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Palliatieve zorg 
(Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, 2017)

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, 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. 



Ziektebeloop in de palliatieve fase 



Spectrum palliatieve zorg 



Toekomstige behoefte aan palliatieve zorg 

 Vergrijzing: aantal 65+-ers van 16% naar 26%

 ↑ Sterftecijfer

 ↑ Toename chronisch zieken, ↑Multimorbiditeit

 ↑ Behoefte palliatieve zorg 

 Verschuiving van zorg van ziekenhuis naar 1e lijn



Besluitvorming in de palliatieve fase



De beslisschijf

• Houdt de patiënt centraal

• Biedt ondersteuning en structuur bij besluitvorming

• Mono- en multidisciplinair

• Bruikbaar bij (patiënt)besprekingen 

• Basis voor na- en bijscholing

• Doorlopen fases kan per symptoom of voor meerdere symptomen tegelijk

• Inhoud gebaseerd op richtlijnen palliatieve zorg www.pallialine.nl



Hulpmiddelen

 Beslisschijf Toepassingskaarten

https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/goede-voorbeelden

https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/goede-voorbeelden


Methodiek Besluitvorming 

 Spreken van één taal 

 Gebruik richtlijnen palliatieve zorg

 Delen van kennis en gezamenlijk doel 

 Anticiperend beleid

 Wens van de patiënt 

 Multidimensionale zorg 



Meerwaarde 

Door deze aanpak ontstaat voor de patiënt en naasten

(en zorgverlener) inzicht in:

 wat er (waarschijnlijk) aan de hand is

 wat hij wil en/of kan

 wat zijn behandelaar/behandelend team tot doel heeft

 wat de risico’s zijn die bij bepaalde keuzes horen

 wat de mogelijkheden voor aanpak en bijstelling zijn
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Symptoommanagement 
Besluitvorming in de palliatieve fase: de beslisschijf 



Casus mevrouw X 

 71-jarige weduwe 

 Sinds maart bekend met naar hersenen (oa frontaal) 

en lever gemetastaseerd bronchuscarcinoom 

 Klachten van pijn en onrust 



Fase 1 



Casus Mw. X 

 Behandeling: 6 weken Rtx gehad op hersenmeta’s, waardoor tijdelijk 

lichte verbetering van verwardheid/ cognitieve beperkingen 

 Somatisch: delier, pijn

 Psychisch: cognitieve st, moeilijke communicatie hierdoor. Mw. heeft 

nooit willen praten over haar ziekte. Sinds 4 weken onrustige klachten. 

 Sociaal: weduwe, zoons zijn emotioneel en hebben het erg moeilijk 

met de situatie. Hebben al eerder hun vader verloren. 

Dagelijks hulp ADL van de wijkverpleging. 

 Schoondochter is degene die overzicht heeft, begrijpt dat het moeilijk 

is om te anticiperen op de huidige situatie. Bezoek van familie geeft 

geen extra onrust.

 Existentieel: wens thuis te willen sterven. 



Vervolg stap 1 

 Levensverwachting: 2-4 wk

 Medicatie: 

 dexa 2 dd4 mg 

 doxycycline onderhoudsdosering 

 omeprazol 

 oxynorm 10 mg zn

 fentanylpl 50 mcg/u 

 haldol 1dd 1 mg 

 Macrogol



Vervolg stap 1 

Symptoomanalyse Delier : 

 Al langer bekend met delirante klachten, plukkerig in bed/onrustig.

 Ontlasting en urineren; g.b. Gisteren inc van ontlasting

 Eet/drinkt nog wel, maar in mindere mate. 

Roken is al langer geleden gestaakt.

 Verhoogd CRP, wrsch t.g.v. post obstructie effect bronchus. 

Geen koorts of dyspnoe. Onderhoudsdosering antibiotica.  

Niet cachectisch.

 Lab: geen andere oorzaken, calcium is niet verhoogd.



