
Palliatieve zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking: 
Het belang van markering 



• Palliatieve zorg bij Stichting Prisma 

• Definitie van palliatieve zorg 

• Kenmerken van de palliatieve zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

• Een instrument voor markeren van de palliatieve 

zorgfase: PALLI 

• Een protocol om PALLI toe te passen in de praktijk 

In deze presentatie 



• Onderzoeker 

• Palliatieve zorg 

• Avans 

• Prisma  

Michael Echteld 





Kenniscentrum palliatieve 
zorg Prisma  



• Deskundigen 
• Praktijkverpleegkundigen met de 

consulentenopleiding 

• AVG-kaderarts 

• Zelfontwikkelde basisscholing palliatieve zorg 

• Ervaring met een hospice voor  

‘kwetsbare burgers’ (VG, NAH,  

dementie, GGZ, verslaving, dak- en  

thuisloos) 

• Consultatie is mogelijk 

Wat biedt Prisma aan palliatieve zorg 



? 

Wat is palliatieve zorg? 



Positie van palliatieve zorg in het proces van 
kwetsbaarheid 

Schoufour et al. 2013-2018 



Mayke Prinsen 



• 50j 

• Matige VB 

• Dwarslaesie, open rug 

• Woont in een zorgorganisatie 

• Veel plezier van functie als opzichter en omgaan met 

dieren 

• Over 2j tijd ernstige infecties met pijn en 

ziekenhuisopnamen 

Peter 



Mayke Prinsen 



Mayke Prinsen 



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.  

Definitie van palliatieve zorg 

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 2017 



? 

Hoe markeren we de palliatieve zorgfase? 



• Markering op basis van de surprise question 

• Maar: onduidelijkheden rond de start van de palliatieve 

zorg 

Aanvullingen 



Vijf fasen in de palliatieve zorg 
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Masso et al., 2015 



? 

Zijn de fasen herkenbaar? 



• Veranderen van zorgdoelen om de kwaliteit van leven van 

de cliënt te ondersteunen 

• Vroegtijdige zorgplanning (Advance Care Planning) 

• Gezamenlijke besluitvorming (Shared Decision Making) 

• Voorbereiden 
• Client 

• Familie 

• Zorgverleners 

Waarom is vroege markering van belang? 



Voorbeelden uit de praktijk 

? 

Wat maakt palliatieve zorg anders voor mensen met 
een VB dan in de algemene populatie? 



• Afwijkend effect van psychofarmaca, dormicum, opiaten 

• Knelpunten rond diagnostiek 

• Veranderingen in gedrag – wat betekenen die in termen 

van achteruitgang? 

• Weinig opties om een goed beeld te krijgen van de 

symptoombeleving (meetinstrumenten) 

• Beperkingen in de opties voor medische beslissingen 

rond het levenseinde 

Wat maakt palliatieve zorg anders voor mensen met 
een VB dan in de algemene populatie? 



• Weinig kennis van mensen met een VB in de reguliere 

zorg 

• Consultatiefunctie heeft een beperkt bereik en 

onvoldoende bekendheid 

• Hybride rol van begeleiders 

• Grote behoefte aan scholing 

• Multidisciplinariteit is niet vanzelfsprekend 

Wat maakt palliatieve zorg anders voor mensen met 
een VB? 



• Bewustwording  

• Vroegtijdige zorgplanning (Advance Care Planning) 

• Gezamenlijke besluitvorming (Shared Decision Making) 

• Wat is kwaliteit van leven? 

• (Het organiseren van) de driehoek 

• Instrumentontwikkeling 
• Symptomen 

• Zingeving 

• De palliatieve zorgfase wordt vaak laat gemarkeerd 

Enkele knelpunten in de zorg 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstroom: Proces, 

structuur, kennis  
 

Onderstroom: Denken, 

voelen, vinden 
Ruimte voor 
imperfectie 

Palliatieve zorg komt aan in de buik 





• ‘PALliatieve zorg Leren Identificeren’ 

• Checklist met 39 items 

• Inhoud: vragen over de afgelopen 3-6 maanden 
• Lichamelijk 

• Functioneren 

• Kenmerkend gedrag 

• Klachten 

• Kwetsbaarheid aandoeningen  

• Prognose 

PALLI? 



