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"Palliative care no longer means 
helping children die well, it means 

helping children and their families to 
live well and then, when the time is 

certain, to help them die gently.” 

Mattie Stepanek

1990-2004



Definitie Kinderpalliatieve Zorg (WHO)

• …active total care of the child's body, mind and spirit….. 
the family. 

• …begins when illness is diagnosed… continues regardless 
of whether or not a child receives treatment directed at 
the disease.

• …multidisciplinary approach…

• …can be provided in tertiary care facilities, in community 
health centres and even in children's homes

Welke kinderen?



…
Merel Kinderarts EAA
Monique  Kinderarts-Intensivist
Dennis Casemanager/ P.A. i.o
Hilde Verpleegkundige/ Casemanager
Marie-José Verpleegkundige/ Casemanager

Melanie Maatschappelijk Werk
Sarah Psycholoog
Serva Pedagogisch Medewerker
Ria Geestelijk Verzorger
Anne Marie Apotheker
Paul Verpleegkundige

Palliatief Team Volwassenen



Palliatieve zorg voor kinderen



Categorie indeling

- Categorie 1 

Levensbedreigende ziekte, in opzet curatief, 
maar ondanks therapie niet meer te behandelen  
(kanker, complexe hartafwijking)

- Categorie 2 

Ziekte is levensbedreigend maar kan langdurig beloop 
hebben d.m.v. goede therapie
(cystic fibrosis, ernstige maagdarm infecties, ernstige immuun deficiënties, 
spierdystrofie)  



Categorie indeling

- Categorie 3 

Ziekte is levensbedreigend en levensverkortend, er 
is geen behandeling 
(stofwisselingsziektes, broze bottenziekte, chromosomale aandoening 
trisomie 13) 

- Categorie 4 

Niet omkeerbaar, niet progressief, ernstige 
handicaps met continue zorgbehoefte 



CASUS Yana

Meisje van 1 jaar oud met een metabole ziekte met de 
levensverwachting van gemiddeld 0-2 jaar

- Categorie indeling: 3

- Na 6 maanden diagnose 

- Vanaf diagnose ziektegerichte palliatie (respiratoire 
ondersteuning bij LWI)



Intakegesprek

- Intake bij de leeftijd van 1 jaar oud

- Intakeformulier met onder andere 4 dimensies



Multidisciplinair overleg (MDO)

- Presenteren van patiënt in het MDO

- Conclusie en advies delen met hoofdbehandelaar, 
huisarts, thuiszorg en andere betrokken zorgprofessionals



Individueel Zorgplan (IZP)

Persoonsgebonden document
- Uitgebreide (psycho)sociale kaart 
- Evidence based behandeling van 

symptomen/ te verwachten symptomen
- Behandelbeperkingen/beslissingen   

rondom levenseinde
- Afspraken over organisatie/coördinatie van 

zorg

Pijlers
- Advanced care planning
- Zelfmanagement

Gebaseerd op richtlijn kinderpalliatieve zorg



IZP van Yana

- Plan van Yana gevuld samen met ouders

- Wensen en behoeften

- IZP delen met betrokken zorgverleners



Verloop in de tijd

Palliatieve fase Terminale fase

- “lang” 
- Het gezinsleven draait door
- Buitenwereld is groot
- Zoekende in mogelijkheden en  

grenzen van de zorg
- Ouders werken zo mogelijk
- Veel onzekerheden/twijfels
- Regie en meeste kennis bij ouders

- “kort”
- Het leven staat stil
- Cocon 
- “Bekende Leidraad” 
- Ouders bijna continu thuis
- Zekerheid van het onontkoombare
- Meer medisch, meer overleg met
professionals



Terminale fase

- Voor betrokken zorgverleners duidelijk markeren dat 
terminale fase is aangebroken

- Sprake van refractaire symptomen 



Palliatieve sedatie

- Sederen van een patiënt met het doel bewustzijn verlaging te 
bewerkstelligen 
om het lijden te verlichten wanneer dit niet op een andere 
manier kan

- Wanneer het te verwachten overlijden binnen 2 weken zal 
volgen (soms moeilijk te voorspellen)

- Niet tot doel het tijdstip van overlijden te bespoedigen

- Starten van palliatieve sedatie is een medisch besluit en gaat 
volgens protocol



Terminale fase bij Yana

- Ontslag van MUMC+ naar huis

- Medicatie horende bij palliatieve sedatie

- Morfine, Midazolam, levomepromazine

- 24 uur bereikbaarheid arts KCT



Nazorg 

- Altijd uitnodiging voor nagesprek na 6 weken

- Indien nodig schakelt de casemanager in overleg met de 
huisarts zorgverleners (via NIK) in voor vervolgtraject
(bijvoorbeeld rouw/verliestherapeut)

- Twee keer per jaar een herdenkingsbijeenkomst 
voor ouders van kinderen die in het MUMC zijn overleden



Wettelijke kaders

Levensbeëindigend handelen:

- Kinderen < 1 jaar: Groninger protocol

- Kinderen 1 – 12 jaar: ter discussie

Euthanasie:

- Volwassenen > 16 jaar: KNMG richtlijn

- Kinderen 12 – 16 jaar: met instemming van ouders

- Kinderen < 12 jaar: ter discussie



Organisatie in Nederland

- Eén landelijk kenniscentrum voor ouders en 
professionals,  steunpunt voor artsen    
Kinderpalliatief .nl 

- 7 Regio’s met een NIK (Samenwerkingsverband van   
professionals uit de 1e, 2e en 3e lijn.

- 7 Kinder Comfort Teams



ZonMW (gezondheidsonderzoek en innovatie)



Contactgegevens

Informatiefolder Kinder Comfort Team MUMC+

Individueel zorgplan Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

https://info.mumc.nl/pub-1027
https://www.kinderpalliatief.nl/professionals/detail/individueel-zorgplan-kinderpalliatieve-zorg


Einde


