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            Nieuwsbrief januari 2016                                                                                           
 
  
 
De vijf Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân zijn samenwerkingsverbanden van 

zorgaanbieders in Friesland en hebben als doel de zorg voor mensen in de laatste 

levensfase zo goed mogelijk te organiseren. In deze nieuwsbrief voor medewerkers in de 

zorg wordt informatie gegeven over palliatieve zorg. De volgende nieuwsbrief verschijnt 

in juni 2016.  

 

Redactie: Mariëtte Müller (mariettemuller@hotmail.com) en netwerkcoördinator 

Netwerken Palliatieve Zorg Wil Hoek (hoekwil@planet.nl)  
 

Vragen over palliatieve zorg?  
 

Zoek dan contact met het Palliatief Consultatie Team Fryslân. Zij zijn de provinciale 

vraagbaak voor hulpverleners over palliatieve zorg. Ze zijn 7 dagen per week, 24 uur per 

dag, telefonisch bereikbaar via 088 – 12 32 445.  

 
________________________________________________________________ 

 
Kom naar Café Doodgewoon!  
20 januari en 27 januari (alleen in Drachten),17 februari, 16 maart, 20 april  

( alleen in Bolsward en Nieuwe Horne), 21 september, 12 oktober, 13 oktober 

(alleen in Hardegarijp) 26 oktober( alleen in Ferwert), 16 november 

Ook in 2016 wordt Café Doodgewoon weer georganiseerd. Café Doodgewoon is een open 

café voor iedereen die zich wil verdiepen in palliatieve zorg: zorg in de laatste levensfase. 

Het is een plaats waar lotgenoten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de 

palliatieve zorg elkaar in een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten en dat wat hun bezig 

houdt bespreekbaar kunnen maken. Café Doodgewoon wordt georganiseerd door de 

verschillende Netwerken Palliatieve Zorg. De opzet verschilt per netwerk. Meer informatie 

is te vinden op de website van het betreffende Netwerk Palliatieve Zorg: 

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/  

 
__________________________________________________________ 

Nieuws, artikelen, boeken, websites  

Consortia palliatieve zorg Zeven consortia palliatieve zorg zullen een landelijk 

dekkend netwerk gaan vormen om palliatieve zorg overal in Nederland te optimaliseren. 

De consortia zijn opgebouwd rond de academische ziekenhuizen. Ligare is de naam van 

het consortium noord ( een samenwerkingsverband van 18 netwerken in Groningen, 

Friesland, Drenthe en Overijsel, IKNL en UMCG). Consortium Ligare heeft in het kader 

van het nationaal programma palliatieve zorg ( Palliantie) 2 grote subsidieaanvragen 

ingediend t.w.: Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en naasten door markering 
en proactieve zorgplanning en Patiëntenparticipatie en spiritualiteit. 

Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en naasten door markering en 

proactieve zorgplanning. Half november is bekend geworden, dat het project 

Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en naasten door markering en proactieve 

mailto:mariettemuller@hotmail.com
mailto:hoekwil@planet.nl
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/
http://www.agora.nl/NPPZ/Actueel/consortia-palliatieve-zorg
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zorgplanning door ZonMw gehonoreerd is. Doel van markeren en proactieve zorgplanning 

is, dat elke patiënt in de palliatieve fase de mogelijkheid heeft om, samen met zijn 

naasten en ondersteuning van de betrokken zorgverleners, persoonlijke keuzes te maken 

die bijdragen aan een zo positief mogelijk ervaren laatste levensfase en te ondersteunen 

bij het maken en realiseren van deze keuzes door:  

 Toename bewustwording van de palliatieve fase 

 Markering van de palliatieve fase 

 Opstellen van een proactief plan 

 Overleg en overdracht momenten tussen betrokken zorgverleners 

 

Dat betekent dat zorgverleners bekend moeten zijn met - en een visie en inzicht delen 

rondom het belang van markering en gesprekstechnieken in de palliatieve fase. 

