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MUMC+: Hoogcomplexe en Basiszorg

Å Meer vergrijzing, meer chronisch zieken.
Å In 2019 bijna 7000 overlijdens
in Zuid-Limburg,
Å 70% verwachte overlijdens, 
met mogelijk behoefte aan palliatieve zorg

Visie MUMC+:
Å Brede blik op gezondheid, heel de mens
Å Kwaliteit van leven, Zingeving en ethiek
Å Samen beslissen



Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van 
patiënten en hun naasten die te maken hebben met een 
levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het 
voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige 
signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van 
problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.
Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft 
palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot 
informatie en keuzemogelijkheden.

Generalistische zorg, met mogelijkheid tot raadplegen 
expertise

Bron Kwaliteitskader Palliatieve Zorg,2017



Moet het MUMC+ iets met palliatieve zorg ?
2021 April Landelijke meetdag Palliatieve Zorg in 48 ziekenhuizen 

Å Surprisequestion: Zou het u verbazen als uw patiënt binnen een jaar 
zou overlijden? 

ƓgååƔ is een indicatie voor palliatieve zorgbehoeften en advance care 
planning.

Å In MUMC+ 379 opgenomen patiënten gescreend. 
Å Artsen en verpleegkundigen
Å Bij 30%werd de SQ met NEE beantwoord.
Å Bij een kwart van deze mensen werd de levensverwachting korter dan 

3 maanden geschat.
Å Palliatieteam was bij 2% van deze patiënten betrokken
Å Bij 26% van alle patiënten waren behandelbeperkingen besproken



Een Expertisecentrum Palliatieve Zorg,
Wat is dat eigenlijk?

Doel: kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren

Door Integratie patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs 

Å Specialistische zorgvoorzieningen voor complexe situaties: 
consultatie, polikliniek, klinische voorzieningen

Å Wetenschappelijk onderzoek in eigen onderzoekslijnen.

Å Inbedding en verankering onderwijs PZ in basiscurricula en 
bij/nascholingen.

Å Afstemming tussen de 7 expertisecentra in werkgroepen zorg, 
onderwijs, onderzoek.

Å Consortiumvorming samenwerking met het veld



Wie werken er bij het 

Wie werken bij het EPZ-M?

0.9 fte arts (Alg interne, med. oncologie, long)

1.4 fte gespecialiseerd verpleegkundigen

1.0 fte VS (i.o)

0.1 fte geestelijk verzorger

0.1 fte medisch maatschappelijk werk

0.6 fte onderzoeker

0.8 fte projectondersteuner

0.3 netwerkcoordinator

0.8 fte coördinator



Activiteiten

Å Consultatie en Zorg

ÅOnderwijs 

ÅOnderzoek

Å Consortiumvorming en samenwerking



Consultatie PZ:  ƓŔĄå ĄĹ ĹĖĄĜ ĄĹ œĵËËûłƔ

Å Laagdrempelig advies over alle aspecten van PZ

Å Telefonisch en bedside(maakt niet uit waar de patiënt zich bevindt)

Å Nurse-Based

Å Voor alle zorgprofessionals in Zuid- en Midden Limburg

Å 24/7 bereikbaar 0900-7255486  (of sein 61292 ,binnenkort orderen).

Å Nemen de zorg niet over

Å Follow-up, wekelijks MDO voor alle consulten



Specifiek voor de oncologie, kwaliteitseis

Accreditatie: 

Å Soncos, 

Å ESMO en 

Å OECI ( Comprehensive cancercenter)



Tijdige inzet Palliatieve zorg vermindert de kans op
niet passende zorg in laatste levensfase bij mensen met kanker 
(Boddaert, 2020)

5 keer minder risico op niet passende zorg in de laatste fase

Wat is Niet Passende Zorg ?

Å >2 SEH bezoek

Å > chemo behandelingen

Å > 2 ziekenhuisopnames

Å Lange ziekenhuisopnames (> 14 dagen)

Å IC opname

ÅOverlijden in ziekenhuis

Inappropriate end-of-life cancer care in a generalist and specialist palliative care model: a nationwide retrospective population-
based observational study Manon S Boddaert , Chantal Pereira, Jeroen Adema,Kris C P Vissers, Yvette M van der Linden, 
Natasja J H Raijmakers,,Heidi P Fransen, 

