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Palliatieve zorg: leven tot het einde



Welkom

Waar hoopt u iets over te horen 
vanavond?



Waar denkt u aan bij het woord …



Hebt u wel eens nagedacht over …

• Wat u op dit moment belangrijk vindt in uw leven?

• Wie er op dit moment (het) belangrijk(st) is in uw leven?

• Wat u vreselijk zou vinden als u dat zou overkomen?

• Wat u zou willen, als u niet zo lang meer te leven hebt?

• En hebt u hierover wel eens met anderen gesproken, vooral met uw 
naasten?



Als het einde dan definitief komt,
wat is dan uw ‘ideaalplaatje‘?



Veel mensen associëren palliatieve 
zorg vooral met:

maar …



Het spectrum is veel breder!

Pallialine





Palliatieve zorg is …
een benadering die de kwaliteit van leven 

verbetert van patiënten en hun naasten die te 
maken hebben met een levensbedreigende 

aandoening, door het voorkomen en het 
verlichten van het lijden door middel van 

vroegtijdige signalering en zorgvuldige 
beoordeling en behandeling van de pijn en 

andere problemen van lichamelijke, 
psychosociale en spirituele aard’

WHO definitie 2002
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Ofwel …

palliatieve zorg gaat over een zo 

goed mogelijk leven
voordat je dood gaat





en de kwaliteit van die dagen moet zo 
goed mogelijk zijn!



Kernpunten van palliatieve zorg

• Gaat vooral over de kwaliteit van leven, 
maar … (soms) ook over kwantiteit

• Is voor de patiënt en zijn/haar naasten
• Gaat niet alleen over lichamelijke  

klachten of problemen, maar ook over 
wat het psychisch met uw doet, de 
invloed op uw omgeving én over 
zingeving



Kernpunten van palliatieve zorg (2)
• Je kunt er niet vroeg genoeg mee 

beginnen!

• Er wordt nagedacht over wat komen gaat 
(scenariodenken), maar dat wil niet 
zeggen dat u dat ook allemaal hoeft te 
weten!

• Niet alles wat kan hoeft!



Helpt dat, palliatieve zorg?

HADS and Patient Health Questionnaire Kaplan-Meier curve



Wie verlenen er palliatieve zorg?

• In principe alle professionele 
zorgverleners

• Speciale vrijwilligers
• Maar vooral: mantelzorgers
• Ongeacht de plek waar u bent
• Zo nodig ondersteund door ‘specialisten’



Wat kunt u zelf doen

• Nadenken wat u belangrijk vindt en wat 
uw wensen zijn, nu en in de toekomst

• Het er met uw naasten over hebben
• Het met uw zorgverlener bespreken
• Het op uw eigen manier doen!
en vooral 
• Leven toevoegen aan de dagen (veel 

meer dan andersom!)



Iets vastleggen?

• Niet reanimeren verklaring en/of penning
• Niet behandelverklaring
• Euthanasieverklaring
• Levenstestament
• Volmacht
• Eigen verklaring



Palliatieve zorg en uw huisarts
• Houdt uw huisarts op de hoogte hoe het 

met u is
• Gebruik haar/hem als een belangrijke 

sparringpartner
• Bespreek regelmatig uw wensen voor de 

komende tijd
• Spreek als u dat wilt met uw huisarts over 

uw wensen ten aanzien van het 
allerlaatste stuk



Want dan kan dit waarheid worden



Einde leven besluiten

• Euthanasie: 
• “Levensbeëindiging door een arts op uitdrukkelijk verzoek van de 

patiënt” 

• Niet normaal medisch handelen
• Wetboek van strafrecht (2002)

• Palliatieve sedatie:
• “Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de 

laatste levensfase”

• Normaal medisch handelen
• KNMG Richtlijn voor medici (2005)



Verwarring?

• Er is geen:
• Passieve euthanasie
• Langzame euthanasie

• Het ophogen van de morfine pomp om het overlijden te bespoedigen is 
niet toegestaan en geeft een hoge kans op problemen en complicaties



Verschillen 

• Geen verplichte consultatie vs Consultatie verplicht

• Kan snel vs Procedure kost tijd

• Ook bij wilsonbekwame pt. vs Wilsbekwame patiënt

• Slaapmiddel (Midazolam) vs Narcosemiddel+Spierverslapper

Sedatie Euthanasie



Verschillen 

• Verlaging van het bewustzijn vs Beëindigen van het leven

• Initiatief van arts vs Initiatief van patiënt

• Normaal medisch handelen vs Buitengewoon med. handelen

• Niet behandelbare klacht vs Ondraaglijk lijden

• Symptoomcontrole vs Overlijden

• Levensverwachting < 2 weken vs Levensverwachting lang(er)

Palliatieve sedatie Euthanasie



Helder?



Vragen?