Daarnaast actief samenwerken om met de patiënt en zijn naasten op een heldere manier 

te communiceren. E.e.a zal vanuit de ziekenhuizen geactiveerd worden. De organisatie 

en het proactieve zorgplan Kernvraag voor elke organisatie is dan: is mijn organisatie 

nu toegerust om goed om te gaan met het proactieve zorgplan. Hoe gaat ieder dat intern 

bekend maken, wat heeft een organisatie nodig om goed te kunnen werken met de 

ontwikkelde instrumenten en de omslag te maken om samen met patiënt en naasten en 

betrokken professionals goed vast te leggen wat belangrijk is en dat ook vooral aan te 

passen als er veranderingen zijn – het proactieve zorgplan is geen statisch document, 

maar een ondersteunend middel om de juiste zorg en aandacht te realiseren t.a.v alle 

dimensies van patiënten en naasten en dit op zo’n manier dat dit voor ieder inzichtelijk 

is. De betreffende documenten zijn te vinden op www.pptg.nl onder proactieve 

zorgplanning. 

Het is de bedoeling, dat er over 2 jaar 1800 proactieve zorgplannen zijn gemaakt. 

Analyse van deze zorgplannen zal leiden tot veel inzicht van verbeterpunten en dus input 

zijn voor vervolgaanvragen in 2017, 2018 en verder. 

 

Handreiking Zorg voor mensen, die bewust afzien van eten en drinken om het 

levenseinde te bespoedigen. en V&VN-handreiking Zorg voor mensen die Bewust 

afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen hoeft bij mensen na het 

zestigste levensjaar niet te worden ontraden. Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden 

moeten patiënten, die voor deze weg kiezen goed voorbereiden en begeleiden en hen 

adequate palliatieve zorg geven. Daar komen veel vragen bij op. De KNMG en V&VN 

ondersteunen hulpverleners met een praktische handleiding.  

De handreiking gaat niet in op de vraag of stoppen met eten en drinken een goede weg 

is. Het is een keuze die iedereen zelf kan en mag maken.  

Handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het 

levenseinde te bespoedigen’.  An 

Bewust afzien van eten en drinken: wat vertel je patienten en naasten - januari 

2015 

Psychosociale zorg onlosmakelijk onderdeel oncologisch behandeltraject 

Psychosociale zorg dient een onlosmakelijk onderdeel te zijn van het behandeltraject van 

patiënten met kanker. Die conclusie trekt minister Schippers naar aanleiding van het 

rapport  ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’ dat 27 oktober 

2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens het rapport is er consensus over hoe 

de psychosociale zorg er uit dient te zien, maar ook dat het in de dagelijkse praktijk nog 

niet altijd zo werkt. Het rapport is daarom geen eindpunt, maar een startpunt, aldus de 

minister. IKNL onderschrijft de noodzaak tot verdere actie en draagt hier aan bij met 

onder meer het opnemen van de Lastmeter in de richtlijn 'Detecteren behoeften 

psychosociale zorg' en de Verwijsgids Kanker. Eén van de bevindingen uit het rapport is 

dat er onvoldoende sprake is van systematische, vroegtijdige signalering van 

psychosociale problemen. Dat is niet zo vreemd, want artsen zijn op de eerste plaats 
bezig met de oncologische behandeling.  

http://www.pptg.nl/
http://www.knmg.nl/web/file?uuid=b156f697-d962-40fd-8e7a-4af45e58f534&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=147985
http://www.knmg.nl/web/file?uuid=b156f697-d962-40fd-8e7a-4af45e58f534&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=147985
http://www.knmg.nl/web/file?uuid=734670f9-8354-4962-b7c7-3f66f8f4cf59&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=147987&elementid=2530020
http://www.knmg.nl/web/file?uuid=734670f9-8354-4962-b7c7-3f66f8f4cf59&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=147987&elementid=2530020
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Lastmeter aanbevolen in richtlijn 

Artsen zijn minder deskundig in de psychische kant van de ziekte (bron NRC 29-10-

