 

• Reanimatie 

• Beademing 

• Bloedtransfusie 

• Amputatie 

• Dialyse 

 

In elk domein wordt afgetoetst wat nog gewenst is. 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Formulieren 

Vragenlijst vroegtijdige zorgplanning  

 

Naam van de patiënt :                 ……………..................    

 

Naam van de vertegenwoordiger : ....... ………………...... 

 

Datum gevoerde gesprek :            .........../…………/…… 

 

Evaluatie wordt voorzien op :       ..……../………../……. 

 

Is er een wilsverklaring aanwezig  :              0 ja         0 neen 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Formulieren 

Deel 1 : Algemene vragen:   

 

• Hoe ervaart u oud zijn ? 

• Wat vindt u belangrijk in uw leven ? 

• U bent nu opgenomen in het WZC, wat zijn uw verwachtingen ? 

• Wat vindt u belangrijk in de zorg ?  

• Wat hoopt u nog mee te maken, naar wat kijkt u nog uit ?  

• Hoe hoopt u nog te leven ?  

• Als u ziek wordt, wat wilt u dan dat er nog gebeurt, wat wil u nog dat we voor u doen ? 

• Als u ziek wordt, wat wilt u dan vooral dat er niet meer gebeurt ?  

• Wanneer vindt u dat we niets meer moeten doen ? 

• Geloofsvragen?  

• Waarvoor bent u het meeste bang ?  
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Formulieren 
Deel 2 : Algemene zorgdoelen 

  

       De globale doelstellingen van de vroegtijdige zorgplanning worden als volgt bepaald :   

        Als de patiënt wilsonbekwaam is wenst hij/zij: 

 

• 1.  □  maximale zorg in ziekenhuis en het woonzorgcentrum 

 

• 2.  □  beperkte zorg ziekenhuis en maximale zorg woonzorgcentrum 

 

• 3. □  geen opname in het ziekenhuis ,maximale zorg woonzorgcentrum  

 

• 4. □ palliatieve zorg (geen ziekenhuisopname gewenst, tenzij nodig voor comfort 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Formulieren 

Deel 3: Specifieke behandelingsrichtlijnen                                                            
 

 

Ik wens antibiotica bij levensbedreigende infectie ja neen 

Ik wens antibiotica bij niet-levensbedreigende infectie ja neen 

Ik wens nog operatie indien nodig ja neen 

Ik wens nog enkel comfortoperatie ja neen 

Ik wens nog chemotherapie als volwaardige behandeling ja neen 

Ik wens nog chemotherapie als comfortbehandeling ja neen 

Ik wens nog radiotherapie als volwaardige behandeling ja neen 

Ik wens nog radiotherapie als comfortbehandling ja neen 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Formulieren 

Deel 3: De specifieke behandelingsrichtlijnen                                                            
 

 

Ik wens kunstmatige voeding  ja neen 

Ik wens kunstmatige vochttoediening ja neen 

Ik wens nog eenmalige bloedtransfusie  ja neen 

Ik wens nog meerdere bloedtransfusies ja neen 

Ik wens nog korte reanimatie ja neen 

Ik wens nog doorgedreven reanimatie ja neen 

Ik wens nog kortdurende beademing ja neen 

Ik wens nog langdurige beademing ja neen 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Formulieren 

Deel 3: De specifieke behandelingsrichtlijnen                                                            
 

 

Ik wens nog amputatie ja neen 

Ik wens nog amputatie enkel voor comfort ja neen 

Ik wens nog eenmalige dialyse ja neen 

Ik wens nog langdurige dialyse ja neen 

Eventuele opmerkingen of aanvullingen : 

 

 

Opgemaakt te :                                           datum :   

 

 Handtekening arts :                                    Handtekening patiënt : 

 

                                                                     Handtekening vertegenwoordiger : 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Opvolgen van naleven van directieven 

• In het zorgplan moeten faciliteiten aanwezig zijn om de opvolging van de 

directieven te controleren 

• Het zorgplan moet regelmatig herbekeken worden 

• Bij transfert dienen de directieven op een vlotte manier meegegeven te 

worden 

• Vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger moeten steeds op de hoogte 

blijven van veranderingen in de toestand en vereiste zorgen 
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10/10/2013 VZP als beslissingsinstrument 10/10/2013 

Vroegtijdig zorgplan : kritiek 

• Specifieke behandeling kan soms wel, soms niet zinvol zijn . 

