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Voorwoord 

Het is weekend en een wijkverpleegkundige krijgt de vraag om met spoed een palliatieve se-
datie op te starten bij een stervende patiënt die ze niet kent. Of de dienstdoend huisarts wordt 
plotseling door een oncoloog gebeld, met de mededeling dat een patiënt dit weekend naar 
huis gaat om thuis te kunnen sterven. Dat is niet zoals we het willen. Graag hebben we pallia-
tieve patiënten eerder in hun ziektebeloop in beeld. 

We streven naar rust en ruimte om in betrokkenheid en samen met de patiënt en familie, goede 
palliatieve zorg aan huis te organiseren. Dat kan gaan om medische en/of paramedische zorg, 
maar ook om voorzieningen in en rond huis of het inzetten van vrijwilligers. Daarnaast heeft 
iedere professional zijn eigen werkwijze. Om dit goed op elkaar af te stemmen, hebben we 
binnen de coöperatie de stuurgroep Palliatieve Thuiszorg (PaTz) in het leven geroepen. 

Vanuit het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 2017, de landelijke richtlijnen voor palliatieve zorg, 
in combinatie met onze eigen ervaring, zijn we tot een uniforme werkwijze gekomen voor het 
werkgebied van de Coöperatie IJsselstromen: het zorgprogramma PaTz.

Met dit handboek Samenwerken in de Palliatieve Zorg willen wij inzicht geven in wat we als 
coöperatie doen binnen dit zorgprogramma. Een programma dat zich erop richt om de samen-
werking te versterken tussen zorgverleners en welzijnswerkers in ons werkgebied, want dat 
komt de patiënt en zijn naasten ten goede. 

* Omwille van de leesbaarheid hebben we gekozen voor ‘hij’. Maar waar hij staat, bedoelen we 
ook zij en waar hem of zijn staat, bedoelen we ook haar. 

Coöperatie IJsselstromen
Voor geïntegreerde eerstelijnszorg 
In het gebied Doesburg, Angerlo, Giesbeek, Lathum en een gedeelte van Drempt
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1. De patiënt heeft nog maar kort te leven, en nu?

Over het algemeen stelt een specialist of huisarts de diagnose ‘palliatief’. Dat is de start van de 
palliatieve thuiszorg. Het kan echter ook zijn dat een zorgverlener of welzijnswerker zijn pa-
tiënt opvallend ziet veranderen, in negatieve zin. Van een palliatieve levensfase is niets bekend. 
Als je al maanden bij iemand aan huis komt, voor bijvoorbeeld hulp met steunkousen, fysio-
therapie of huishoudelijke zorg, en je ziet iemand hard achteruit gaan, wat kun je doen?

1.1 Stel de Surprise Question

Deze professional kan zich dan de Surprise Question stellen: ‘Zou het mij verbazen als deze 
patiënt over een jaar is overleden?’. Als het antwoord hierop nee is, oftewel het zou hem níet 
verrassen als deze patiënt binnen een jaar overlijdt, dan kan hij het best contact opnemen met 
de huisarts of de wijkverpleegkundige. In onderlinge afstemming zullen zij de patiënt verder 
onderzoeken. 

1.2 PaTz markering
Het bepalen of een patiënt nog maar kort te leven heeft, noemen we ook wel markeren. Ge-
markeerde patiënten hebben recht op palliatieve thuiszorg. Nadat de huisarts de patiënt in het 
PaTz register heeft ingevoerd, wordt deze patiënt in de volgende PaTz bijeenkomst op de huis-
artsenpraktijk besproken. Elke zes weken vindt zo’n PaTz bijeenkomst plaats waarin de huisarts 
en de wijkverpleegkundigen de lopende zorg beoordelen en zonodig bijstellen. 