2015). Hier valt nog veel aan te verbeteren. Met het op tijd signaleren van psychosociale 

problemen kan erger worden voorkomen.                                                                       

http://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-

detail/2015/11/02/psychosociale-zorg-onlosmakelijk-onderdeel-oncologisch-
behandeltraject  

Recht op euthanasie? Artsen vinden van niet.                                                 

Steeds meer Nederlanders krijgen euthanasie. In 2014 waren het er ruim 5.300, een 

stijging van 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. NRC peilde, samen met 

artsenfederatie KNMG, de mening over de moderne euthanasiepraktijk. 3.264 lezers 

deden mee. Een kwart van hen vindt dat een arts altijd moet meewerken aan een 

verzoek om euthanasie. Tientallen artsen die meededen aan het onderzoek schreven dat 

ze steeds meer druk ervaren om euthanasieverzoeken in te willigen, en dat ze ruimte 

willen houden voor hun eigen afwegingen.                                                                                                                             

Euthanasie gaat niet altijd in goed overleg met de arts. Uit onderzoek van artsenfederatie 

KNMG bleek vorig jaar dat artsen graag willen luisteren naar de wens van de patiënt, 

maar ook een „ongewenst grote maatschappelijke druk” ervaren om euthanasie uit te 

voeren. Artsen merken dat patiënten euthanasie vaak beschouwen als een recht. Een 

arts die niet de zorgvuldigheidscriteria volgt die in de euthanasiewet (2002) zijn 

opgenomen, loopt het risico vervolgd te worden voor moord.                                                                                                       

Alle artikelen over euthanasie: www.nrc.nl/euthanasie 
http://www.nrc.nl/next/2016/01/05/geen-garantie-voor-de-dood-1574495 

Als het einde niet in zicht is: SCEN-artsen over euthanasieverzoeken 

Ypma TD, Hoekstra HD: Beoordeling van euthanasieverzoek door SCEN-artsen 

Nederlands  Tijdschrift voor  Geneeskunde 2015;159:A8135 

The Simplicity of Dementia.  H. Buijssen                                                                                                 

Dit boek biedt op een sympathieke en toegankelijke manier een basis voor familie, 

mantelzorgers en professionals die werken met mensen met dementie. De schrijver 

verklaart mogelijke oorzaken van communicatieproblemen, , stemmingswisselingen en 

‘afwijkend’ gedrag, vooral hoe dit door degene met dementie zelf, ervaren wordt. 

Duidelijke uitleg wordt gegeven hoe mensen met dementie, in de verschillende stadia 

ondersteund kunnen worden.  

ISBN10  1843103214 

  

Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het. Wim Brands.                              

René Gude, de denker des Vaderlands, is stervende. Voor Human sprak Wim Brands met 

hem over wat er werkelijk toe doet in het leven, over de troost van de filosofie en over 

humeurmanagement. Juist nu de dood voor de deur staat, blijken filosofische 

vaardigheden handig om de gemoedsrust te bewaren.                                                    

ISBN10 9491693492                                                                                                

_________________________________________________________  

Symposia en scholingen  

Scholingen FamiliezorgGroningen                                                                         

Wie met (chronisch) zieken, ouderen en hun families werkt, weet dat er veel factoren zijn 

die hulp en steun van familieleden in de weg staan. Emoties als angst, schaamte, 

verdriet en schuld spelen vaak een grote rol in gezinssituaties. Wanneer hierover niet 

gesproken kan worden, ontstaan gemakkelijk irritaties en stress tussen familieleden 

http://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2015/11/02/psychosociale-zorg-onlosmakelijk-onderdeel-oncologisch-behandeltraject
http://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2015/11/02/psychosociale-zorg-onlosmakelijk-onderdeel-oncologisch-behandeltraject
http://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2015/11/02/psychosociale-zorg-onlosmakelijk-onderdeel-oncologisch-behandeltraject
http://www.nrc.nl/next/2016/01/05/geen-garantie-voor-de-dood-1574495
http://www.bol.com/nl/p/sterven-is-doodeenvoudig-iedereen-kan-het/9200000032437174/
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onderling  waardoor het gezinsfunctioneren verstoord raakt. FamiliezorgGroningen leert u 

hoe u families kunt ondersteunen bij het uitspreken van ieders wensen, behoeften en 

wederzijdse verwachtingen. Zo vergroot u de eigen kracht van het familiesysteem en 

helpt u verstoring van het gezinssysteem te voorkomen.                                                      

