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Zomaar wat termen

‘De palliatieve fase’

‘Stervensfase’
‘Palliatieve zorg’

‘Warme zorg’

‘Palliatief terminale zorg’
‘Terminale fase’

‘Laatste levensfase’





Wanneer spreek je van de 
palliatieve fase bij ouderen? 



Steekproef met de zaal

Wat versta jij onder ‘de palliatieve fase’ bij jullie 

bewoners/cliënten? 











Palliatieve fase = stervensfase?

Of 

De palliatieve fase kan wel maanden duren?

Of

De palliatieve fase begint al bij opname in 
een verpleeghuis?

Of

De palliatieve fase begint al eerder?



Wat versta je onder palliatieve 
zorg in de ouderenzorg?



Steekproef met de zaal

Wat versta je onder ‘palliatieve zorg’? 

Welk(e) van de volgende antwoord(en) kies 

jij?



 Zorg in de laatste dagen tot een paar weken voor overlijden

Wanneer je begint met 6x per dag morfine

 Als je een cliënt met COPD morfine geeft zodat de 
benauwdheid wat afneemt en degene daardoor mee kan 
doen aan de bingo

 Alle zorg die we verlenen aan ouderen die toenemend 
kwetsbaar en hulpbehoevend zijn

 Palliatieve zorg bieden we alleen in een hospice



Welk antwoord geven andere 
zorgverleners?





Citaten

“Als het einde van het leven eigenlijk in zicht komt 

en er geen verbetering meer is, maar 

achteruitgang. En dat we met de arts overleggen de 

medicatie te stoppen en dan het zo aangenaam 

mogelijk voortzetten van het leven; geen pijn, 

benauwdheid in de eindfase van het leven.”



“De palliatieve fase kan best lang zijn, familie denkt 

altijd ‘het einde’ maar ik zie dat niet.”



“Meestal zit er een soort knik in het leven van iemand 

dat je denkt van ‘hej, nu gaat het ineens heel rap heel 

slecht’ en soms kan dat zijn door een val of soms door 

een longontsteking maar er gebeurt meestal wel iets 

waardoor een soort knik is in hoe de dementie verloopt 

en dat het dan ineens weer heel hard naar beneden 

zakt en dat mensen dan ook bedlegerig worden of 

mensen die altijd heel veel hebben zitten schreeuwen, 

heel rustig worden, heel erg in zichzelf gekeerd raken.”



“Die laatste fase van het leven. En eigenlijk 

mensen die in het verpleeghuis komen wonen, 

bevinden zich in zo’n laatste fase.”



“Eigenlijk vanaf het begin ben je bezig met warme zorg en 

Advanced Care Planning  (“Wat is voor u belangrijk in 

deze fase van uw leven?”), het maken van die afwegingen 

wat zinvol en vooral waardevol is in deze laatste 

levensfase, ook probeert vervelende onderzoeken, 

opnames en behandelingen, zoveel mogelijk uit iemands 

leven weg te houden als die op lange termijn ook geen 

winst meer betekenen of dat iemand dat niet meer wil.” 



“Alle verpleeghuiszorg is een vorm van palliatieve 

zorg, want elke dag delen we onze mantel en 

maken hem passend voor de behoeften van de 

cliënt.”



Wat zegt ‘de theorie’ over de 
palliatieve fase?

• Als er sprake is van een levensbedreigende 
aandoening of kwetsbaarheid

• De palliatieve fase is dus niet hetzelfde als de 
stervensfase

• Kan vele jaren voor het te verwachten overlijden 
beginnen

• Maar, dit is in de praktijk niet werkbaar 
Daarom…….



De Surprise question; 
een praktisch hulpmiddel

'Zou het mij verbazen 
wanneer deze cliënt/bewoner 
in de komende 12 maanden 

komt te overlijden?’ 



De Surprise question; 
een praktisch hulpmiddel

• Bewustwording! ‘We gaan een andere fase in’

• Palliatieve zorgbehoeften tijdig herkennen 

• Het maken van goede afspraken en vooruitkijken 

krijgt nu nog meer prioriteit

• Kwaliteit van leven en sterven komt steeds meer 

centraal te staan i.p.v. ziektegerichte behandelingen



• Voor veel van jullie cliënten/bewoners zul je 

hoogstwaarschijnlijk de verrassingsvraag met ‘nee’ 

beantwoorden! 

• Wat betekent dit? 

1. Palliatieve zorg speelt een heel belangrijke rol     

in de dagelijkse zorg voor jullie cliënten

2. Dus niet alleen in de stervensfase



Belangrijke aspecten van 
palliatieve zorg

• Vroegtijdige inzet/signalering

• Proactieve zorgplanning

• Multidimensioneel van aard 

• Gezamenlijke besluitvorming

• Cliënt en diens naasten staan centraal

• Interdisciplinaire samenwerking



L



Samengevat

• De palliatieve fase kan voor bijv. dementie/COPD al 
lang voor het te verwachten overlijden beginnen.

• Echter, in de praktijk kunnen we uitgaan van de 
Surprise Question om het laatste jaar van de 
palliatieve fase te markeren

• Het stellen van de SQ maakt ons bewust van de 
fase waarin de bewoner/cliënt zich begeeft

• Dus tijdig inzetten van palliatieve zorg!


