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Programma 

• Inleiding palliatieve zorg 

• Besluitvorming in de palliatieve fase 

• Casuïstiek 

 



Inleiding palliatieve zorg 

Palliatieve zorg (WHO 2002) 

 

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van 

leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te 

maken hebben met een levensbedreigende aandoening 

door het voorkomen en verlichten van lijden door middel 

van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling 

en behandeling van pijn en andere problemen van 

lichamelijke, psychosociale en levensbeschouwelijke 

aard. 

 



Inleiding palliatieve zorg 



      Spectrum van de palliatieve zorg 

 

 

   

    Spectrum van de palliatieve zorg 



Inleiding palliatieve zorg 

Toekomstige behoefte palliatieve zorg: 

• Vergrijzing: aantal 65+-ers van 16% naar 26% 

•  ↑ Sterftecijfer 

•  ↑ Toename chronisch zieken, ↑Multimorbiditeit 

•  ↑ Behoefte palliatieve zorg  

• Verschuiving van zorg van ziekenhuis naar 1e lijn 

 



Inleiding palliatieve zorg  

Trends en prognoses 

 Sterfte 2010 Incidentie 

toename tot 

2040 

Kanker 42.600 40% Dubbele 

vergrijzing 

Dementie 9.014 110% 

CVA 8.913 40% 

Hartfalen 6.912 Toename 

COPD 5.984 Toename 

Rapport ‘Palliatieve zorg in beeld’ (IKNL 2014) 



Inleiding palliatieve zorg  

Context palliatieve zorg en plek van overlijden  

            

                              2006*  2010**  

• Thuis:                  32%  51% 

• Verzorgingshuis: 10% 

• Ziekenhuis:          27%  25% 

• Verpleeghuis:      25%  22% 

• Elders:                   5% 

     *VPTZ 2006    **sterfgevallenonderzoek 2010 

 



Besluitvorming in de palliatieve fase 

 

 

 

 

Besluitvorming in de palliatieve fase 



Besluitvorming in de palliatieve fase 

De beslisschijf – fases besluitvorming 

• Houd de patiënt centraal 

• Ondersteuning en structuur biedend 

bij besluitvorming 

• Mono- en multidisciplinair 

• Doorlopen fases kan per symptoom  

    of voor meerdere symptomen   

    tegelijk 

• Bruikbaar bij (patiënt)besprekingen  

• Basis voor na- en bijscholing 

 



Besluitvorming in de palliatieve fase 

Richtlijnen palliatieve zorg 

• Palliatieve zorg, Richtlijnen voor de praktijk  (de Graeff 

et al. 2010) 

• Palliatieve zorg, Zakboekje 

• www.pallialine.nl 

 

 •44 richtlijnen 

•Symptomatologie – pijn  

•Ziektegerichte richtlijnen – ALS / COPD / verstandelijke 

beperking  

•Niet - ziektegerichte richtlijnen – spiritualiteit 

 

PalliArts App 



Symptomatologie oncologie 

Symptoom- 

prevalentie  

PZ Laatste 2 wk 

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% 

Teunissen et al. 2006  



Symptomatologie hartfalen COPD 
nierfalen  

Jansen et al. 2008  



Praktijk: hulpmiddelen 
 

Beslisschijf 

 

Toepassingskaarten 



 
  
Toepassingskaarten 

• toepassing richtlijnen a.h.v. 

  4 fases ‘Besluitvorming’ 

• symptomen (13): angst, anorexie 

en gewichtsverlies, dehydratie, 

delier, depressie, droge mond, 

dyspnoe, ileus, misselijkheid en 

braken, obstipatie, pijn, 

slaapproblemen, vermoeidheid 

• thema gerichte zorg (1): spirituele 

zorg  



Besluitvorming in de palliatieve fase 

De methodiek: 

• Geeft op praktijkgerichte wijze vorm aan integrale 

continue palliatieve zorg (definitie palliatieve zorg) 

• Creëert ruimte voor afwegingen in perspectief van 

beperkte tijd 

• Focus van model sluit aan bij focus van patiënt 

• Beoogt kwaliteit van de zorg en communicatie te 

verbeteren  

• Ondersteunt het multidisciplinair behandelteam  

• Maakt besluitvorming transparant voor patiënt, naasten 

en professionals 

 



Besluitvorming in de palliatieve fase 

De methodiek: 