• Valse illusie van nauwkeurigheid; enkel bruikbaar als de klinische situatie 

overeenkomt met het scenario dat de bewoner voor ogen had . 

• Herleidt doelstellingen van VZP tot verklaren van behandelingsstrategiëen  

• Tijdrovende procedure .  

• Moeilijk om artsen zover te krijgen dat ze de formulieren behoorlijk invullen  

• Het is soms moeilijk om de wensen van patiënt te respecteren 
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Het ZorgPad Palliatieve Zorg 

ZPPZ 



ZORGPAD PALLIATIEVE ZORG 

 

 

 STROOMDIAGRAM  [=‘FLOWCHART’] 

 HANDBOEK 

 ZORGDOSSIER 



 
STROOMDIAGRAM 

 
 

 4 grote luiken 

 Inclusie van de patiënt 

 Prognose van 3 maand 

 Stervensfase 

 Rouwfase 



consult patiënt met een  

levensbedreigende aandoening 

SQ: prognose 

<12 maanden? 

VZP? 

zijn er noden? 

evalueer de noden 

PPS = %? 

pps 

schaal 

N 

J 

J 

J 

N 

N 
start zorgdossier 

ZPPZ 

inclusie moment 



MDO? 

team compleet? 

PPS 

 6O% ? 

zijn er noden? 

evalueer de noden 

prognose  3 mnd  

 

team uitbreiden 

aanvraag palliatief forfait 

document  

palliatief forfait? 

N 

N 

N 

J 

J 

J 

J 

prognose 3md 



MDO? 

PPS 

 20%? 

zijn er noden? 

patiënt 

in de stervensfase 

evalueer de noden 

MDO? 

N 

N 

N 

J 

J 

J 

team compleet? 

team compleet? 

stervensfase 



patïënt gestorven? 

rouwbezoek? 

evalueer  

zorg na overlijden 

bij naasten 

zorg stopt = rouwfase 

afsluiten zorgdossier feedback ZPPZ 

document  

rouwzorg J 

J 

N 

N 

patiënt gestorven 



HANDBOEK 

Geeft informatie die toelaat een antwoord 
te vinden op vragen rond besluitvorming 
(decision making question(s)) 

 

 Betreft informatie die het mogelijk maakt 
te handelen 

 

 Formulieren/formats  

Om financiële compensaties te vragen 

Om de zorg te organiseren 

 



Het handboek (zie ook website) 

 



ZORGDOSSIER  

Zorgdossier 
Helder en transparant 

 Bevat ook de ‘flow chart’ 

 

[Zorg‘Paspoort’] 
 Voor het geval van een urgentie 

 



 



 

Laten we – stap voor stap, scharniermoment per 

scharniermoment – door het verhaal van Anna 

gaan en kijken hoe we, met behulp van het 

Zorgpad Palliatieve Zorg, goede zorg aan Anna 

kunnen aanbieden…. 

Anna 



Anna (1) 

 

 Anna, 38 jaar, gehuwd sinds 2 jaar, pasgeboren 

baby Eli 

 Ze woont sinds 10tal jaar in België 

 Ze is heeft Joodse roots 

 Anna zelf is gelovig maar niet praktiserend 

 



Anna (2) 

Scharnier-moment 1 : begin van de ziekte en 
diagnosestelling / waarheidsmedeling 

 Assessment  

 2002: de ziekte manifesteert zich voor het eerst met 
een epilepsie aanval daags na de geboorte van haar 
eerste baby Richard 

 Diagnose : hersen-gemetastaseerd bronchuscarcinoom 

  Veel verdriet en woede bij het vernemen diagnose: 
“hoe kan dat nu, ik heb toch nooit gerookt…! 