1.3 Zorgplan PaTz patiënt 
Vanuit de PaTz bijeenkomst stellen de huisarts en wijkverpleegkundigen een proactief zorg-
plan op. In dit plan staat de medische en paramedische verzorging van de patiënt omschreven. 
Voor een patiënt met veel oedeem wordt bijvoorbeeld een fysiotherapeut ingeschakeld. Ook 
bespreken ze de zorg voor de kwetsbare naasten. Als de mantelzorg te zwaar is, zet de wijk-
verpleegkundige in op het inroosteren van vrijwilligers. Misschien is het wenselijk dat een 
geestelijk verzorger komt praten. Zo vormt zich een kring van zorg- en hulpverleners rondom 
de PaTz patiënt en mantelzorger(s).
 
 
 

‘Zou het mij verbazen als deze 
patiënt over een jaar is overleden?’ 
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2. Advance Care Planning (ACP)

Bij het opstellen van een zorgplan staat de gezondheidssituatie van de patiënt centraal. Maar 
minstens zo belangrijk zijn de persoonlijke wensen van de patiënt. Wat is voor deze patiënt in 
deze levensfase nog van waarde en wat wordt belangrijk rondom het sterven?

2.1 Toelichting op het werken met ACP
ACP, ook wel proactieve zorgplanning genoemd, is een proces van samen vooruit denken, 
plannen en organiseren. Het heeft een positief effect op het welbevinden van de patiënt en 
diens naasten, maar natuurlijk ook op de kwaliteit van zorg. Het allerbelangrijkste echter is 
de keuzevrijheid van de patiënt. Persoonlijke wensen tijdig erkennen en vastleggen geeft de 
patiënt een gevoel van autonomie en regie, ondanks dat hij in een afhankelijkheidssituatie is 
terecht gekomen. 

2.2 Zinvolle en haalbare doelen vastleggen
Na het markeren van een patiënt gaat de huisarts of wijkverpleegkundige proactief het gesprek 
aan over het leven, behandeling en het levenseinde. Met ACP worden de wensen rondom de 
soort zorg, de plaats van zorg en overlijden en andere voorkeuren rond de behandeling vast-
gelegd. Het gaat hier niet om het afvinken van een lijstje. De persoonlijke waarden en op-
vattingen van een patiënt leiden tot het formuleren van haalbare doelen voor de zorg en de 
behandeling. 
Daarnaast is het belangrijk deze wensen met de naasten bespreekbaar te maken. De huisarts 
of wijkverpleegkundige, maar ook de verzorgenden, zullen dit binnen de kring van familie en 
dierbaren bevorderen. 

Mogelijke gespreksthema’s:

• Wat is voor u het meest    
 belangrijk als het om    
 kwaliteit van leven gaat?
• Welke angsten en zorgen   
 heeft u?
• Wanneer is het leven    
 voor u niet meer de     
 moeite waard?
• Van wie vindt u het be-   
 langrijk dat ze dit van u    
 weten?
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2.3 Hoe komt een zorgplan tot stand?
Vanuit het stappenplan ACP <link naar stappenplan> voert de huisarts of wijkverpleegkundige 
het gesprek met de patiënt, eventueel in het bijzijn van familie of mantelzorgers. Vanuit alle 
levensdomeinen worden de wensen van de patiënt in kaart gebracht. Wensen omtrent leven, 
behandeling én sterven. 

Door dit op te nemen in een persoonlijk zorgplan zijn alle professionals op de hoogte. Zo weet 
iedereen welke wensen moeten worden nageleefd. En door dit tijdig samen te bespreken, 
helpt dit patiënten daarnaast bij de bewustwording van de eigen kwetsbaarheid.

2.4 Formeel en informeel 
De formele gesprekken worden gevoerd door de huisarts of wijkverpleegkundige. Daarnaast 
kan ook een andere zorgverlener relevante informatie ter ore komen tijdens de gebruikelijke 
zorgmomenten. Verzorgenden, verpleegkundigen of welzijnswerkers kunnen hierop door-
vragen, verkennen en onderzoeken. Juist op informele zorgmomenten. Ook in de gesprekken 
met mantelzorgers komt soms spontaan belangrijke informatie naar boven. Zij geven dit aan 
de huisarts of wijkverpleegkundige door. 