• Spreken van één taal  

• Gebruik richtlijnen palliatieve zorg 

• Delen van kennis en gezamenlijk doel  

• Anticiperend beleid 

• Wens van de patiënt  

• Multidimensionale zorg 

 



Besluitvorming in de palliatieve fase 

Meerwaarde van de methodiek is inzicht krijgen in: 

• wat er (waarschijnlijk) aan de hand is 

• wat de patiënt wil en/of kan 

• wat de behandelaar/het behandelend team tot doel heeft 

• wat de risico’s zijn die bij bepaalde keuzes horen 

• wat de mogelijkheden voor aanpak en bijstelling zijn 

 



Casus 1  

• Waarnemend huisarts belt team voor advies bij 62- 

jarige man. De ALS wordt nog behandeld met riluzole. 

Dhr heeft daarnaast een dementieel beeld en ernstige 

slikklachten. Mobiliseert en komt uit bed. Dhr heeft O2 

1.5 liter/min voorgeschreven gekregen 

• Jl vrijdag is dhr gestart met fentanyl  en oxazepam ivm 

kortademigheid en angst. Zaterdag was de 

benauwdheid en angst nog steeds aanwezig. De HAP 

werd geconsulteerd en de fentanyl is gestaakt. Dhr 

startte met MsContin. De volgende dag werd de 

pleister verwijderd. 

 



Casus 2  

• Vanmorgen werd HA gebeld door het ALS- centrum  

i.v.m. mogelijke paniek in thuissituatie van dhr. Bij 

telefonisch contact met HA en familie bleek dat deze 

niet acuut  hoefde te komen. 

• Nu bij bezoek treft hij een ernstig versufte patiënt, waar 

geen contact mee mogelijk is.  Dhr zit op de bank. 

Echtgenote geeft aan dat dhr angstig is. 

• In dossier is vastgelegd dat dhr niet beademd wil 

worden. 

 



  
Aan de slag 
 



Casus 3 

Medische voorgeschiedenis, diagnose, 

comorbiditeit behandeling  

• ALS en (preseniel) dementieel beeld  

- behandeling met riluzone 

• Fysiek slikklachten/angst/suf / ADL met hulp nog uit 

bed > 50% uit bed 

• Psychisch moeilijk iets van te zeggen (HA in 

waarneming) 

• Sociaal woont samen met echtgenote geen kinderen 

     Thuiszorg dagelijks 

• Existentieel moeilijk iets van te zeggen (HA in 

waarneming) 



Casus 4  

Levensverwachting maanden?  

Medicatie  

Riluzole 

Fentanyl 12 mcg net gestaakt; gestart met  MS contin  

2 x 10 mg  

Oxazepam 3 x 10 mg   

Symptoomanalyse 

Suffe slecht reagerende patiënt, zittend op bank  

Angst niet te beoordelen  

Betekenisgeving niet te beoordelen   

Prioriteiten geen zkh opnames geen invasieve ingrepen 
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Casus 5  

Werkhypotheses 

• sufheid tgv  

1. bijwerkingen van medicatie (morfine en oxazepam) 

2. koolzuurstapeling 

• angst op basis van  ontwikkeld delier tgv de opiaten 

Beleidsafwegingen 

Beperkte LV en niet aan beademing / 

ziekenhuisopname 

Doel beleid 

Meer comfort in situatie  

 

 



Casus 6  

PvA  

Oorzakelijke behandeling 

• sufheid  

-    staak de oxazepam en de MScontin  

-       start met 5 mg oramorf bij benauwdheid 

• Angst 

- Is het angst of mogelijk delier? O.a. tgv opiaten?  

Symptomatische behandeling (niet)-medicamteus 

• Delier/angst 

- Meedenken/-helpen rust in omgeving creëren  

- haloperidol 2 mg  

- Opiaatrotatie (al reeds) 



Casus 7  

Ondersteunende zorg 

• Inventariseer draagkracht/draaglast mantelzorgers 

EDIZ   

• Intervenieer hierop zo nodig (denk aan bv nachtzorg)  
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Casus 8  

• Spreek per interventie een evaluatiemoment af met 

wie en wanneer  

- Oramorf na x tijd 

- Haloperidol na x tijd 

- Mogelijke interventies mantelzorg  

 

 



  

 

Aan de slag 
 



• www. IKNL.nl 

• Bestellen dan wel downloaden set besluitvorming in de 

palliatieve fase  

 

Dank voor uw aandacht!! 

 

m.vanmeggelen@iknl.nl 

        @meggelenm 
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