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Palliatieve zorg in de praktijk



Ziekteverloop in palliatieve zorg



Wanneer is een persoon met dementie 
palliatief?

Stadia van Reisberg - Alzheimer dementie
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7de fase – volledige 
hulpbehoevendheid



Wanneer is een persoon palliatief?

PICT-schaal  

‘Palliative Care Indicator Scale’

Identificatie ahv. ernst van de zorgnoden en niet enkel ahv. de aandoening!

Surprise question!

“Zou u verwonderd zijn moest deze patiënt binnen het jaar overlijden?”





Tijdig identificeren van de palliatieve 
patiënt vanuit de zorgnoden!

 maakt tijdig in dialoog treden omtrent oriëntatie huidige en 
toekomstige zorg mogelijk

 tijdig implementeren van palliatieve zorg

Toekomstgericht:

 maakt toekennen financiële middelen in verhouding tot de 
intensiteit en complexiteit van de zorgnoden mogelijk





Andere hulpmiddelen

PACSLAC-D schaal: pijnschaal in de zorg rond dementie

Savera-schaal

• een schaal die moet toelaten om bij een zieke bewoner van een WZC het tijdstip te 
gaan bepalen waarop men terminale zorg dient op te starten

• een middel om de onomkeerbaarheid vast te stellen in de terminale fase

• de schaal wordt gebruikt als element in de communicatie met het team en de 
familie en voorgelegd aan de behandelende arts die de score toetst aan 
aanvullende diagnostische en therapeutische elementen en die de uiteindelijke 
beslissing neemt voor het opstarten van een palliatief/terminaal dossier

DS-DAT schaal: Dyscomfort scale of the Alzheimertype (lijden vaststellen)

MMSE schaal: Mini Mental State Examination  (cognitieve functies meten)

MSSE schaal: Mini Suffering State Examination (lijden  vaststellen)



Conclusie

Het was toen, en ook nu, niet gemakkelijk om in te schatten 
wanneer een persoon met dementie palliatief/terminaal is!

Reflectie naar casus Poat:

• Stadia van Reisberg: Poat leek zich in fase 7 te bevinden bij ontslag uit 
PVT!

• PICT: Poat had zeker vanaf dat moment recht op PZ!

=> Belang van het zorgpad!



Had het anders kunnen 
verlopen? En hoe?



Kantelmomenten

Een ‘kantelmoment’ is dat moment in de ziektegeschiedenis van 
een patiënt waarbij er door hetzij de patiënt en/of zijn naasten, 
hetzij door één of meerdere betrokken hulpverleners, een 
dusdanige verandering wordt vastgesteld op fysiek, 
psychologisch, sociaal of existentieel gebied, dat dit bewuste en 
belangrijke bijsturing vraagt van het uitgestippelde zorgtraject.

Dr. Gert Huysmans

Voorzitter FPZV - Werkgroep Equipeartsen



‘Samen kantelen’
Als de ziekte kantelt, kan de arts, het team, de patiënt, de familie dat dan 

ook?

• Iedere betrokkene kan deze signaalfunctie opnemen

• Is bewegen en stilstaan:

• Bewegen naar geen behandeling meer, naar toelaten van zorg, naar 
afscheid nemen, naar samen zoeken naar gepaste zorg nu en later, …

• Stilstaan opdat mensen deze beweging kunnen maken

• Vergt tijd, eerlijk spreken, informatie, emotionele steun, zorgzaamheid, …



Kritische kijk op fysiek, sociaal, psycho-
emotioneel en spiritueel vlak!



• Probleemgedrag
• Problemen met eten en drinken
• Pijn
• Pneumonie
• Tonusstoornissen

Fysiek • Beperkingen omwille van financiële 
redenen (renovaties-eigen ruimte)

• Continuïtiet van zorg door 
schoondochter (nachtelijk 
roepgedrag)

• Isolatie poat en schoondochter
• Vpk 3x/dag
• Weinig omkadering
• Opname/ontslag

Sociaal



• Onderliggende relaties? Spreken over?
• Verbinding?
• Zorg toelaten? Draagkracht-draaglast?
• Zorg werd technisch, stipt, kil
• Isolatie van patiënte (dementie, 

opkamer)en schoondochter (zware zorg, 
weerslag van zorg, 
verantwoordelijkheidsgevoel, toenemende 
zorg voor echtgenoot, …)

Psycho-emotioneel

• Wie was Poat?
• Hoe was haar leven?
• Wat was haar levensverhaal?
• Wat waren haar waarden en 

normen?
• Christelijk?
• Wat waren haar krachtbronnen?
• Hoe keek ze naar zorg dragen 

voor, naar zorg toelaten?

Spiritueel



Kantelpunt opmerken begint met:

observeren met AL je zintuigen 

aandacht voor de 4 pijlers in palliatieve zorg

stilstaan bij … en bewegen naar

Communiceren over de kantelmomenten in verbinding 
met de patiënt, de omgeving, de hulpverleners, …



Erkenning !

= noodzakelijk om draagkracht van het systeem te verhogen en 
zorgt voor grotere bereidheid om mee te denken over de zorg!

Erkenning voor wat goed liep in de zorg om Poat:
• met de beperkte middelen en mogelijkheden liep deze zorg goed

• de inspanningen van schoondochter en andere mantelzorgers zoals 
kleinkinderen

• de manier waarop de schoondochter niet enkel Poat verzorgde, tegelijk 
ook huishouden deed, voor man, kinderen en kleinkinderen zorgde, …

• erkenning aan het hulpverleners team

• …



Vanuit die erkenning: 

Meer ruimte voor …
• Manier zoeken om aansluiting te vinden bij de schoondochter

• Observaties bespreekbaar maken, objectief feiten benoemen

• Niet enkel aandacht voor het lichamelijke; het meest zichtbare

• Tijd maken … om stil te staan 

• Als HV op een gepaste manier transparant zijn 

• Niet enkel DOEN  ->  ZIJN  (aanwezigheid)

• Hulp inroepen …

• Indien het niet lukt, nadien opnieuw proberen (proces)

• Dit alles met respect voor de context



Hadden we …

Ook hulpverleners gaan hun proces!

Leren wat gepaste zorg kan zijn 

voor personen 

met dementie!