FamiliezorgGroningen biedt een aantal door V&VN geaccrediteerde workshops aan 

waarvoor u zich kunt inschrijven:  

 Workshop Introductie familiezorg voor verpleegkundigen 

 Workshop Familiezorg en palliatieve zorg 

 Workshop Jonge familiezorgers en rolomkering 

Kijk voor meer informatie, data en aanmelding op de website  van FamiliezorgGroningen  

http://www.familiezorggroningen.nl/content/2015/10/Trainingen 

Motiverende gespreksvoering                                                                                                                                       

Data:15 januari & 5 februari (Groningen)                                                                                                              

Plaats: News Cafe. Waagplein 5, Groningen                                                                                       
Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

Verpleegkundig tuchtrecht (Heerenveen)                                                                                                               

Datum: 1 februari                                                                                                                                       

Plaats: Trinitas. Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen                                                      

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

Doelgericht rapporteren                                                                                                                                                          

Datum: 4 februari  

Plaats: SIO. Thorbeckelaan 2, Zwolle 

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

 

Palliatieve zorgverlening. Anders dan anders 

Datum:9 februari 

Plaats: Reehorst, Ede. 

Pijn, spirituele zorg en mensen met een verstandelijke beperking zijn een paar van de 

onderwerpen die in plenaire lezingen en workshops aan de orde komen. 

Informatie en aanmelden: www.nursingcongressen.nl 

 

Landelijk congres Neuro-oncologie  

Datum: 11 februari 

Plaats: Jaarbeurs, Utrecht  

http://www.venvn.nl/Agenda/ID/928532/Landelijk-congres-Neuro-oncologie-

Jaarbeurs 

 

3-daagse Basistraining Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorgverlening.    

Datum:10, 11 en 12 februari (aaneengesloten)                                                        

Plaats: Heymanscentrum, Groningen.                                                                                 

Tijdens deze driedaagse training maak je kennis met aromazorg, dus het werken met 

essentiële oliën voor patiënten in de palliatieve zorg, en hoe je daarmee – veelal 

bewezen effectief - extra comfort kunt bieden bij bijvoorbeeld somberheid en angst, 

slaapproblemen, pijn, benauwdheid en andere symptomen. Je gaat zelf aan de slag met 

het maken van een inhaler en een massage olie. Voor de opleiding is accreditatie 

verleend bij het Kwaliteitsregister V&V.                                                                    

Informatie en aanmelden: http://www.kicozo.nl/basis-complementaire-zorg/                                                                                                                         

Verdiepingsdagen Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg:                                       

Heb je een basistraining complementaire zorg gevolgd bij ons of bijvoorbeeld bij V&VN, 

http://www.familiezorggroningen.nl/content/2015/10/Trainingen#1
http://www.familiezorggroningen.nl/content/2015/10/Trainingen#2
http://www.familiezorggroningen.nl/content/2015/10/Trainingen#3
http://www.familiezorggroningen.nl/content/2015/10/Trainingen
http://www.nursingcongressen.nl/
http://www.venvn.nl/Agenda/ID/928532/Landelijk-congres-Neuro-oncologie-Jaarbeurs
http://www.venvn.nl/Agenda/ID/928532/Landelijk-congres-Neuro-oncologie-Jaarbeurs
http://www.kicozo.nl/basis-complementaire-zorg/
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dan kun je je met de volgende twee scholingsdagen verdiepen in diverse symptomen die 

je met complementaire zorg kunt helpen verlichten.                                                                                     

Urogenitaal Gebied, Hart & Bloedvaten (b.v. Ulcus cruris, vaatontsteking), 

koorts,delier                                                                                                                 

Datum:15 februari                                                                                                                     

Plaats: Heymanscentrum, Groningen                                                                                              

Voor de opleiding wordt accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V. 