BMJ Supportive & Palliative Care 2020;0:1ï9. doi:10.1136/



Consulten 2020: 
813 consulten over 676 patiënten,
50%-50% man/vrouw, gemiddeld 72 jaar.
38% bedsideconsulten, 

huisartsen; 
336; 41%

spec/aios; 368; 
45%

verpl/verzorg; 
47; 6%

SOG; 22; 3% anders; 40; 5%

Consultvragers

huisartsen

spec/aios

verpl/verzorg

SOG

anders



371; 46%

357; 44%

44; 5%

30; 4% 11; 1%

Verblijfplaats patient

Thuis

ziekenhuis

hospice

verpleeg/verzorgi
ngshuis

anders

408; 59%

60; 9%

39; 6%

36; 5%

11; 2%

28; 4%

104; 15%

diagnose

kanker

Hart/vaten

CVA

COPD

Dementie

Covid

Anders



Adviezen

ÅVooral farmacologische adviezen over pijn, delier, 
misselijkheid, dyspneu en andere symptomen

ÅPsychosociale en zingevingsproblemen

ÅOrganisatie van Zorg

ÅPalliatieve sedatie

Å;łāĄĹÚāå 6ĄĖĖåĜËƒĹ



Zorg in het MUMC+

Åe6mƒĹopgenomen palliatieve patiënten op afdelingen 
oncologie, longziekten, cardiologie.

ÅHuisbezoeken pre-dialyse patiënten

Å2 palliatieve bedden op VEa5

Å2 dagdelen poli in oncologiecentrum

ÅSamenwerking Kindercomfortteam



Onderwijs

Ƥ Ongeveer 60 onderwijsactiviteiten per jaar: op locatie, regionaal, 
landelijk,

Ƥ Onderwerpen: vooral pijn, sedatie, dyspnoe, advance care 
planning

Ƥ Doelgroepen: vooral artsen en verpleegkundigen.

Voorbeelden

Å DOO Pijn en Palliatieve Zorg AIOS Oorzon

Ƥ Keuzestage Palliatieve zorg AIOS en HAIOS

Ƥ PaTZ(huisartsen, POH wijkverpleegkundigen)

Ƥ Zuyd Hogeschool, leergangen PZ

Ƥ Oncologieverpleegkundige, dialyseverpleegkundigen

Ƥ Verpleegkundig symposium Palliatieve Zorg

Ƥ Landelijke kaderopleiding

Ƥ Casuistiekbesprekingen

Stuurgroep EPZ-M 9 januari 2018 15



Onderzoek, deels subsidies ZonMW Palliantie

Ƥ MORDYC (RCT, effecten en bijwerkingen morfine bij benauwdheid 
COPD). 

Ƥ Advance Care planning mensen met een VB. 

Ƥ I-HARP  Palliatieve Zorgbehoeften patiënten met hartfalen.

Ƥ Implementatie PZ in basiscurricula artsen, verpleegkundigen en 
verzorgenden (PASEMECO, EDUPAL)

Ƥ Stress en zorggebruik chronisch zieken tijdens Covidcrisis

Stuurgroep EPZ-M 9 januari 2019 16



Samenwerkingsverbanden en netwerkvorming

Å Netwerk Palliatieve zorg Heuvelland (ZIO, thuiszorgorganisaties, 
transferpunt, Envida, Sevagram, hospices, THH, steunpunt 
mantelzorg)

Å Consortium PZ Limburg en ZO Brabant (6 netwerken, onderzoekers, 
onderwijsinstellingen)

Å Oncozonwerkgroep supportive care

Å Onderwijsknooppunt

Å Landelijk overleg Expertisecentra zorg, onderzoek, onderwijs, 
consortia.



Plannen 2021-2025

¶ Incorporatie van SQ en Utrechts Symptomendagboek in EPD

¶ Implementatie Leidraad Pro-actieveZorgplanning (ACP) binnen MUMC+ en eerste 
lijn

¶ ¦ƛǘōƻǳǿŜƴ ǇƻƭƛΩǎ Pro-actieveZorgplanning (ACP) / Palliatieve Zorg voor mensen 
met chronisch orgaanfalenof kanker.

¶ Uitbreiden van het aantal medewerkers met een opleiding in de Palliatieve Zorg

¶OprichtingCommunity of Practice Palliatieve zorgMUMC+



Doelen van Community of Practice

ÅElkaar leren kennen, van elkaar leren en elkaar inspireren

ÅDelen van kennis en nieuwe ontwikkelingen

ÅGezamenlijke prioritering en aanpak van knelpunten



Opbouw

ÅVier inspirerende pitches

ÅLeidraad Advance care planning

Å]ĞåĖıňĞłåĞ ËĞËĖŚĹå åĞ āĥå àËĞ œåĵàåĵƐƏƏ



Community of Practice bijeenkomst 20 oktober

Patricia Savelberg

Palliatieve Zorg en Nierfalen / Dialyse 

afdeling



PZ en dialyse

ÅWerkgroep: Wie, waarom, wat?

