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Hunter et al. New England J Med 2013



• Prevalentie >70 jaar: 
10% of meer

• 3-jaarsoverleving: 25%  

Hartfalen

Ponikowski et al. Eur J Heart Fail 2016; Martinez-Selles et al. Eur J Heart Fail 2012



Hartfalen - pallialine

• Zet palliatieve zorg vroegtijdig in:
• een negatief antwoord op de surprise question
• ongeplande ziekenhuisopnames
• functionele status is laag of gaat achteruit, met beperkt 

herstelvermogen
• afhankelijkheid van anderen
• de mantelzorger heeft meer hulp en ondersteuning nodig
• significant gewichtsverlies, aanhoudend ondergewicht of juist 

toename van gewicht, niet reagerend op ophogen van 
dosering van diuretica

• persisterende symptomen ondanks optimale behandeling
• de patiënt (of naaste) vraagt om palliatieve zorg of de patiënt 

geeft aan niet lang meer te zullen leven



Verwijzing palliatieve zorg laatste 3 
maanden

*PC at home, team hospital, inpatient unit, PC in nursing home

OR 2.0

OR 6.1

OR 2.3

Beernaert et al. Resp Med 2013



Beernaert et al. Resp Med 2013

*PC at home, team hospital, inpatient unit, PC in nursing home

OR 2.0

OR 6.1

OR 2.3

Median 12 days
referral-death

Verwijzing palliatieve zorg laatste 3 
maanden



PREFER trial

Brännström et al. 2014 Eur J Heart Fail



Patients with HF
in Sweden

Prim care or dep 
Medicine-
Geriatrics

PREFER
n=36

Usual care
n=36

ESAS

EQ5D

KCCQ

Rehospitalizations

NYHA III-IV
1 of additional criteria

Vroegtijdige inzet palliatieve zorg

Brännström et al. 2014 Eur J Heart Fail



Vroegtijdige inzet palliatieve zorg

Brännström et al. 2014 Eur J Heart Fail



Brännström et al. 2014 Eur J Heart Fail
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Vroegtijdige inzet palliatieve zorg



VAS > 30mm Behandeling

Dyspnoe 75% 42%

Vermoeidheid 84% 12%

Hoesten 50% 30%

Spierzwakte 85% 13%

Slaapstoornissen 50% 40%

Somberheid 53% 12%

Pijn 49% 56%

Vaak plassen 65% 8%

Janssen et al. J Palliat Med 2011

Symptomen en behandeling



Ziektetraject

Murray et al. BMJ 2008



Gill et al. NEJM 2010 



Gill et al. NEJM 2010 



1. “Frailty”-traject

2. Hartfalen-traject

3. Kanker-traject

4. Verbetering voor overlijden

5. Fluctuerend zonder 

achteruitgang

Gott et al. Palliat Med 2007

Figure 2: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) physical 

limitation scores of 27 patients for 24 months prior to death 
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3.6 There is no simple way to define the start of the end of life care pathway. 

A suggested definition for end of life care based on work by the National 

Council for Palliative Care is shown in Box 4. 

Box 4: A Working Definition of End of Life Care 

End of life care is care that: 

Helps all those with advanced, progressive, incurable illness to live as well 

as possible until they die. It enables the supportive and palliative care 

needs of both patient and family to be identified and met throughout the 

last phase of life and into bereavement. It includes management of pain 

and other symptoms and provision of psychological, social, spiritual and 

practical support. 

Source: National Council for Palliative Care 2006 

End of Life Care Strategy 

3.7 The definition of the beginning of end of life care is variable according to 

individual person and professional perspectives. In some cases it may be the 

person who first recognises its beginning. In other cases the principal factor 

may be the judgement of the health/social care professional/team responsible 

for the care of the person. In all cases, subject to the person’s consent, 

47 

Ziektetraject



Start van ‘de palliatieve fase’



DE palliatieve fase?

Thoonsen et al. Br J Gen Pract 2012



Mogelijke benaderingen introductie 
PZ

• Prognostische modellen

• Surprise question

• Instrumenten voor 

herkennen palliatieve fase

• Instrument voor het 

meten van palliatieve zorg 

behoeften



Prognostische modellen

• Patiënten zelf overschatten hun prognose.

• Artsen voorspellen prognose inconsistent en incorrect.

• Individuele kenmerken zoals leeftijd, geslacht, LVEF, BMI 
kunnen patiënten met behoefte aan palliatieve zorg niet 
herkennen.

• Vele indexen van combinatie van prognostische factoren 
betere of slechtere overleving, MAAR: geen van de tools 
voorspelt accuraat overleving van individuele patiënten.

• Indexen niet ontwikkeld voor herkennen van palliatieve 
zorgbehoeften.

Janssen et al. Curr Opin Sup Palliat Care



Markering - criteria

SQ: 1. ‘Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de 

komende 12 maanden komt te overlijden?’