 



Enkele kernboodschappen 

 

De waarheid meedelen 

Welke waarheid? 

Slecht-nieuwsgesprek: nu al? 

⟶Start Vroegtijdige Zorgplanning? 

Recht op waarheid 
Ethisch perspectief 

Wettelijk perspectief 

Deontologisch perspectief 

Rekening houden met draagkracht 

Wat als we Anna de waarheid niet vertellen? 
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Anna (3) 

Scharniermoment 2 : behandelingsfase 

 Assessment  

 Chirurgie en combinatie radiotherapie- chemotherapie 
worden toegepast 

 Gevaar voor epilepsie-aanvallen is vrij groot : 
Depakine® wordt opgestart ter preventie van epilepsie 

 Acceptatie en hoop op genezing: Anna en haar man 
willen er écht voor gaan (joodse culturele achtergrond 
speelt hier) 
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Kernboodschappen 

Scharniermoment 2 : behandelingsfase 

 Huisarts blijft hier wat aan de zijlijn 

 Belangrijk om toch betrokken te blijven 

 Zelf initiatief nemen? 

 Naar patiënt en familie toe? 

 Naar collegae-specialisten toe? 

 Laat toe om tijdig de SQ te stellen!!! 
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Anna (4) 

Scharniermoment 3 : herval van de ziekte 

 Assessment  

 Controle-evaluatie toont herval van de ziekte met lokale 

progressie longtumor, longmetastasen, uitbreiding van de 

hersenmetastasen én…botmetastasen lumbale wervels 

 Stop curatieve behandeling (chemotherapie) 

 Weinig symptomen op dat moment 

 Anna negeert het slecht nieuws, ook de partner schijnt niet 

te beseffen dat het einde nadert – men wil er nog steeds 

voor gaan 
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Kernboodschappen 

Scharniermoment 3 : herval van de ziekte 

 Nu echt de moment om  

 Zorgvuldig (als huisarts) mee op te volgen 

 Om SQ regelmatig te stellen! 

 Vanaf nu ook PPS: helpt functionele evolutie te volgen  

 Evalueer geregeld: zorgvuldig symptomen, 
psychologische, sociale en existentiële noden  

 Biedt mogelijkheden aan en bekijk ze met patiënt en 
familie om hieraan te verhelpen 

 Her-evalueer regelmatig 
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Anna (5) 

Scharniermoment 4 : palliatieve fase strictu senso 

 Assessment : 

 April 2005: beginnende hemiparese rechts en dysarthrie / 
hoofdpijn / prikkelhoest die erg vermoeiend werkt/ gevaar voor 
epilepsie-aanvallen persisteert 

 Meeste last heeft A. van lage rugpijn die haar de slaap beneemt 

 Anna ten prooi aan intens dilemma 

 Wil blijven vechten, wil het onderste uit de kan (negatie) 

 Beseft dat het écht wel de verkeerde kant uitgaat: intens verdriet, 
toenemend besef alles te moeten lossen (man, jong kind), geeft aan zo 
lang mogelijk te willen thuisblijven 

 Angst voor het einde : hoe zal dit lopen, kan dit wel thuis gebeuren? 

 Angst en verdriet bij de man  
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Kernboodschappen 

Scharniermoment 4 : palliatieve fase stricto sensu 

 Anticiperen: vroegtijdige zorgplanning (proces!) 

 Volg op met PPS! 

 In dit geval:  

 Fysisch: continu behandelingsplan 

 Maar zorg vooral ook voor doorbraakmedicatie (pijn, 
epilepsie, verwardheid….) 

 Psychosociaal: 

 tijdig inschakelen hulpbronnen : thuiszorgteam en palliatief 
team en mantelzorg  

 Voorzieningen/Aanvragen/Dag- en nachtzorg 
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Anna (6) 

Scharniermoment 5 : de eindfase 

 Assessment  

 Begin januari 2006 

 Totale hemiparalyse rechts, afasie -> heel moeilijke 
communicatie ! 

