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Palliatieve zorg



Palliatieve zorg is zorg voor mensen die 
niet meer zullen genezen en hun naasten. 
Medische behandelingen hebben meestal 
geen zin meer, maar de behoefte aan 
zorg is juist extra groot. Zorg die erop 
is gericht symptomen te verlichten en 
die met sociale, psychische en spirituele 
ondersteuning de kwaliteit van leven 
verbetert. Hoe gaat dat in zijn werk?

gezond idee  33

leven 
Beter

in de laatste fase
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V aak denken mensen dat palliatieve 
zorg vooral over pijnbestrijding in de 
terminale fase gaat. Bijvoorbeeld bij 
stervende kankerpatiënten. Maar het 
is veel meer dan dat. Palliatieve zorg 
is er voor mensen die niet meer beter 
zullen worden en geen behandeling 
voor de ziekte zelf meer krijgen. Die 

daarmee een fase van hun leven ingaan die soms heel 
kort is, maar ook nog maanden of zelfs jaren kan duren. 
Dan gaat het niet alleen over het verlichten van sympto-
men en klachten van doodzieke mensen, maar ook over 
de ondersteuning van kwetsbare chronisch zieken met 
bijvoorbeeld COPD, hartfalen, dementie of neurologische 
aandoeningen. Het is zorg die mensen in hun laatste 
levensfase helpt de kwaliteit van hun leven zo goed moge-
lijk te houden. 

Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg wordt verleend door een multidisciplinair 
team: huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundi-

gen, maatschappelijk werkers, psychologen en geestelijk 
verzorgers werken samen om de ondersteuning te geven 
die nodig is. Het Maastricht UMC+ heeft een experti-
secentrum met een speciaal team, het Consultatieteam 
Palliatieve Zorg, dat de verschillende professionele 
zorgverleners bij de behandeling van hun palliatieve 
patiënten advies en hulp biedt. In het ziekenhuis, bij de 
patiënt thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis, of in 
een hospice. Het Consultatieteam neemt de zorg niet over, 
maar helpt de zorgverleners de best mogelijke zorg te ge-
ven. Bijvoorbeeld als een arts de pijnbestrijding niet goed 
onder controle krijgt, of wanneer de patiënt heel angstig 
of erg somber is. Vooral huisartsen, die voor mensen in de 
palliatieve fase heel belangrijk zijn, vragen vaak advies. 
Er wordt door het Consultatieteam nauw samengewerkt 
met het Team Psychosociale zorg van het Maastricht 
UMC+, dat bestaat uit psychologen, psychiaters, maat-
schappelijk werkers en een geestelijk verzorger. Op 
verzoek van de huisarts, praktijkondersteuner of wijkver-
pleegkundige kan bijvoorbeeld een van die deskundigen 
bij patiënten en hun naasten thuis komen. 

Palliatieve zorg
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Ondersteuning zoeken
Palliatieve zorg begint al op het moment dat er sprake is van 
een aandoening waarvan je niet meer zult genezen. Mogelijk 
zijn er nog jarenlange behandelingen nodig, maar tegelijkertijd 
kan ondersteuning worden gezocht. Via de huisarts, specialist 
of andere zorgverleners kan een oriënterend gesprek worden 
geregeld met een verpleegkundig consulent van het palliatie-
team van het Maastricht UMC+. Een patiënt kan ook zelf een 
afspraak maken met de poli palliatieve zorg. Neem daarvoor 
contact op met het Oncologiecentrum: 043 – 387 6400.

Meer info over de palliatieve zorg van het Maastricht 
UMC+ op mumc.nl, zoek naar ‘palliatieve zorg’.

Kwaliteit van leven voorop
Gelukkig groeit de laatste jaren de aandacht voor deze ge-
specialiseerde en multidisciplinaire aanpak van de palliatieve 
zorg. Zorgverleners onderkennen steeds beter dat symptoom-
bestrijding, zoals bij pijn, misselijkheid, slapeloosheid of een 
delier, weliswaar erg belangrijk is, maar uiteindelijk maar één 
aspect is van de zorg die nodig is. Er zijn bij patiënten vaak ook 
zorgen om een partner of familie, er is angst voor toekomstig 
lijden of de dood, er zijn vragen over zingeving. Er wordt door 
zorgverleners steeds vaker met patiënten besproken hoe deze 
zich die laatste periode voorstellen en wat voor hun belangrijk 
is. Willen zij nog behandeld worden, ook al levert dat waar-
schijnlijk weinig meer op? Welke wensen en verwachtingen 
zijn er nog? Wat maakt voor de patiënt het leven nog zinvol? 
Laat je de natuur zijn gang gaan of wil je in het laatste stadium 
voor euthanasie kunnen kiezen? Waar zou je het liefst willen 
overlijden, thuis of in een hospice bijvoorbeeld? Door daarover 
te praten met de patiënt en de patiënt te informeren over wat 
er mogelijk is, kan die samen met de zorgverlener tot goede 
persoonlijke keuzes komen. Zodat juist deze periode van grote 
waarde kan zijn voor de patiënt en zijn of haar naasten.

