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Wat is het belangrijkste 
speerpunt van palliatieve 
zorg? 

A  Genezing 

 

B  Kwaliteit van leven 

 

C  Stervensbegeleiding 

 



Wat is belangrijk tijdens 
de palliatieve zorg? 

A   Symptoomgerichte behandeling  

B   Luisteren naar de cliënt 

C   Afspraken en wensen vastleggen 

D  Aandacht voor behoeften, 
 waarden en normen van de cliënt 

E   Alle antwoorden 

 



De start van de palliatieve fase 
is altijd goed te signaleren 

A  Waar 

B  Niet waar 
 



Wat is pijn? 

A  Een waarschuwend signaal van 
 je lichaam 

B  Een onplezierige, sensorische of 
 emotionele ervaring 

C  Dat wat de cliënt zegt wat het is 

D  Alle antwoorden 

 
 

 



Morfine werkt 
levensbekortend 

A  Waar 

B  Niet waar 

 

 



Van morfine wordt je suf 

A  Waar 

B  Niet waar 
 



Welke symptomen horen 
bij een delier? 

A  Verwardheid 

B  Hallucinaties / wanen 

C   Pijn 

D  Misselijkheid 

E  Zo wel A als B 

F   Zo wel C als D 

G  Alle antwoorden zijn goed 
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Wat is 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. 

 

Dit doen we 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.  

  
 

Bron : Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 

 



Kenmerken Palliatieve Zorg 

• de zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte 
behandeling verleend worden;  

• generalistische zorgverleners en waar nodig 
specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken 
samen als een interdisciplinair team in nauwe 
samenwerking met de patiënt en diens naasten en 
stemmen de behandeling af op door de patiënt 
gestelde waarden, wensen en behoeften;  

• de centrale zorgverlener coördineert de zorg ten 
behoeve van de continuïteit;  

• de wensen van de patiënt en diens naasten 
omtrent waardigheid worden gedurende het beloop 
van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het 
stervensproces en na de dood erkend en gesteund.  

 

 

Bron : Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 

 

 



Terminale Zorg 

• Spreekt men over de laatste maanden of weken van 
het leven. 

• Zorg in deze fase bestaat uit tegengaan of 
verminderen van klachten zoals pijn, jeuk en 
benauwdheid. 

• Geestelijke klachten kunnen angst of depressiviteit 
zijn 

• Doel is de laatste levensfase zo goed mogelijk en 
comfortabel voor de patiënt te laten verlopen 

 

 

 

 

 

Bron: Thuisarts 

 

 



Palliatief           Terminaal 

• Palliatief heeft geen doel om te genezen. Soms wel 
behandeling in de palliatieve fase. 
 
Doel is zo lang mogelijk een goede kwaliteit van 
leven geven. 

• Terminaal worden er alle maatregelen getroffen om 
de patiënt zo comfortabel mogelijk te laten sterven. 

• Verschil: Palliatieve fase kan lang duren. Terminale 
fase vaak erg kort. 

 

 

 

 

 

 

Bron: zorggroep-beek.nl 

 

 

 



Start Palliatieve Fase 



Markering 

 

 

• Hoe weet je wanneer iemand palliatief is? 
 

• Hoe en wie markeert? 
 

• Wat doe jij als verzorgende? 



Advanced Care Planning 

• Proactieve houding  

• Vroeg tijdige signalering 

• Afstemmen met cliënt en naasten ; 
gezamenlijke besluitvorming 

• Rekening houden met levensverwachting 

• Gebruik verschillende disciplines 

• Leg alle afspraken en het beleid goed vast! 

 



Symptomen 

• Pijn 

• Angst 

• Delier 

• Vermoeidheid 

 



Pijn 

• Pijn is een onplezierige, sensorische en 
emotionele ervaring die gepaard gaat met 
feitelijke of mogelijke 
weefselbeschadiging of die beschreven 
wordt in termen van een dergelijke 
beschadiging 

 

• Pijn is datgene wat de cliënt zegt dat het is 

 



Pijnsignalen 
• Pijnsignaal is wel aanwezig maar uiten kan niet  of 

het lukt niet 

• Hulpverleners herkennen pijngedrag niet (agressie, 
gespannen, verward, onrustig, verbale geluiden) 

Dus : 

• Niet wachten op een pijnklacht, wees proactief : 
vraag / signaleer 

• Actieve diagnostiek bij risicopatiënten 

• Actieve follow-up bij patiënten die pijn hebben of 
pijnbehandeling ondergaan 

• Breng de pijn in kaart en blijf hem volgen 

 

 

 



Angst 

• Angst is een normale menselijke reactie op 
dreigend gevaar in dagelijks leven.  

• Pijn, benauwdheid of slaapproblemen 
kunnen de angst verergeren 

• Angst voor de toekomst :  
“Wanneer en hoe ga ik dood?” 

• Hoe te behandelen?  

 
 

 

 

 

Bron: Pallialine  

 

 



Delier 

• Bewustzijnsstoornis 

• Ontstaat acuut – in enkele uren tot dagen 

• Verward, onrustig, angstig, hallucinaties of wanen 

• Hyperactief of hypoactief delier 
 

• Risico verhogende factoren zijn : 
leeftijd, dementie, CVA en medicatie  
 

• Uitlokkende factoren zijn:  
Start/stoppen of overdosering van medicatie 
infectie, obstipatie, blaasretentie, uitdroging 

 



Delier 
• Delier wordt vaak niet herkend of wordt verward 

met dementie 

• Eerste signalen zijn ; plotselinge 
gedragsverandering, rusteloosheid, agitatie, 
achterdocht, verminderde concentratie 

• Bij twijfel DOS gebruiken en arts inschakelen 

 

 







Vermoeidheid 
• Vooral bij cliënten met kanker, COPD en hartfalen 

• Aanhouden gevoel van uitputting : “Ik kan niet meer 
zuster” 

• Het wordt niet minder door goed / lang slapen 

• Heeft invloed op kwaliteit van leven en dagelijks 
functioneren 

• Cliënt kan nauwelijks lichamelijke inspanning aan, heeft 
vaak last van concentratie- en geheugenstoornissen, is 
snel geïrriteerd en moeilijk te motiveren tot activiteit  

• Belangrijk om uit te zoeken waar de vermoeidheid 
vandaan komt, observeer en onderzoek voedingstoestand, 
meet bloeddruk, pols en temperatuur. Praat met je cliënt ; 
laat je cliënt een cijfer geven aan zijn vermoeidheid.  

• Leg dit voor aan de arts – deze kan verder (lichamelijk) 
onderzoek doen 



Verpleegkundige 
Palliatieve Zorg 
• Wij zijn in te roepen bij vragen over de 

palliatieve en terminale fase via ; 
palliatievezorgoostveluwe@atlant.nl 

• Onze bevindingen en adviezen noteren wij 
in het dossier 

• Na consultering plannen we een contact 
moment in  

• We gaan scholingen / klinische lessen 
verzorgen binnen Atlant 

 

 