2.5 Elkaar blijven informeren
De huisarts zorgt ervoor dat de gesprekken goed vastgelegd worden, zodat nieuwe zorgver-
leners niet ineens een andere koers inslaan of vanaf nul moeten beginnen. Alle betrokken 
behandelaars, waarnemers en zorgverleners houden elkaar via OZOverbindzorg, een online 
communicatieplatform voor de zorg, goed op de hoogte van de afspraken. Zo krijgen alle be-
trokkenen op elk moment de juiste informatie over de patiënt. 

Proactieve zorgplanning is overigens wel een continu en dynamisch proces, en de ACP kan 
dus op elk moment om bijstelling vragen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 
dit actief te monitoren en te bewaken.
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3. Mantelzorgondersteuning

Naasten spelen bij de verzorging van een patiënt in de palliatieve fase een cruciale rol. Deze 
mensen noemen we ‘een mantelzorger’. Het kan een partner zijn, een kind of familie, maar 
bijvoorbeeld ook een buurvrouw. De hulpverlening vloeit dan voort uit een warme sociale 
relatie. 

Ze nemen vaak niet alleen huishoudelijke, maar ook verzorgende, emotioneel ondersteunende 
en verplegende taken op zich. Het hoort bij de taak van de professionals om erop toe te zien 
dat mantelzorgers dit tot het einde toe goed kunnen volhouden. Zij maken immers ook hun 
eigen emotionele proces door. Ook daarvoor is ondersteuning nodig. 

3. 1 Zorgen om de mantelzorger
Ook het proces van de mantelzorger wordt daarom door de wijkverpleegkundige ingebracht 
tijdens een PaTz bijeenkomst en meegenomen in het proactieve zorgplan voor de patiënt. Per 
situatie wordt bekeken waaruit de ondersteuning mag bestaan. 

Het is de taak van alle zorg- en hulpverleners om continu te signaleren of de uitgezette acties 
van de wijkverpleegkundige nog voldoen en de mantelzorger het kan volhouden. In een laat-
ste levensfase kunnen taken snel veranderen en zwaarder worden. Niet alleen fysiek maar ook 
emotioneel. 

Het accepteren van hulp is voor een mantelzorger vaak een hele stap. Daarom is het goed 
dit in een vroeg stadium ter sprake te brengen. Maar dit beperkt zich niet tot één keer. Het zal 
regelmatig opnieuw onderwerp van gesprek moeten zijn. Daarmee kunnen zowel patiënt als 
mantelzorger ook aan het idee wennen.

Mogelijke thema’s bij mantelzorgers:
 
• Accepteert en bewaakt de 
 mantelzorger zijn eigen grenzen?
• Heeft de mantelzorger een plek     
 waar hij zich kan uiten en      
 gesteund voelt? 
• Blijft de wederkerige relatie 
 tussen patiënt en mantelzorger     
 behouden?
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3.2  Wat kun je eraan doen?
Als een ondersteunende zorgprofessional iets signaleert dat hij van belang acht voor het welzi-
jn van de mantelzorger, een knelpunt of probleem, kan hij dat communiceren met de wijkver-
pleegkundige. Hoe meer ogen meekijken en oren meeluisteren, hoe beter de zorg. 

Daarnaast is het belangrijk de naasten ook alleen, los van de patiënt, aan te spreken. Vaak 
geven zij in aanwezigheid van de patiënt een te positief gekleurd beeld om de patiënt te 
beschermen en hem niet te belasten met de eigen worstelingen. Het is van belang om vroeg 
in het zorgproces duidelijk te maken dat zij net zo goed ondersteund worden of ondersteuning 
mogen vragen.

Mantelzorgers hebben vaak behoefte aan een helikopterview. Wat gebeurt er, wat gaat er gebeuren
en wat zijn de mogelijkheden? Passende kennis over ziekte, prognose, gevolgen van behan-
deling, ondersteuningsmogelijkheden en financiële zaken kan ze daarbij helpen. Ook infor-
matie over de mogelijkheden van tijdelijk stoppen met werken is in veel gevallen nuttig. 