Vervolg stap 1 

Symptoomanalyse Pijn: 

 Pijn met name in de rug, ook wervelmetastasen. Niet duidelijk of de lever 
vergroot is, forse leverfunctiestoornissen. Pijnbeleving moeilijk in te schatten. 
Mw.  kan moeilijk zinnen formuleren en is niet betrouwbaar in haar informatie. 
Verzorging ziet haar grimassen bij verzorging, en mw.  is ook onrustig bij in en 
uit bed gaan. 

 In een week tijd is agv onrustklachten de fentanyl opgehoogd van 50 -> ->  
100 mcg. Oxynorm max 2-3 keer daags, vaak niet nodig, mw. geeft zelf aan 
als zij dit wil.

 Sinds gisteren zijn klachten ernstig toegenomen. Mw. werd meer 
achterdochtig en agressief, ook naar dierbaren en bekende 
verpleegkundigen.

 Mw. herkende dierbaren ook niet. Communicatie is al bemoeilijkt t.g.v. 
hersenmeta's (geen adequate antwoorden op vragen.)

 P/o huisarts is gisteravond fentanyl gestaakt ( als mogelijke oorzaak van 
toename delier) en is via de HAP 20 mg diazepam p.o. gegeven. Mw. heeft 
hier goed op gereageerd. Is in rust gekomen, heeft geslapen. Is wel 
wekbaar, maar valt direct weer in slaap, is niet pijnlijk.



Vervolg stap 1 

 Betekenisgeving voor de patiënt: 

Wens thuis te willen sterven. 

Nu toenemend cognitieve stoornis (frontale meta’s en 

delier)

 Prioriteiten en wensen patiënt: 

Nu niet wilsbekwaam



Fase 2 



Stap 2 

 Problemen: 

1. Delier

2. Pijn

 Werkhypothese: 

1. Delirante klachten als gevolg van hoge dosering fentanyl bij 

cerebrale schade, en lage dosering haloperidol.

2. Pijn bij beweging en verzorging ondanks hoge dosis fentanyl. 
Intensiteit lastig in te schatten tgv delier en cognitieve beperking. 

Waarschijnlijk ook neuropathische pijncomponent. 

 Doel beleid: comfort, geen onrust, geen pijn, zo helder als mogelijk. 



Vervolg stap 2 
Plan van aanpak Pijn 

 Fentanyl 100 mcg starten met als escape een ROO. 

 PCM 4 dd 1000 mg toevoegen 

 Start amitriptilline 1 dd 25 mg a.n., evt na 2 dg met 25 mg ophogen tot 
max 1 dd 75 mg. 

 Meerdere malen per dag een inschatting van de pijn maken en z.n. 

fentanyl geleidelijk ophogen, afhankelijk van hoeveelheid escapes. 

 NB Indien oxynorm als escape wordt gegeven is het advies de dosis 

ongeveer 10-15% van de onderhoudsdosis te laten zijn. 



Vervolg stap 2 
Plan van aanpak Onrust 

 Haloperidol ophogen naar 2 dd 2 mg p.o. Dosis kan verhoogd naar max 20 

mg p.o./24 uur.

 Dexametason verhogen naar 1 dd 12 mg. Indien situatie rustiger mogelijk iets 

afbouwen (niet stoppen).

 Lorazepam sl 1 mg zn bij heftige onrust.

 Zo mogelijk een DOS bijhouden om delier te evalueren. Let op 

omgevingsfactoren die onrust kunnen uitlokken. 

 Geef uitleg aan familie over delier 



Vervolg stap 2 

 Potentiële problemen 

Polyfarmacie 

Beleid: 

 Saneren medicatie waar mogelijk (o.a. card. medicatie) 

Dreigende overbelasting mantelzorgers …. 

Slikproblemen t.g.v. …. 



Fase 3 



Stap 3 

 Pijnbeleid evalueren d.m.v. bijhouden pijnscores 

 Evaluatie delier d.m.v. bijhouden DOS scores en mate van 

onrust 



Fase 4 



VRAGEN 
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