 Bedlegerigheid , incontinentie, totale afhankelijkheid  

 Hoesten, fluimen, slikproblemen 

 Toenemende hoofdpijn 

 Hevige pijn lage rug, vooral bij bewegen en verzorging 
(zoals wassen of brengen naar toilet maar ook in rust,  
en ‘s nachts) 
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Kernboodschappen 

 Intensifiering palliatieve zorg : actieplan  

 Familiemeeting : waarheid, draagkracht… 

 Intensifiering verpleegkundige zorg : blaassonde, spuitdrijver, 
preventie decubitus 

 Intensifiering mantelzorg : zussen uit Israël, vrijwilligers 
netwerk palliatieve zorg 

 Contacteren netwerk palliatieve zorg : spuitdrijver 

 Medicatie  

 Stop orale medicatie (niet meer mogelijk) 

 Instellen spuitdrijver met morfine, Aacidexam®, lage dosis Dormicum®  
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Zorg voor de familie 

 Families: ‘the hidden patient’ 

 

 Probleemoplossend vermogen bevorderen 
 Praktische ondersteuning : informatie ziekteproces, voorzieningen, 

procedures 

 Emotionele ondersteuning en erkenning, waardering 

 

 Cohesie bevorderen : familiemeeting (waarheid, 
levenseinde, conflicten, draagkracht) 

 

 Ondersteuning bij het verwerken nadien : rouwfase 
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Anna (7) 

Scharniermoment 6 : terminale fase 

 Assessment :   

 volledig coma 

 Terminale fase : actieplan  

 Afbouwen en stoppen Aacidexam® (futiel) 

 Instellen palliatieve sedatie met hoge dosis Dormicum®, 

behouden van morfine, scopolamine in reserve ifv reutel  
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Anna(8) 

Scharniermoment 7 : NA het overlijden  

 Assessment 

 Na 2 dagen overlijdt Anna rustig, ze wordt thuis opgebaard. 

 De familie is verdrietig maar tevreden 

 Rouwfase : actiepunten 

 Rouwgesprek nadien : samen inkijken afscheids-foto-gedichten 

boek voor jonge kleuter 

 De echtgenoot wordt verwezen naar zelfhulpgroep voor ‘jonge 

weduwnaars’ en later naar rouw-therapeut ivm complexe rouw 
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Aanbevelingen 

 Respect voor autonomie en privacy van patiënt en 
familie  

 Houding van betrokkenheid en engagement 

 Professionele houding  

 Zorgvuldig assessment 

 Beschikbaarheid – bereikbaarheid - continuïteit 

 Communicatie – overleg 

 Interdisciplinaire samenwerking :  

 Ieder vanuit eigen sterkte en kennis 

 Overleg en communicatie in het team 

 Overleg met de tweede lijn  
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Knelpunten? 

 In de oncologische behandelingsfase verlies je als 

huisarts soms het contact met de patiënt 

 De waarheid rond het ‘ongeneeslijke’ en de 

aanvaarding ervan 

 Voldoende mantelzorg vinden 

 De emoties bij de patiënt en de familie opvangen 

 De nazorg post-mortem / rouwfase 



WAT WORDT VAN JULLIE VERWACHT IN HET 

KADER VAN HET IMPLEMENTATIEONDERZOEK 

ZORGPAD PALLIATIEVE ZORG? 

Het onderzoeksproject 





Het onderzoeksproject 

 Implementatie-project 

 Design 

 Huisartsen 

 Patiënten 

 Huisartsenkring 

 Verdere datacollectie 



Stepped wedge cluster design 

Brown CA, Lilford RJ. The Stepped Wedge trial design: a systematic review. BMC Medical Research Methodology. 2006;6:54.  



