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Ergotherapie in de laatste (late) 
levensfase; focus op betekenisvol 
handelen en hoe om te gaan met 
dilemma’s. 



Palliatieve zorg….

is een benadering die de

kwaliteit van het 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 spirituele aard. 

World Health Organisation, 2002



Surprise 
Question / 
SPICT

Surprise question: Zou het u verbazen als deze cliënt binnen 1 jaar zal overlijden?



Palliatieve zorg en ergotherapie

Wat voor invloed heeft dit op het 
betekenisvol handelen? 

Pijn, benauwdheid, 
afname van kracht ( in 
relatie tot activiteiten)

Zorgen maken over 
toenemende afhankelijkheid 
waardoor er veranderingen 
ontstaan in gewoontes en 

routines

Ik verlies de regie. Wie 
ben ik nog als ik niets 

meer doe? 

Beoordeling en 
behandeling van

pijn en andere problemen 
van lichamelijke,
psychosociale en 

spirituele aard



Chantal, 56 jaar, sinds 5 jaar ALS
Kwaliteit van leven = 

betekenisvol handelen

Ik vind het belangrijk dat ik 
wekelijk naar mijn yogales blijf 
gaan om mijn vriendinnen te 

blijven ontmoeten.

Ik wil in mijn elektrische 
rolstoel comfortabel 

kunnen rusten zodat ik niet 
op bed hoef te liggen in de 

middag. 

Ik ervaar regie als de zorg door iedereen op 
dezelfde manier wordt uitgevoerd. Ik vind 

het belangrijk dat ik er verzorgd uit zie.



Bert, 59 jaar, sinds 5 jaar mantelzorger

Kwaliteit van leven = 
betekenisvol handelen

Ik vind het belangrijk om elke dag  
mijn mail bij te werken en 
administratie te ordenen. 

Mijn hobby staat op een 
laag pitje en dat komt wel 

weer.
Signalering

Mijn leven staat in het teken van mijn vrouw 
en dat is nu eenmaal zo. Het gaat wel goed, 

ik mag niet klagen. 
Signalering 

Transfers..!



De late fase….

Symptoom management 
heeft altijd een relatie met 
“doen” & activiteiten



Pijn

Vermoeidheid 

Benauwdheid

Algehele 

atrofie

Omgeving

Persoon

Analyse

Advies

Activiteiten

Doelen



Naar het park gaan
Waardigheid behouden op het toilet
Op vakantie gaan
Samen kunnen 
slapen
Afscheid nemen 
Uren netflixen



Rolstoel, typespalkje, extra zachte 
toiletzitting, aangepaste tilmat voor 
in de tillift, omgevingsbediening voor 
de tv, voordeur en ziggo box, bed 
met verstellingen, AD matras high 
care low air, bekerstandaard, op 
maat gezaagd kussen om oor te in 
ipad houder voor boven het bed, 
spoelfohn installatie, douchestoel 
met kantelfunctie, raster voor 
lightwriter, 



Omgaan met dilemma’s 



Het Moreel Kompas (VUMC en Cordaan)





Waarden en normen

• Waarden ( wat vind ik belangrijk, algemeen)

Autonomie, respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, kostenbeheersing, flexibiliteit, 
clientgerichtheid, deskundigheid, veiligheid, betrokkenheid, zorgvuldigheid, menselijkheid, 
efficientie, kostenbeheersing, privacy etc

• Normen ( hoe komt de waarde tot uiting, concreet) 

Ik mag zelf bepalen wat ik doe / Je moet mensen laten uitpraten / Je mag niet liegen / Ik moet
ervoor zorgen dat iemand geen pijn heeft / Ik moet een instantie niet op hoge kosten jagen / Als
een client mij belt, moet ik binnen 1 dag langs gaan / De vraag van de client staat centraal en
moet de basis zijn van mijn interventie etc



Maak een groepje en…

Bespreek kort dilemma’s in de late fase

Kies 1 dilemma uit

Doorloop de stappen

Werk door…..!!

Kom je samen uit het dilemma?

Helpt deze EHB-dilemma je verder?





Bedankt! 

Marije Bolt

info@bolt-ergotherapie.nl


