
Palliatieve zorg bij Dichterbij 



Congres ‘een goede oude dag’ 



Consulent palliatieve zorg 
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Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van cliënten en 
hun naasten die te maken krijgen met een levensbedreigende 
aandoening door het voorkomen en verlichten van lijden, gericht 
op kwaliteit van leven en comfort gerichte zorg en ondersteuning. 

 

 

 

 

Dat doen we door:  

› Vroegtijdige signalering 

› Zorgvuldige beoordeling  

› Behandeling van pijn  

› Behandeling van en ondersteuning bij lichamelijke, 
psychosociale en spirituele problemen of vragen 

Definitie palliatieve zorg 
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Palliatieve zorg wil zoveel mogelijk, als de dood nabij is, 

de kwaliteit van het leven verhogen 

en voor iedereen leven toevoegen aan de dagen. 

De vlinder met zijn prachtige kleuren, 

die tevoorschijn komt uit een schijnbaar dode pop, 

is een symbool voor hoop, voor nieuw leven. 

 

 

 

De rups mag vlinderen, 

De boom krijgt nieuwe knoppen. 

De nacht wordt opnieuw dag. 

 

Wegwijzer  
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› De cliënt centraal 

Zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven zoals dat bij de 
persoon past en zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen over de 
behandeling en zorg 

› Welzijn cliënt 

Je zo goed mogelijk voelen in alle opzichten; lichamelijk, 
psychosociaal en spiritueel 

› Aandacht voor familie en naasten 

Aandacht en steun vanuit zorgverleners voor familie en naasten 
tijdens het ziekbed en na het overlijden 

› Vooruitdenken 

Direct aanpakken van voorziene problemen 

› Samenwerking 

Samenwerken met andere hulpverleners en advies vragen aan 
deskundigen als dat nodig is. 

Uitgangspunten 
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Verloop van palliatief proces  
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In het verloop van het palliatief proces kun je de hulp inroepen 
van een consulent palliatieve zorg. 

 

In samenspraak met de cliënt, het team en/of verwanten gaan we 
samen op weg.  

 

Toegevoegde waarden van de consulent: 

› Overzicht binnen de organisatie 

› Betrokken vanuit een andere rol 

› Contact met andere/meerdere disciplines  (spin in het web) 

› Onafhankelijk in de omgeving van de cliënt  

› Betrokken bij intern en extern netwerk palliatieve zorg 

› Aansluitend aan het team 

 

 

 

Consulent palliatieve zorg  
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Consulenten palliatieve zorg Dichterbij 

Nieuw per 1 oktober 2017 

› Sandra Janssen  west 

› Sandra Kuenen  noord-midden 

› Karin Martens  oost 

› Adine Groot  zuid  

Wie zijn wij? 
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Bespreekbaar maken van dilemma’s in je werk: 

› Vind niks raar en bespreek alles! 

› Denk buiten de gebaande paden 

› Je gevoel is belangrijk en probeer dit te bespreken 

› Deel moeilijke dingen met betrokkenen 

› Angst, voorkeur, weerstand, twijfel, verwachtingen 

› Visieverschil  en ethische dilemma’s  

 

Handelingsverlegenheid  
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De PALLI 
 

Wat is de PALLI?  

› Vragenlijst die de omgeving van de cliënt inzicht geeft in welke 
mate iemand achteruit gaat in gezondheid.  

 

› PALLI is bedoeld om met meerdere betrokkenen (gedeeltelijk) in 
te vullen en samen het gesprek aan te gaan. 

 

› 39 vragen over volwassen mensen met een verstandelijke 
beperking 

 

Waar gaan we mee aan de slag? 
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› Als begeleiding, verwanten of arts een ‘niet-pluis gevoel’ 
hebben, kan de PALLI helpen om dat gevoel concreet te maken 
en dit samen te bespreken  

› Bij terugkerend overleg: jaarlijkse IOP-bespreking, 
multidisciplinair overleg. Bijvoorbeeld bij ouder wordende 
cliënten, EMB, Down syndroom 

› Bij vragen over beleid rond ziekenhuisopnames, wel/niet 
reanimeren en bij de vraag ‘welke palliatieve  zorgbehoeften 
heeft deze cliënt?’ 

 

 

Wanneer vul je de PALLI in? 

congres ‘een goede oude dag’ 



 

› Quick scan palliatieve zorg in het leerlandschap  

 helpt je om inzicht te krijgen in wat je aan kennis hebt en 
 wat je nog kan leren en versterken 

 

 

 

› Thema-avond palliatieve zorg 2018 

› Informatievoorziening via sociaal intranet 

› Consulent op vraag in de regio 

› Netwerk vergroten, inzet laagdrempelig en afgestemd op de 
cliënt en zijn/haar omgeving 

Waar gaan we nog meer mee aan de 
slag? 
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Een cliënt is terminaal.  

Zorg op de eigen kamer is niet meer 
passend. 

  

Kan de cliënt in de woonkamer 
verblijven? 

 
 

Dilemma 
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Een cliënt wil niet meer eten en 
drinken.  

De verwant vindt dit heel moeilijk en 
wil dat er nog eten en drinken 

gegeven wordt. 

  

Waar zou jij voor kiezen? 
  

Dilemma  
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Cliënten mogen lijden in de  

palliatieve fase 
 

 

Dilemma  
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Een cliënt mag ‘s nachts alleen blijven 
in de terminale fase 

Dilemma  
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Voorbeelden en dilemma’s uit de praktijk 

Casuïstiek  
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› www.agora.nl 

› Sociaal intranet  infoplein  kennisnetwerken en specialisaties 
 palliatieve zorg 

› Groep op intranet: kennisnetwerk palliatieve zorg 

› IKNL palliatieve zorg 

› Filmpjes palliatieve zorg via YouTube 

› VPTZ per regio 

› Wegwijzer palliatieve zorg  

 voor mensen met een  

 verstandelijke beperking 

› …. 

 

  

Extra informatie 
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Paul van Vliet: laatste wens 

› https://youtu.be/sPWW44BXOJc  

 

 

Laatste wens 
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We geven geen dagen  
aan het leven  

 
maar leven aan de dagen 
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Bedankt voor jullie aandacht! 