• Dr. Cis Vrijmoeth, hoofdonderzoeker 

• Prof dr. Kris Vissers, promotor 

• Prof dr. Pim Assendelft, promotor 

• Dr. Marieke Groot, copromotor 

• Dr. Michael Echteld, copromotor 

Verantwoording 



• Consensus over de inhoud 

• PALLI is gerelateerd aan aspecten van palliatieve zorg 
• Overlijden 

• Symptomen 

• Functioneren 

• Invullen van PALLI in de praktijk is haalbaar 

• PALLI wordt goed geaccepteerd door zorverleners 

Uitkomsten van het onderzoek rond PALLI 



Een protocol voor palliatieve zorg in Prisma 



Een protocol voor markering van de palliatieve zorg in 
Prisma 



• Het vage gevoel dat er iets mis is 

• Concrete aanwijzingen ontbreken 

• Belangrijk diagnosticum, ook voor eerste lijn 

• Niet-pluisgevoel over achteruitgang is de belangrijkste 

indicator voor  
• Toepassen van de PALLI 

• Ter sprake brengen van palliatieve zorg 

Niet-pluis 



• Arts 

• Verpleegkundige 

• Begeleider  

• Teamleider 

• Zonodig: gedragskundige 

Betrokken bij de besluitvorming (klein MDO) 



• Arts  

• Verpleegkundige 

• Begeleider 

• Teamleider 

• Gedragskundige 

• Ouder / naaste 

• Zonodig 
• Paramedicus 

• Geestelijke verzorging 

Na professionele markering: groot MDO 



Invullen van de PALLI 



Opdrachten voor de discussies 

• Hoe wordt PALLI ervaren? 

• Hoe kan PALLI het beste toegepast worden in uw 

organisatie? 

• Welke uitkomsten zou het toepassen van PALLI kunnen 

verbeteren? 



Michael Echteld 

mechteld@prismanet.nl 

ma.echteld@avans.nl 

@michaelechteld 

Dank voor uw aandacht 



 

EINDE 



Het model voor palliatieve zorg 

IKNL 



Het palliatieve zorgproces bij Prisma 



• Gezamenlijke besluitvorming 

• Niet pluis 

• Begeleiden van naasten 

• Behoeften van naasten 

• Evaluatie van basisscholing 

• Pilot rond casusbesprekingen 

• Beleving van begeleiders 

Onderzoek 



• Inrichten van een proeftuin 

• Draagvlak creëren met informatie 

• PALLI en aanvullende vragen afnemen 
• Ziekten 

• NRNB 

• Dementie  

• Syndroom 

• >2 Ziekenhuisopnamen / 6m 

• Interviews voor de procesevaluatie 

Onderzoek rond het markeringsprotocol – procedure en 
methoden 



• Minimale belasting van de cliënt 

• Goed effect 
• Patiënt 

• Organisatie 

• Kosten  

• Vertrouwen 
• Patiënt 

• Organisatie 

• Zorgverlener   

Wetenschappelijke houding—expliciet en navolgbaar 
streven naar: 



• Klip en klare adviezen zijn niet altijd mogelijk 

• Kennis is beperkt 

• De wetenschap werkt traag 

• Patiënten houden zich lang niet altijd aan protocollen 

• De wetenschap wordt niet altijd goed bedreven 

De grenzen 



• Evidence based practise 

• De boven- en onderstroom 

• Multidisciplinariteit  

Enkele basisprincipes 



De rol van de wetenschap: Evidence Based Practice 

Goede 
zorg 

 

Waarden van 
de patiënt 

Expertise van de 
zorgverlener 

Wetenschappelijk 
bewijs 



? 

Multidisciplinariteit: welke disciplines zijn betrokken?  



• Verpleegkundigen 

• Agogen  

• Artsen / AVGs 

• Gedragskundigen 

• Geestelijke verzorging 

• Paramedici 

Multidisciplinariteit: welke disciplines zijn betrokken? 