3.3 In kaart brengen van de situatie
Kortom, anticiperen op de problematiek van zowel de patiënt als de mantelzorger, signaleren 
van knelpunten en het bieden van ondersteuning bij dit alles, daar gaat het om. Het is de taak 
van de wijkverpleegkundige om met de mantelzorger de situatie in kaart te brengen. Afhan-
kelijk van de draagkracht van de mantelzorger wordt de belastbaarheid bepaald. Dit herhaalt 
zich in de verschillende fasen van het ziekteproces. 
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3.4 Wanneer spreken we van overbelasting?
Individuele kenmerken en levensomstandigheden van de mantelzorger kunnen van invloed 
zijn op de draagkracht. Een gepensioneerde dochter die voor haar stervende moeder zorgt is 
een heel ander verhaal dan een dochter van dertig jaar, met een carrière en drie kleine kin-
deren thuis. Mantelzorgers kunnen zelf ook gezondheidsproblemen hebben of financiële zor-
gen. Ook is er een onderscheid tussen mannen en vrouwen, in het bieden van zorg en waar 
het gaat om de balans tussen zorg bieden en zelfzorg. 

Daarnaast heeft het ziektebeloop van de patiënt zijn invloed op de mantelzorger. Problemen 
met spraak, uitschieters in emoties, speekselvloed of vieze geur doen ongemerkt meer met 
iemand dan je aan de buitenkant kunt zien.

Overbelasting wordt een reële zorg bij onderstaande reacties:
• Stressreacties zoals slapeloosheid, gebrek aan eetlust, gewichtsverlies, gespannen-  
 heid, toename van roken, alcoholgebruik en/of slaap- of kalmeringsmiddelen. 
• Fysieke klachten zoals rugklachten of hoofdpijn.
• Burnout verschijnselen zoals lichamelijke en emotionele uitputting. 
• Negatieve cynische houding of totale afkeer van de situatie. 

3.5 Hoe voorkomen we dat de mantelzorger overbelast raakt? 
Om de mantelzorger te ondersteunen is er vrijwillige en/of professionele hulp beschikbaar. 
Ook kan een tijdelijke opname (respijtzorg) van de patiënt in een hospice (unit) in overweging 
genomen worden. Door op tijd ondersteuning in te schakelen voorkom je dat de mantelzorger 
de zorg echt niet meer aan kan.

Bij onderstaande reacties kan 
sprake zijn van overbelasting:

• overmatige stressreacties
• aanhoudende fysieke klachten
• burnout verschijnselen
• negativiteit en cynisme 
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4. Palliatieve sedatie

Niemand kan voorspellen hoe het stervensproces verloopt, maar op enig moment kan het 
wenselijk zijn om het bewustzijn te gaan verlagen, ofwel palliatieve sedatie toe te gaan passen. 
Het doel is het lijden van de patiënt te verzachten. 

4.1 Wanneer kiest een arts voor palliatieve sedatie?
Een arts kan besluiten over te gaan op palliatieve sedatie als sprake is van ondraaglijk lijden. 
Dat wil zeggen dat de klachten die voortkomen uit de ziekteverschijnselen, niet meer met 
reguliere medische middelen opgevangen kunnen worden. In ieder geval niet zonder aan-
vaardbare bijwerkingen. Meestal gaat het om een combinatie van zowel lichamelijke als psy-
chische, sociale en/of existentiële klachten. Een lijden dat de arts niet meer kan verlichten. 

Als dit het geval is, kan de arts in overleg met de patiënt of de mantelzorger besluiten om te 
kiezen voor palliatieve sedatie. Een belangrijke voorwaarde is dat de levensverwachting nog 
maximaal één tot twee weken is. Voor overleg en uitvoering van de palliatieve sedatie vindt 
afstemming plaats tussen de arts en wijkverpleegkundige. De verwachtingen voor zowel de 
patiënt als de mantelzorger moeten helder zijn.

