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Waar wil ik het over hebben

Wat is advance care planning en voor wie

Wie van jullie wordt betrokken bij advance care planning

Moet alles wat kan

Wanneer begin je erover

Hoe doe je het

Eventueel vastleggen



Advance Care Planning

Bespreken wensen, doelen, voorkeuren toekomstige zorg

Met patiënt en naaste

Vroegtijdig, vaak, van breed naar gericht

Eventueel vastleggen



ACP belangrijk want

• Zorg benoemen als palliatieve zorg resulteert in 
betere patiëntenzorg 
(Hughes, 2007; van der Steen, 2012)

• Naasten tevredener met levenseindezorg als 
gezamenlijk behandeldoel comfort is 
(van Soest-Poortvliet, 2012)



ACP belangrijk want

• Tijd voor het gesprek bevordert afspraken over zorg in de 
laatste levensfase 
(Karlawish, 1999; Hurley, 1995)

• Geen tijd belemmert het starten van gesprek en het maken 
van afspraken 
(Gessert, 2000; Cavalieri, 2002).

• Zonder afspraken meer ongewenste curatieve handelingen in 
acute situatie

• Niet per se de beste beslissing



Verpleegkundigen en verzorgenden betrokken bij overleg 
over beslissingen v/h levenseinde 

Afzien van het toedienen van vocht /voeding 45%

Ophogen van morfineachtige middelen 51%

Stoppen van potentieel levensverlengende behandeling 35%

Euthanasie 11%

Hulp bij zelfdoding 0.3%

Totaal ongeacht type beslissing 64%

Bron: Nivel en Albers, G., Francke, A.L., Veer, A.J.E. de, Bilsen, J., Onwuteaka-Philipsen, B.D. Attitudes of nursing staff towards 
involvement in medical end-of-life decisions: a national survey study. Patiënts Education and Counseling: 2014, 94(1), 4-9. 





Voor welke kwetsbare patiënten

Mensen met dementie, palliatief dus ook ACP

Mensen met hartfalen, COPD, nierfalen

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen

Wie nog?

ACP betekent niet niets doen



Wat kenmerkt deze patiënten?

Palliatieve zorg is de zorg die de kwaliteit van leven verbetert van 

patiënten en hun naasten die te maken hebben met een 

levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door

- voorkomen / verlichten van lijden

- vroegtijdige signalering / beoordeling / behandeling 

fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel 

autonomie

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHw46L0ZjXAhUGalAKHbqYDOgQjRwIBw&url=https://www.siriusprogramma.nl/instellingen/maastricht-university&psig=AOvVaw3ZgZfG6q7lfy0EOd-S6clo&ust=1509462740886481


Jo, 61 jaar

• Niercelkanker met uitzaaiingen

• Chemotherapie elke dag zieker

• Ga ik vandaag dood?

• Broer en twee schoonzussen

• Wat was een goede vraag geweest na stellen diagnose?



Mijnheer Janssen, 82 jaar

• Diagnose dementie recent gesteld

• Valt regelmatig

• Luchtweginfecties en verslikken 

• Wat wil je bespreken?





Waarom gaan we door met behandelen?

• Niet opgeven

• Doen beter dan laten

• Geen blik op hele mens

• Medisch perspectief bij behandelen

• Gesprek over afzien behandelen kost tijd

• Hoe voer je gesprek met patiënt en familie

• Onvoldoende vastleggen van wensen en voorkeuren



Wat is een goed moment?

“Early and often” (Margaret Drickamer EAPC 2017)

Voor iedereen

Van algemeen naar concreet bij toenemende leeftijd of 
afnemende gezondheid

Wat is een goed moment?



Wat is een goed moment

Elk moment bij iemand die kwetsbaar is

Als diagnose wordt gesteld (dementie)

Ziekte

Situatie wijzigt

Opname (niet SEH)

Bij vragen van patiënt of naaste

Zo vroeg mogelijk in rustige situatie



Markeren palliatieve fase

• “Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt de komende 12 
maanden komt te overlijden”?’

• Doel beleid verandert van genezing (en accepteren belasting 
behandeling) naar kwaliteit van leven en sterven



Wie neemt het initiatief?

• Patiënt?

• Verpleegkundige?

• Dokter?

• Welke vragen stel je?



Welke vragen stel je?

• Geen “doktersvragen”

• Waar hoopt u op?

• Waar bent u bang voor?

• Wat is voor u en uw naaste belangrijk? 

• Wat heeft u tot nu toe ervaren bij ziekte?

• Wat wilt u afspreken?

• ...



Tips

• Wees zo concreet mogelijk

• Leg behandelingen uit (dialyse, wat vergt dat)

• Controleer of ander het heeft begrepen

• Niet alles hoeft in 1 gesprek 

• Stem plan af met mantelzorgers (zodat niet een bezorgde 
buurman 112 belt) en zorgverleners

• www.pratenoveruwlevenseinde.nl

http://www.pratenoveruwlevenseinde.nl/


Plan

• Kan helpen, laatste fase moet over leven gaan en niet over de 
dood

• Kan belemmerend zijn

• Bespreek het regelmatig



WGBO, vertegenwoordiging

• Door de rechter benoemd, mentor of curator

• Door de patiënt schriftelijk aangewezen

• Partner

• Ouders, kind, broer, zus (willekeurige rangorde)



Advance care planning

Het tijdig bespreken van doelen en voorkeuren voor toekomstige 
zorg

Kwaliteit van leven en vermijden van lijden centraal 

Proces van communicatie, geen afvinklijst

Geoefende verpleegkundigen en verzorgenden



Annemieke Wagemans

Hille Voss
Anke de Veer
Anique Vogel

Annemieke  Wagemans

Advance Care Planning

2016-2019

ZonMw subsidie €400,000

Koraalgroep en Nivel

Methode en training