De palliatieve fase kan een achtbaan aan 
emoties en veel lichamelijke en geestelijke 
pijn met zich meebrengen, zo weten Paul 
van Oyen en Eliane Perree, verpleegkun-
dig consulenten in de palliatieve zorg. ‘Als 
er lichamelijke pijn is, kunnen we daar als 
zorgprofessional concreet op reageren, 
met pijnmedicatie en behandelingen’, zegt 
Eliane. ‘Maar er is ook altijd een psychi-
sche component. De pijn van verlies, van 
misschien niet worden begrepen door je 
partner, van angst en somberheid, van 
verdriet. Die pijn zit niet ‘tussen de oren’, 
die is echt en heeft vaak grote invloed op 
de beleving van lichamelijke pijn.’ 
Paul: ‘Er is psychisch niets raars met je 
aan de hand als je pijn meerdere dimen-
sies kent. Het is een normale reactie op 
de situatie waarin je terecht bent geko-
men. En het is belangrijk dat zorgverle-
ners daar oog voor hebben. Patiënten en 
hun naasten moeten hun zorgen ook met 

hen kunnen bespreken.’
Ook de sociale gevolgen van de bood-
schap dat je leven gaat eindigen zijn vaak 
groot. Zorgen over je partner en kinderen, 
over je bedrijf, je bezittingen. Naasten 
zien je lijden en doen vaak goedbedoelde 
aanmoedigingen om niet op te geven, om 
toch nog nieuwe behandelingen te probe-
ren. Paul: ‘En juist dat is soms heel pijnlijk 
voor de patiënt. Die krijgt het gevoel 
tekort te schieten tegenover zijn naasten. 
Dat hij mensen in de steek laat als hij niet 
meer de energie heeft om de volgende 
behandeling te ondergaan. Of wanneer hij 
gewoon te moe is om te eten.’
De een heeft behoefte aan praktische 
hulp of een luisterend oor, de ander heeft 
behoefte aan een geestelijk verzorger of 
maatschappelijk werker. Het palliatieteam 
probeert uit te zoeken waaraan behoefte 
is en geeft via de behandelend arts aan 
wat de mogelijkheden voor begeleiding 

zijn, voor de patiënt en ook voor diens 
naasten. En op enig moment, zo zien 
Paul en Eliane, ontstaan altijd zingevings-
vragen, vragen waarop geen kant en 
klaar antwoord bestaat. Vragen over de 
betekenis van het leven en het lijden, over 
wat de zin is van hetgeen de patiënt is 
overkomen. Paul: ‘Ga je voor een zo lang 
mogelijk leven of meer voor kwaliteit van 
leven? Dat soort vragen en zorgen zijn 
niet op te lossen met pilletjes. Maar het is 
belangrijk dat ze bespreekbaar worden. 
Dat er aandacht voor is.’
‘Het leven is niet maakbaar’, vult Eliane 
aan. ‘En dat geldt ook voor de fase dat je 
weet dat je zult sterven. Laat je dan alles 
maar gebeuren of neem je zelf de beslis-
singen? Wat is echt belangrijk voor je? 
Waar hoop je nog op? Wat wil je nog wel 
en wat per se niet meer? Wanneer je zelf 
keuzes maakt, draagt dat bij aan een beter 
verwerkingsproces naar je levenseinde.’

Omgaan met het naderend afscheid
Als je van de dokter hoort dat je levenseinde in zicht is, komen er veel vragen en zorgen op je af. 
Voor sommige zorgen bestaan simpelweg geen oplossingen. Maar dat betekent niet dat je er  
alleen voor staat. 

Palliatieve zorg
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‘ De patiënt kan het gevoel hebben dat 
hij mensen in de steek laat als hij niet 
meer de energie heeft om de volgende 
behandeling te ondergaan.’