4.2 Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie?
Palliatieve sedatie is een normale medische handeling: De patiënt krijgt medicatie toegediend 
waarmee hij in rust wordt gebrachte en geen last meer van de klachten heeft. De patiënt eet 
en drinkt niet meer en op enig moment volgt een natuurlijke dood. Dit kan een aantal dagen 
duren. Bij euthanasie wordt een middel toegediend dat de werking van het hart stopzet. De 
patiënt overlijdt dan vrijwel meteen.

4.3 Kan een patiënt zelf kiezen voor palliatieve sedatie?
Nee, maar een patiënt of een mantelzorger kan zelf wel aangeven dat hij palliatieve sedatie 
wenst. De arts beoordeelt dan of er voldoende aanwijzingen voor zijn. Alvorens daadwerkelijk 
over te gaan tot palliatieve sedatie bespreekt de arts nogmaals de situatie met de patiënt en 
diens mantelzorger goed door. Deze voorlichting biedt nog ruimte voor eventuele herover-
weging.

4.4 Moet de arts palliatieve sedatie melden?
Palliatieve sedatie is een normale medische handeling, waardoor een arts palliatieve sedatie 
niet hoeft te melden aan de gemeentelijke lijkschouwer of te laten toetsen door een regionale 
toetsingscommissie euthanasie. 
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5. Rouw en nazorg

Zoals in ieder werkproces evalueren en reflecteren de professionals ook hier, na het overlijden 
van de patiënt, op de gezamenlijk geleverde zorg, de behandeling en het proces. Daarnaast 
gaat de zorg voor deze familie nog een paar weken verder om de rouw van de nabestaanden 
te bewaken.

5.1 Evaluatie van de professionals
Na het overlijden staan de betrokken zorg- en hulpverleners gezamenlijk stil bij het proces van 
ziekte en sterven van deze patiënt, en specifiek bij de professionele samenwerking onderling. 
Zeker waar het meerdere disciplines betreft, of als er een domeinoverstijgende samenwerking 
heeft plaatsgevonden (zoals zorg en welzijn), is het goed om kritisch terug te blikken. 

Het gaat in de kern om de vraag of de overledene in de eindfase van het leven ook de kwaliteit 
van leven heeft gekregen, zoals benoemd in het ACP. Is de wens uitgekomen? Zijn de ver-
wachtingen rondom de behandeling waargemaakt? En hoe ging het proces rondom sterven? 
Kon iemand sterven op de plaats en manier die hij wenste? Deze vraag wordt ook aan de 
nabestaanden gesteld.

5.2 Nazorg voor de nabestaanden
Dit gesprek voert de huisarts en/of wijkverpleegkundige kort na overlijden expliciet met de 
nabestaanden. Voor de naasten is het een belangrijk moment om het gebeurde in te laten 
dalen. Daarnaast kunnen ze nog vragen stellen die zijn achterbleven en/of stoom afblazen. 
Door erover te praten wordt het overlijden van hun dierbare reëel: het startpunt voor erken-
ning, rouw en acceptatie. 
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5.3 Voorkomen van verstoorde rouw
De nazorg richt zich op de vraag: hoe gaan de naasten van de overledene verder en lukt dat 
allemaal wel? Rouwen is een pijnlijke periode, waarbij de één makkelijker het verdriet en gemis 
verwerkt dan de ander. 

Om te voorkomen dat een nabestaande vastloopt in het rouwproces - ook wel verstoorde 
rouw genoemd - gaat de wijkverpleegkundige in de eerste periode na overlijden een aantal 
keer op huisbezoek, afgestemd op wat nodig is. Desgewenst zijn ook andere familieleden of 
mantelzorgers hierbij aanwezig.

Doelen van de gesprekken kunnen zijn:
• Nabestaanden zicht geven op het eigen rouwproces.
• Bevorderen van adequate verliesverwerking.
• Monitoren rouwverwerking bij naasten, specifiek kinderen en kleinkinderen.

