
Casus dhr Ariëns

Meneer Ariens is 73 jaar oud. Een jaar geleden is er bij hem coloncarcinoom vastgesteld met levermetastasen. Inmiddels 
zijn er ook uitzaaiingen in het peritoneum. Meneer Ariëns heeft palliatieve chemotherapie gehad. Ivm progressie is de 
chemotherapie gestopt, meneer Ariëns is uitbehandeld. Meneer Ariens is weduwnaar, zijn echtgenote is 3 jaar geleden 
overleden aan longkanker, en hij woont in bij zijn zoon, schoondochter en twee kleinkinderen van 7 en 12 jaar. 

Bij het laatste bezoek van de huisarts geeft hij aan dat hij voelt dat hij steeds meer achteruitgaat. Hij heeft last van pijn in
zijn buik, die nu ook steeds dikker wordt. Hij kan steeds minder, terwijl hij eerst een hele actieve opa was voor zijn 
kleinkinderen en ook actief was binnen de tafeltennisclub. Zijn vroegere maten van de club heeft hij nu al lange tijd niet 
meer gezien en ook lukt het hem niet meer om met de kleinkinderen activiteiten te ondernemen. Hij trekt zich terug omdat 
hij niet wil dat zijn kleinkinderen hem zien achteruitgaan. Hij heeft ook het gevoel dat hij zijn zoon en het hele gezin te veel
belast en maakt zich zorgen om de toekomst. Hij probeert zich groot te houden, ook naar de huisarts toe, die de indruk 
krijgt dat de pijnklachten van meneer Ariens soms heviger zijn dan hij de huisarts vertelt. Ook geeft meneer Ariens zijn 
zorgen aan over de steeds dikker wordende buik: ‘De kanker vreet mij van binnen op.’ 

Door de huisarts ben je gevraagd om meneer Ariens te gaan ondersteunen bij de zorg voor ADL. Hij wordt steeds zwakker 
en kan zich zelf niet meer douchen.  De zoon en schoondochter die hun pittige banen  en de zorg voor twee jonge 
kinderen combineren met de mantelzorg voor schoonvader dreigen overbelast te raken. Er is nauwelijks meer tijd voor 
zichzelf. Ze slapen slecht. Vader moet  ‘s nachts een paar keer naar het toilet en ze durven hem niet alleen te laten gaan. 
De schoondochter piekert veel over hoe dit verder moet. Meneer Ariens vindt het vreselijk om afhankelijk te zijn van 
anderen maar heeft uiteindelijk de zorg geaccepteerd.



Vragen

1. Welke relevante aspecten signaleer jij in de casusbeschrijving die inzicht geven in de 
problematiek die bij deze patiënt speelt op de fysieke, psychische, sociale en 
zingevingsdimensie? 

2. Welke samenhang zie je tussen de aspecten die spelen in de verschillende dimensies? 
Hoe kunnen de verschillende dimensies elkaar beïnvloeden? 

3. Stel dat jij de verzorgende / verpleegkundige  in de thuiszorg van meneer Ariens zou zijn, 
op welke aspecten zou je specifiek letten bij het volgende huisbezoek en waar zou jij 
misschien aanvullende informatie over willen (bijvoorbeeld door aanvullende vragen te 
stellen aan de patiënt, aan de naasten, aan de thuiszorg of andere betrokkenen)? 

4. Hoe zou je de problemen die spelen op de verschillende dimensies in je zorgplan 
opnemen?