Verwacht van huisarts 
 

 Uzelf inschrijven:  

 Engagementsverklaring  

 korte eenmalige vragenlijst met achtergrondinformatie 

 

 Registreren van de praktijkpopulatie  

 Identificeren van de onderzoekspopulatie 

 Bepalen van de inclusiepatiënten 

 a.h.v. “geïnformeerde toestemming” 

 Kiezen van minstens één focuspatiënt  

 



Selectie van patiënten 

Praktijkpopulatie 

SQ [+] 

OZ populatie 

Informed consent 

inclusiepatiënt 

focus 



Verwacht van huisarts 

 Praktijkpopulatie (10 werkdagen) 
 bij elke patiënt noteren van geslacht, leeftijd, plaats contact, SQ 

 totaal aantal patiëntencontacten 

 Onderzoekspopulatie (SQ [+] ; > 45 jaar) 
 aanbieden geïnformeerde toestemming 

 Inclusiepatiënten (informed consent [+]) 
 SPICT (eenmalig) 

 vragenlijst na overlijden (eenmalig) 

 Focuspatiënt (ZPPZ – minstens 1) 
 stap-voor-stap doorlopen van het ZPPZ 

 PPS (elke maand  wekelijks) 

 PPS > 40 (maandelijks) 

 PPS < 40 (wekelijks) 

 Vragenlijst na overlijden (eenmalig) 



Verwacht van patiënt 

 Inclusiepatiënten + Focuspatiënt 

 Palliative Outcome Scale (+ enkele vragen) 

 1 x per maand 

 1 x per week (als PPS < 40) … enkel bij focuspatiënten  

  

 Bevraging bij familie: nazorg 

 1 x na overlijden  



Registratie 

 Administratieve hulp: palliatief netwerk 

 Engagementverklaring per huisarts 

 toestemmingsformulieren (I.C.) per patiënt 

 Gegevensverzameling 

 Via Hector/email 

 Link naar beveiligde omgeving 

 Vragenlijst 

 Rechtstreeks in de databank 

 

 

 







PPS 





Rol huisartsenkring 

 KRING 

HUISARTSEN-LEDEN 

REGIO- 

TEAM 

 mee denken en doen 

Motiveren, stimuleren, … 

Regionale organisatie palliatieve zorg 

   - knelpunten, opportuniteiten, kansen…   

aandacht voor het project 

Focus 

groepen 



Het onderzoeksproject 

 Implementatie-project 

 Design 

 Huisartsen 

 Patiënten 

 Huisartsenkring 

 Verdere datacollectie 



Inter Mutualistisch Agentschap (IMA) 

 Facturatie gegevens  

 Patiënt contacten 

 HA + ≠ artsen,  

 regulier, nacht, weekend, … 

 ziekenhuisopnames 

 Technische akten 

 beeldvorming 

 labo 

 onderzoeken 

 Medicatie 

 dementie, kanker, … 

 

 

 



 Huisarts 

A. SPICT en PPS 

B. Vragen na [+] 

Patiënt + familie 

A. POS + … 

B. Vragen na [+] 

 

 IMA 

A. Palliatief forfait 

B. Gezondheidsconsumptie 

Samenvattend: per patiënt… 

Gecodeerd 

rijksregister- 

nummer 



Kwalitatieve gegevens 

 Regionale organisatie 

 Huisartsenkringen 

 Palliatieve netwerken 

 Individuele zorg 

 Huisartsen 

 Patiënt en familie 

 

 



Wat staat daar tegenover? 



Vergoeding….? 

 samenwerkingsovereenkomst 

 registratieformulier 10 werkdagen (SQ) 

 lijst inclusiepatiënten (SQ [+]) 

 focuspatiënt(en) 

 engagement om ZPPZ te gebruiken 

 bevraging na overlijden 

   €  50,- 

+ €  10,- pp 

Kans op waardevolle prijs indien > 10 inclusies 



 

AFRONDING EN EVALUATIE 

Vragen … ? 



Tot slot 

 Zorg goed voor jezelf 
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