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Rol van verzorgende 

 Opmerken van verandering bij de zorgvrager 

 In kaart brengen belangrijkste zorgproblemen 

 Overleggen met andere zorgverleners 

 Aanpassen zorgplan en zorg verlenen 

 Evalueren of aangepaste zorg effect heeft



Wat gaan we doen? 

 Definitie en uitgangspunten palliatieve zorg 

 Signaleringset in de palliatieve fase 

 Wanneer en hoe? 

 Werkblad 

 Signaleringskaarten 

 Achtergrondinformatie 

 Casuïstiek 



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. 



Spectrum palliatieve zorg 



Ziektebeloop in de 
palliatieve fase 



Herkennen van 
palliatieve cliënt 

 Niet pluis gevoel 

 Achteruitgang 

 Gewichtsverlies 

 Vermoeidheid 

 Minder eten e/o drinken 

 Gedragsverandering 

 Surprise Question 

 Zou het u verbazen als deze cliënt binnen een jaar 
zou overlijden?





Inleiding signalering in 
de palliatieve fase 

 Stappenplan

 Signaleringskaarten 

 Achtergrondinformatie

 Werkbladen



Waarom deze methodiek gebruiken? 

 Beter afstemmen zorg op behoefte 

 Samenwerking met collega’s 

 Vergroten kennis van symptomen in de palliatieve fase 

 Beter signaleren, in kaart brengen en verwoorden van 
zorgproblemen



Toepassing 

 In de directe zorg 

 Ter voorbereiding van 
het interdisciplinair 
overleg 



Stappenplan



Mw. Alberts 

 59 jarige vrouw met longkanker. Uitzaaiingen in wervelkolom, 
wat een gedeeltelijke dwarslaesie tot gevolg heeft. Wordt 
hiervoor bestraald. 

 Geen hersenmeta’s 

 Sinds 3 dagen in VP huis, omdat mw. niet meer op benen kan 
staan. 

 Pijn in nek en rug 

 Blijft liefst in bed liggen. Is nukkig en wil niets. 



Aan de slag: casus mw. Alberts 

 Naam verzorgende 

 Datum 

 Naam zorgvrager 

 Geboortedatum 

 Welk(e)  ziekte(s) heeft de zorgvrager? 

 Is er iets bekend over de levensverwachting van de zorgvrager?

O nee             O ja,          dagen/weken/maanden 
(streep door wat niet van toepassing is)



 Naam verzorgende ….

 Datum ….

 Naam zorgvrager Mw. Alberts 

 Geboortedatum 59 jaar 

 Welk(e)  ziekte(s) heeft de zorgvrager? 
Longkanker met uitzaaiingen in wervelkolom, met gedeeltelijke dwarslaesie als gevolg, 
heeft geen hersenmetastasen 

 Is er iets bekend over de levensverwachting van de zorgvrager?

O nee             O ja,          dagen/weken/maanden 
(streep door wat niet van toepassing is)





 Wat geeft de zorgvrager aan:

 Verbaal

 Non-verbaal

 Wat merken naasten op

 Wat merk ik op:

 Veranderd gedrag 

 Lichamelijke veranderingen 

 Wat merken mijn collega’s op



 Wat geeft de zorgvrager aan: verbaal en non-verbaal 

 Heeft pijn in rug en nek. Scherp en stekend van karakter, zegt dat het uitstraalt naar de 
rechterarm. Dat ervaart zij als brandend en tintelend. Mevrouw geeft aan niks te willen, zegt 
“laat me met rust, ik hoef helemaal niets”

 Wat merken naasten op

 Wat merk ik op: Veranderd gedrag en Lichamelijke veranderingen 

 Mevrouw kan niet op de benen staan, heeft hulp nodig bij transfer. Mevrouw ligt het liefst in 
bed, ze maakt op mij een nukkige indruk en ze praat niet veel. Ligt de hele dag te doezelen. 
Trekt met gezicht bij draaien en arm optillen tijdens wassen. Ondergaat wasbeurt passief en 
zwijgend

 Wat merken mijn collega’s op



Welk zorgprobleem geeft de meeste last 





 Verzamel extra informatie over:

 Het welbevinden van de zorgvrager

 Klachten en verschijnselen

 Is er een meetinstrument voor dit zorgprobleem





































Controleer of je met de gevonden informatie het zorgprobleem kunt 
benoemen: 

 Zorgvrager heeft de meeste last van… 

 Het probleem is er sinds… 

 Zorgprobleem wordt erger of minder erg door…





Wat wil je bereiken 

 Je zorgen over de situatie, verzamelde observaties en gegevens delen 

 Een bezoek van arts of verpleegkundige aan de zorgvrager 

 Aanpassing beleid en zorg 

 Meer informatie voor zorgvrager of naasten



Met wie? 

 EVV-er 

 Verpleegkundige 

 Arts 

 Overige 



Wat wil je vragen? 

 Welk beleid en behandeling worden er 
afgesproken? 

 Is het doel de oorzaak van het probleem te 
behandelen of wordt alleen geprobeerd het 
probleem (de last) te verminderen? 

 Wat is hier praktisch voor nodig? 

 Wie gaat dit regelen?



Wat wil je vragen? 

 Wie informeert de zorgvrager en wanneer? 

 Wanneer moeten de klachten van de zorgvrager minder zijn? 

 Wat doe ik als klachten van de zorgvrager erger worden? 

 Wordt beleid in dossier genoteerd en door wie? 

 Zijn er zorghandelingen die gestopt kunnen worden?



Aan de slag 



Aan de slag 



Uw mening 

 Wat is volgens u het effect 
van het werken met dit 
materiaal? 



Doelstellingen 

 Signaleren en monitoren van klachten en problemen van zorgvragers 
(en naasten) 

 Verwoorden van deze zorgproblemen in overlegsituaties met 
verpleegkundigen of artsen 

 Deskundigheidsbevordering van de zorgverlener (o.a. kennis van 
symptomen en behandeling) 

 Systematisch en gestructureerd plannen van de zorg met richtlijnen 
en checklijsten 

 Bevordering van de samenwerking met andere disciplines



De set Signalering in de palliatieve fase helpt bij: 

 Het goed in kaart brengen van zorgproblemen 

 Voorbereiding van het overleg 

Met als doel een zo goed mogelijke kwaliteit van leven 
voor de zorgvrager in de palliatieve fase 

Dit geldt ook voor mensen zonder zelfregie: het 
zwaartepunt voor de informatiebron ligt anders



Vragen??? 

jeanetvannoord@gmail.com

mailto:jeanetvannoord@gmail.com