ÅKwaliteit van Leven vragenlijst

ÅPalliatieteam, geestelijke verzorging, maatschappelijk 

werk

ÅHerdenkingsdienst

ÅNazorg



Community of Practice Palliatieve zorg

MDO palliatieve zorg en palliatieve bedden VEa5

Floor Cruts



Palliatieve bedden op A5

Doelgroep
- Patiënten van Medische Oncologie in de palliatieve fase

- In principe geen systemische behandelopties meer

- Ongecontroleerd complex lichamelijk/psychosociaal/zingeving 

problematiek

- Vanuit behandeling oncoloog; danwel op verzoek van huisarts

Nurse-centered
- Aandacht en tijd voor patiënt 

- Betrekken van medici/paramedici rondom patiënt

- Probleemlast obv Utrechts Symptoom Dagboek

- Meekijken van verpleegkundige palliatieve zorg



Waarom?



Werkwijze

Maandagochtend
- Pati±nten kenmerken voor ñpalliatief bedò

- Begin: maximaal 2

- Zichtbaar in SAP en verpleegkundige overdracht

- Afnemen Utrecht Symptoom Dagboek

Dinsdagmiddag
- 14u tot 15u: MDO palliatieve zorg A5

- Fysieke bijeenkomst (met teams)

Behandelplan van MDO ñpalliatieve zorgò is leidend 
- Chef de clinique is hoofdbehandelaar

- ñEerdereò hoofdbehandelaar op hoogte, maar uiteindelijke besluitvorming door MDO 
palliatieve zorg

Doel: snel beslissingen kunnen nemen





MDO palliatieve zorg A5

Aanwezigen MDO

- Chef de clinique medische oncologie 

+ AIOS 

- Verpleegkundige met 

aandachtsgebied PZ

- Palliatief team

- Pijnarts vanuit anesthesiologie

- Geestelijke verzorging

- Maatschappelijk werk

- Transfer verpleegkundige

- Fysiotherapeut

- Op indicatie: diëtiste

- Op indicatie: huisarts patiënt (evt via 

video verbinding)



Vragen en opmerkingen?



Å MDO  selectie op dinsdag 

Å MDO op donderdag 

Å Een verbeter slag gemaakt door niet meer iedere patiënt te bespreken 
maar enkel de geselecteerde patiënten 

Å Belemmerende factor: nieuw en onervaren team 

Å Bevorderende factor: werkgroep is sterk gemotiveerd

Palliatieve zorg   A3 



Å Bouwsteentje  SBAR TLC F4

Å Mobiele Hospice Unit 

Å Rooming in 

Checklist Zorgpad TLC 

Best Supportive Care



ÅPalliatieve sedatie

ÅDe stervensfase 

Folders 



- Dienst geestelijke verzorging

- Medisch maatschappelijk werk

- Medisch psychiatrie

- Medisch psychologie

- Pedagogisch team

Weten wanneer je een geestelijk verzorger moet of kunt 
inschakelen.

Palliatieve zorg volwassenen / kind icm

psychosociale zorg



Palliatieve zorg 

Ria Soers
Geestelijk verzorger MUMC+ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjInd7hirbhAhUFbVAKHXxtB9UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pastoralezorg.be/page/studiedag-17-oktober-2014&psig=AOvVaw3CBUlFHMuvDbfAtvMjyhtG&ust=1554455128847255


Spiritualiteit

Å Vaak geassocieerd met (anders) gelovig = niet kerkelijk, of 
iets zweverigs

Å 6ËËĵ āåØƜēËĞ Ąē ŔåĄĞĄûƜœååĖ ĜååƐ   

Spiritualiteit gaat over 



Zingeving is van alle 
tijden en van alle 
mensen 

komt vaak daar aan 
bod waar het leven 
opeens een andere 
wending krijgt dan 
gedacht/verwacht, 

daar waar het leven op 
şƒĞ ēĥı ēĥĜł łå ĹłËËĞ

£åĞĹĄłĄœĄłåĄł  ƓMååĖ àå ĜåĞĹƔ ơzingeving 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj11Z-1uZ_fAhVpMewKHZ0qDhgQjRx6BAgBEAU&url=http://stang.nl/post/174016351137/illustration-for-urban-religion&psig=AOvVaw2cILe9u1SjwT9jkYBzOVQo&ust=1544881284738544


Geestelijk verzorging: 

ƓœËēēňĞàĄû ıËłĄêĞłåĞ 
ØåûåĖåĄàåĞ ØĄĐ şĄĞœĵËûåĞƔ

- Geen normale vraag

- Niet direct een 
antwoord

Gespreksvoering als er 
geen oplossingen meer 
zijn

£åĞĹĄłĄœĄłåĄł  ƓMååĖ àå ĜåĞĹƔ ơzingeving 

The 
meaning of 

life is to give
life meaning
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verantwoordelijkheid
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vrijheid

verbondenheid
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