Nog steeds rust er een zeker taboe op de dood. Juist in deze fase is het belangrijk deze the-
ma’s bespreekbaar te maken. Een luisterend oor en waarderende aandacht voor alles wat de 
nabestaande voelt, ervaart, denkt en ook emotioneel uit, geeft hem ruimte. En door aan te 
geven wat het ‘normale verloop’ van rouwprocessen is, weet de nabestaande dat deze reacties 
er allemaal bij horen en er niets vreemds aan is. 

Gaandeweg de bezoeken wordt duidelijk of het rouwproces goed verloopt of dat er toch meer 
aan de hand is. Verstoorde rouw is onder andere te herkennen aan: depressie, bovenmatige 
angst, gezondheidsklachten zoals hoge bloeddruk, veel ziek zijn, maar ook problemen op het 
werk of de huishouding niet georganiseerd krijgen duiden op stagnatie. 

De wijkverpleegkundige kan de nabestaande dan doorverwijzen naar de juiste hulpverlener. 
Bijvoorbeeld naar een rouwtherapeut of een POH-GGZ. Misschien is gezinstherapie nodig, 
als kinderen in het geding zijn. Of misschien moet de nabestaande zich meer uiten, en is lot-
genotencontact de oplossing. Tijdige signalering voorkomt erger en daarnaast kunnen we in 
gezamenlijkheid dat professionele vangnet vormen waar deze nabestaande baat bij heeft.

Mogelijk is er sprake van verstoorde rouw bij:

• depressiviteit
• bovenmatige angst
• gezondheidsklachten 
• problemen op het werk
• problemen met de huishouding
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Tot slot 
In de afgelopen jaren zijn wij vanuit de landelijke richtlijnen voor palliatieve zorg tot deze lo-
kale werkwijze gekomen. We zijn als Coöperatie IJsselstromen trots op wat er nu ligt en willen 
dit onderhouden en verder uitbouwen. 

Samen met de professionals in ons werkgebied streven we continu naar verbetering en verfijning. 
In de alledaagse ervaring liggen de parels soms voor het oprapen. Juist in het gewone zitten 
vaak grootse ontdekkingen. Jaarlijks komen we als PaTz-stuurgroep enkele malen bij elkaar en 
nemen dan alle parels mee. 

Concreet staan we voor:
• Tijdig signaleren van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en registratie ervan 
 in een palliatief zorgregister, met optimale overdracht naar andere hulpverleners,   
 mantelzorgers en vrijwilligers.
• Patiënten laten sterven op de plek van hun voorkeur.
• Patiënten en naasten zoveel mogelijk zelf de regie laten voeren.
• Patiënten de zorg bieden op hun specifieke wensen en waarden.
• Aandacht voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.
• Voorkomen van onder- en overbehandeling.
• Voorkomen van insturen of doorsturen naar het ziekenhuis buiten kantoortijden.
• Maken en uitvoeren van een zorgplan, gebaseerd op de individuele behoefte.
• Toename van kwaliteit van de palliatieve zorg door samenwerking van huisarts, 
 wijkverpleegkundige en consulent palliatieve zorg. 
• Continu bewaken van de draag- en veerkracht van de mantelzorger. 
• Na overlijden het proces van rouwverwerking bij de nabestaanden opstarten. 
• Voorkomen van verstoorde rouw.

De PaTz-stuurgroep staat hiervoor zelf in nauw contact met het werkveld. De verpleegkundig 
specialist PaTz kijkt daarnaast wat er in de literatuur of elders, landelijk of regionaal, beschik-
baar is en vormt dit om naar lokale afspraken. Pas na proefondervindelijke verbetering worden 
de afspraken doorgevoerd, waar nodig met scholing voor alle betrokkenen. 

Binnen de Coöperatie IJsselstromen werkt de PaTz-stuurgroep ook nauw samen met de 
stuurgroep Ouderenzorg. Daarnaast draagt de werkgroep haar expertise aan andere regio’s 
over. Door de theorie en praktijk samen te brengen, komen we met zijn allen tot de beste zorg!
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