
Palliatieve zorg in het ZGT 
 
“Op het juiste moment en de juiste plaats” 
 
 
Namens het palliatief consult team 

30 oktober  2014 

Mw. Dr. I.M. Oving Internist-Oncoloog 



Palliatieve zorg, op het juiste moment en de juiste plaats 



Inhoud 

Wat is palliatieve zorg 

 

Wie is de palliatieve patient 

 

Palliatieve zorg in het ziekenhuis 

 

Het palliatief consult team 

 

Wat kan het PCT betekenen 



Wat is palliatieve zorg 



(WHO 2002) 

￭verbetert de kwaliteit van leven van patiënten 
en hun naasten die te maken hebben met een 
levensbedreigende aandoening  

￭door het voorkómen en verlichten van lijden 
dmv vroegtijdige signalering, zorgvuldige 
beoordeling en behandeling  

￭van pijn en andere problemen van 
lichamelijke, psycho-sociale en spirituele aard 

Definitie palliatieve zorg 



Toelichting 

….. vroeg in het ziekteverloop toepasbaar is, in combinatie 
met een verscheidenheid aan andere behandelingen 
die gericht zijn op het verlengen van het leven, zoals 
chemotherapie en radiotherapie, en onderzoeken omvat 
die nodig zijn om klinische complicaties beter te begrijpen en 
te behandelen.  



Het Zorgmodel 
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Anticiperend beleid binnen ZGT op de verschillende 
fases in het palliatieve traject 



Wie is de palliatieve patient 
 



Wat is een palliatieve patiënt? 

Levensbedreigende ziekte van korte dan wel van langere 
duur (diagnose, prognose) 

 

Ziekte veelal fataal verlopend (prognose) 

 

Ziekten zowel goedaardig als kwaadaardig van origine 

 

Zorgvraag veelal complex -en multidisciplinair van aard 

 



Wat heeft een palliatieve patiënt? 

￭ Situatie in Nederland: sterven 

￭75% 



Ziekteverloop 

￭Kanker 

￭Hart -en long 
falen 

￭Kwetsbare 
ouderen, dementie 



Waar is een palliatieve patiënt? 

￭ Situatie in Nederland: 
sterven 



Herken (en erken) de patiënt in een palliatieve setting 
! 
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Ziektegerichte palliatie: schakel het palliatief 
consult team in. 

 

•vroege herkenning, markering en anticipatie  

Vraag bij iedere opgenomen patiënt;  

 

1. Heeft uw patiënt een ongeneeslijke ziekte 

 

1. Zou u verbaasd zijn als uw patiënt binnen 1 
jaar zou komen te overlijden? 

 

 
 



￭De menselijke 
maat? 

Zorg in ziekenhuis 

￭Ruimte om  

te zorgen  

en te sterven 



Zorg in ziekenhuis 

Gericht op ‘beter maken’ – genezen of herstellen 

 

Gericht op (be)handelen – doen gaat sneller dan niet doen 

 

Gericht op patiënt – naasten niet in beeld  

 

Gericht op lichamelijk lijden   

 

 



Dimensies 

 

 

 
￭Lijden en 

last 

￭emoties 

￭sociaal 

￭Lichamelijke klachten 

￭spiritueel 

 
￭ Models of palliative care, Ilona Finlay, 2001 



Het palliatief consult team 
 



Samenstelling palliatief consult team 

 1e schil 

 

2 Internist-oncologen, 2 kaderhuisartsen palliatieve 
zorg, 5 verpleegkundig specialisten, anaesthesioloog 
pijnteam, geestelijke verzorger. 

 

 2e schil 

 

Neuroloog, Geriater, MDL arts, Longarts, Cardioloog, 
Chirurg, Radiotherapeut, Psycholoog, Psychiater, 
Maatschappelijk werk, Radioloog, Transfer 
verpleegkundige. 

 



Het palliatief consult team 

•keuze voor consulterende vorm, waardoor 
ziekenhuisbrede uitrol van palliatieve kennis 
/ervaring  

 

 

•door zitting huisartsen in 1e schil (=uniek) optimale 
ketenzorg 
 



Werkwijze 

Palliatieve klinische patient 

Zaalarts: belt sein 3669 en vraagt ICC palliatief team aan 

VS spreekt voor met internist-oncoloog/huisarts 

VS bezoekt patient en inventariseert  

Samen met internist-oncoloog/huisarts face to face contact 
met patient (icm zaalarts en/of verpleegkundige) 

Korte lijnen met andere disciplines in PCT 

Wekelijks MDO donderdagen 16.00-17.00 

Terugkoppeling en overleg met huisarts patient vooraf aan 
MDO en nadien 

Advies aan hoofdbehandelaar, vastgelegd in MDO brief, geen 
overname van de zorg 

 

 

 



Klinische impact 



Financiële impact 



Wat levert het PCT op? 

Kwaliteitsverbetering: 

1. Rust en duidelijkheid bij patiënt/naasten 

2. Symptoomverlichting somatisch en psychosociaal 

3. Continuiteit van zorg transmuraal 

4. Ondersteuning behandelaars 

 

Kostenreductie (IKNL rapport 2011, nu deelname aan 
COMPASS studie Erasmus) 

1. Sanering medicatie 

2. Minder diagnostiek en verrichtingen 

3. Verkorte ligduur 

4. Minder heropnames 

 

 

 

 

 



Voorbeeld 

Dhr. E, 1946    

 

67 jarige meneer met terminaal hartfalen(LVEF 10-20%)en 
COPD met een infectie waarschijnlijk op de ICD. Geen 
verdere behandelopties. 

1. Dyspneu en pijn benen wv start laaggedoseerde sc 
morfinepomp met iets haldol icm O2 thuis en saneren 
medicatie. 

2. Psychisch, angst bestrijden met Lorazepam 4x1mg ZN. 

3. Terminale thuiszorg, inventarisatie benodigde 
hulpmiddelen iom transfer vpk. 

4. Begeleiding thuis middels geestelijk verzorger. 

ICD uitgezet bij ontslag. 



Aanbeveling 

1. Heeft uw patiënt een ongeneeslijke 
ziekte 

 

1. Zou u verbaasd zijn als uw patiënt 
binnen 1 jaar zou komen te overlijden? 

 

  Bel sein 3669  
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