SQ stellen bij toename van ziekte of kwetsbaarheid, 2.

optreden van complicaties of achteruitgang van 

functionaliteit.

Het zichzelf stellen van de surprise question door de 3.

zorgverlener is geborgd. 



Surprise Question 

Downar et al. CMAJ 2017

Slechter bij 
patiënten met niet-
maligne ziekten

1/3 van overleden 
gemist
>2/3 “niet 
verbaasd” nog in 
leven

1 studie CHF

Sensitiviteit: 67%
Specificiteit: 80%



http://www.goldstandardsframework.org.uk
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Voorspellen 
overlijden?

Markeren DE 
palliatieve 

fase?

Herkennen 
palliatieve 

zorgbehoeften!



Markering - criteria

4. Het is niet alleen van belang om het laatste jaar 

van de palliatieve fase te markeren; ook dient de 

markering van de vaak geleidelijke overgang van 

meer ziektegerichte behandeling naar meer 

symptoomgerichte behandeling en de markering van 

de stervensfase plaats te vinden. 



Highet et al. BMJ Support Palliat Care 2014

SPICT:

Instrument om de klinische 

beoordeling te ondersteunen bij 

het identificeren van patiënten 

me een risico op achteruitgang 

en doodgaan



Algemene indicatoren voor 

achteruitgang:

50• % of meer in bed of stoel

zorgafhankelijk•

2 • of meer ZH-opnames <6 

mnd

Gewichtsverlies / lage BMI•

Belastende symptomen•

Patiënt vraagt voor PZ•

Highet et al. BMJ Support Palliat Care 2014



Klinische indicatoren hartziekten

• NYHA III/IV 

• uitgebreid coronairlijden

• dyspnoe / POB in rust of bij 

minimale inspanning

Highet et al. BMJ Support Palliat Care 2014



RADPAC CHF

• Ernstige beperkingen, symptomen in rust, meestal 
bedlegerig

• >3 ZH-opnames per jaar

• >3 ernstige exacerbaties HF per jaar

• Matig beperkt; zorgafhankelijk (Karnofsky score ≤50%) 

• Toename gewicht en geen respons op diuretica

• Algemene achteruitgang (oedeem, orthopnoe, nycturie, 
dyspnoe) 

• De patiënt geeft aan dat het einde nadert

•  Nog weinig onderzocht bij hartfalen

Thoonsen et al. Br J Gen Pract 2012



Waller et al. J Pain Symptom Manage 2013

NAT:PD-HF

Screeningsinstrument voor 

palliatieve zorgbehoeften bij 

hartfalen



Waller et al. J Pain Symptom Manage 2013

NAT:PD-HF

• 1 pagina

• Voor generalisten en specialisten in palliatieve zorg

• Onderwerpen:
• Welzijn van de patiënt

• Mogelijkheden van de mantelzorger 

• Welzijn mantelzorger

• Ernst van zorgen, ondernomen actie en verwijzing



Markering - criteria

6. Naar aanleiding van de markering van de 

palliatieve fase, onderneemt de behandelend arts 

acties om de palliatieve zorg op te starten.



Janssen et al. In progress.

NAT:PD-HF: ervaring in Nederland

Hartfalenverpleegkundigen MUMC•

Pilot• -studie

23 • patiënten

Focusgroep•

Barrières voor het gebruik:•
Vragen te moeilijk•

Belemmering om over palliatieve zorg te praten•

Palliatieve zorgbehoeften en dan?•



Markering - criteria

5. De patiënt en diens naasten worden niet zomaar 

met het scenario - dat de patiënt binnen afzienbare 

tijd zou kunnen overlijden - geconfronteerd. De 

behandelend arts exploreert in hoeverre zij daarvoor 

openstaan en of zij over de veerkracht beschikken 

om de informatie te verwerken. 



Janssen et al. In progress.

I-HARP

• Tijdige herkenning van palliatieve zorgbehoeften bij 
patiënten met gevorderd chronisch hartfalen

• 3-jarig project, ZonMw

• 1 praktisch instrument (‘I-HARP’ (Identificeren van patiënten 
met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften)) voor 
zorgverleners om palliatieve zorgbehoeften tijdig te kunnen 
herkennen en hieraan tegemoet te komen; 

• 2 het ontwikkelen van een training om I-HARP effectief 
kunnen gebruiken; 

• 3 het implementeren van I-HARP en de training bij 
huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en verpleeghuizen.



Take home messages

• CHF is belangrijke doodsoorzaak

• Palliatieve zorg vaak (te) laat gestart

• Wisselende ziektebeloop maakt het identificeren van DE 

palliatieve fase erg moeilijk

• Herkennen palliatieve zorgbehoeften is belangrijker

• Verschillende instrumenten hiervoor, maar nog geen 

optimaal instrument in Nederland

• Instrument in ontwikkeling



Vragen en discussie

daisyjanssen@ciro-horn.nl


