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Domeinen van de palliatieve zorg

Somatische 
dimensie

Psychische 
dimensie

Sociale 
dimensie

Existentiele 
dimensie

(Advance Care 
Planning)

(End-of-life 
Care)



Markering van palliatieve zorg

Overlijden

Voortschrijdende ziekte in tijd

Ziektegericht Sterven rouw
Symptoomgericht

Vier fases

Rouw



Murray 2005 

HOOG

LAAG

Gespecialiseerde 
palliatieve zorg

Overlijden

Korte periode van plotselinge en snelle  achter ui tgang 

Specifiek voor het beloop van kanker
Vaak enkele jaren, maar 
achteruitgang meestal in een 
periode van enkele maanden



Murray 2005 

HOOG

LAAG

Soms acute ziekenhuisopnames

Overlijden

Gelei del i jke achter ui tgang 
met tussenti jdse ernstige episodes

2-5 jaar, maar overlijden is 
meestal plotseling

Vaak bij hartfalen en COPD
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HOOG

LAAG

Overlijden

Kan beginnen met achteruitgang van 
fysieke vermogens, spraak, cognitieve 
vermogens

Langdurige,  geleidelijke achteruitgang 

Vaak kwetsbare ouderen en dementerenden Enigszins variabel circa 6 tot 8 
jaar



Het markeren van de 
palliatieve fase



Hoe weet je wanneer de palliatieve fase begint? 

SURPRISE

Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen 12 maanden overlijdt?



Waarom stel len we de surprise question?

• Moment om het gesprek over de dood te gaan voeren

• Het is lastig om het gesprek over de dood aan te gaan

• Termen als ‘de strijd niet opgeven’ maken het aangaan van dit gesprek niet eenvoudiger

• Tegengaan van onnodig lijden & voorkomen van te hoge kosten

• Minder onnodige ziekenhuisopnames (juiste zorg op de juiste plek)

• Minder overbehandeling

• Advance Care Planning: proactief en individueel zorgplan

• Plan waarin wensen en behoeften van patiënten (en naasten) is beschreven



Advance Care Planning (ACP)

Passende zorg in de laatste levensfase
• Formuleren van doelen en voorkeuren

• Voor toekomstige medische behandelingen en zorg

• Dit bespreken met naasten en zorgverleners

• Eventueel vastleggen en herzien
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Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!