Palliatieve zorg
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‘Als arts probeer ik pijn in deze laatste 
levensfase zo goed mogelijk te voorkomen 
of te verminderen’, zegt prof. dr. Marieke 
van den Beuken van het Consultatieteam 
Palliatieve Zorg. ‘Daarvoor hebben we een 
groot arsenaal aan medicijnen en thera-
pieën ter beschikking. Maar de meeste 
medicijnen hebben ook ongewenste 
bijwerkingen. Van sterke pijnstillers kun 
je bijvoorbeeld erg suf worden. Dan is de 
dosis misschien te hoog. Maar geef je te 
weinig dan heeft de patiënt misschien 
voortdurend pijn.’
Artsen streven altijd naar een balans tus-
sen het middel en de kwaal, waarbij de 

pijn acceptabel is. Terwijl de beleving van 
pijn voor iedere patiënt anders is. ‘Het is 
steeds opnieuw een zoektocht om precies 
het juiste middel in de juiste dosering 
te geven. Soms voelen patiënten zich 
daardoor een proefkonijn of denken ze dat 
toch niets zal helpen. Daarom is het be-
langrijk dat ik als arts goed uitleg wat ik 
doe en waarom zo. Het is bijna als samen 
koken. Je moet de ‘smaken’ uitproberen en 
daarvoor moet je, zeker in het begin, heel 
veel contact met elkaar hebben. Ik moet 
vooral heel goed luisteren naar de patiënt. 
En dan samen met de patiënt zoeken naar 
die balans.’

Eten en drinken zijn noodzakelijk om in 
leven te blijven. Het is ook een sociale 
bezigheid, iets wat je gezellig samen 
doet. ‘Maar voor patiënten in de pallia-
tieve levensfase kan eten en drinken in 
de laatste weken een hele andere lading 
krijgen’, weet verpleegkundig specialist 
Lisanne Klekamp. ‘Het eten gaat soms 
tegenstaan, maar de patiënt heeft het 
gevoel dat het toch moet. En dan wordt 
het een bron van frustratie voor zowel de 
patiënt als zijn naasten. Dat kan dan de 
kwaliteit van leven erg negatief beïnvloe-
den.’ Verzorgenden en familieleden zijn 
al snel geneigd om de patiënt steeds 
maar weer lekkere hapjes aan te bieden, 

om het zo de patiënt naar de zin te 
maken. Maar volgens diëtist Stephanie 
Custers werkt dat juist averechts: ‘Als je 
met tegenzin moet eten, hou je het niet 
lang vol.’
Wat te doen? Stephanie Custers en Li-
sanne Klekamp raden aan om samen met 
de patiënt en zijn naasten en verzorgers 
naar de precieze oorzaak van de afne-
mende eetlust te kijken. Lisanne: ‘Is hij 
te moe? Misselijk? Heeft hij een droge 
of ontstoken mond? Vaak kun je nog wel 
inspelen op specifieke problemen, met 
bijvoorbeeld kleine beetjes en niet te vet 
eten. Diëtisten kunnen een heel goede 
adviserende rol spelen, dus schroom niet 

om deze in te schakelen voor voedings-
adviezen op maat.’
Soms ontstaan misselijkheid en gebrek 
aan eetlust door angst en spanning of de-
pressieve klachten. Dan kunnen gerichte 
medicatie, deskundige begeleiding of 
gesprekken met een maatschappelijk 
werker, een psycholoog of een geestelijk 
verzorger vaak verlichting geven. ‘Maar 
besef ook’, zegt Stephanie, ‘dat het voor 
een ernstig zieke patiënt misschien on-
nodig veel energie kost de hele tijd met 
voeding bezig te blijven. Soms moeten 
we het gewoon accepteren. Het vermin-
deren van de druk om te moeten eten, 
werkt soms heel bevrijdend.’

Zorgen over gebrek aan eetlust
Minder hongergevoel, geen smaak meer ervaren, misselijk, moeite met slikken of kauwen, of 
gewoon te moe om te eten of een maaltijd te bereiden. Vaak hebben mensen in de laatste fase 
van hun leven moeite met eten en drinken. Hoe ga je ermee om?

Zoeken naar een goede 
pijnbestrijding

Veel patiënten hebben in hun palliatieve fase last van pijnklachten. 
Het bestrijden van pijn vraagt om een hele goede samenwerking 
tussen arts en patiënt.

‘ Het is belangrijk  
dat ik als arts goed 
uitleg wat ik doe en 
waarom zo. Ik moet 
vooral heel goed 
luisteren naar de 
patiënt.’’
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