Informatie en aanmelden:http://www.kicozo.nl/verdiepingsdagen-

complementaire-zorg/verdieping-complementaire-zorg-en-het-urogenitaal-

gebied-hart-vaten-koorts-epilepsie-in-de-palliatieve-fase/                                                                                                                             

Misselijkheid, Mondzorg, Obstipatie en andere klachten van het MDL gebied                   

Datum: dinsdag 16 februari                                                                                                          

Plaats: Heymanscentrum, Groningen.                                                                                               

Voor de opleiding wordt accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.                                         

Informatie en aanmelden: http://www.kicozo.nl/verdiepingsdagen-

complementaire-zorg/verdieping-complementaire-zorg-en-mondzorg-

misselijkheid-obstipatie-en-andere-mdl-symptomen-in-de-palliatieve-fase/.                                                                       

Inspiratie / Intervisiedag Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorgverlening 

En voor iedereen die een opleiding complementaire zorg in de palliatieve zorg heeft 

gevolgd en hiermee in mindere of meerdere mate werkt in een instelling (hospice, 

verpleeghuis, ziekenhuis) of thuiszorg.                                                                                                         

Datum: woensdag 17 februari                                                                                                                     

Plaats: Heymanscentrum, Groningen                                                                        
Informatie en aanmelden: http://www.kicozo.nl/basis-complementaire-zorg/ 

Eenzaamheid (Groningen)  

Datum: 18 februari                                                                                                                     

Plaats: News Café. Waagplein 5, Groningen 

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

Rouwverwerking en stervensbegeleiding                                                                                                               

Datum: 23 februari 

Plaats: Wilhelmina Zalencentrum, Beilen                                                                                                                

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

In gesprek over zingeving en levensvragen   

Datum: 10 maart                                                                                                                    

Plaats: News Café. Waagplein 5, Groningen 

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

 
Scholing V&V beroepen Ineke Lommerts 

Geaccrediteerde trainingen palliatieve zorg (eventueel in company).  

Angst, delier, depressie 

Datum: 10 maart 

Plaats: Grijpskerk 

Actuele thema’s rondom het levenseinde 

Datum: 24 maart  

Plaats: Groningen 

Draagkracht-draaglast m.b.t. cliënt, mantelzorger en professional 

Datum en plaats/locatie volgen 

Uitgebreide basiscursus palliatieve zorg (5 dagdelen)                                                  

Op aanvraag, in company 

Voor alle trainingen opgave en inlichtingen: www.scholingVenVberoepen.nl  

 

http://www.kicozo.nl/verdiepingsdagen-complementaire-zorg/verdieping-complementaire-zorg-en-het-urogenitaal-gebied-hart-vaten-koorts-epilepsie-in-de-palliatieve-fase/
http://www.kicozo.nl/verdiepingsdagen-complementaire-zorg/verdieping-complementaire-zorg-en-het-urogenitaal-gebied-hart-vaten-koorts-epilepsie-in-de-palliatieve-fase/
http://www.kicozo.nl/verdiepingsdagen-complementaire-zorg/verdieping-complementaire-zorg-en-het-urogenitaal-gebied-hart-vaten-koorts-epilepsie-in-de-palliatieve-fase/
http://www.kicozo.nl/verdiepingsdagen-complementaire-zorg/verdieping-complementaire-zorg-en-mondzorg-misselijkheid-obstipatie-en-andere-mdl-symptomen-in-de-palliatieve-fase/
http://www.kicozo.nl/verdiepingsdagen-complementaire-zorg/verdieping-complementaire-zorg-en-mondzorg-misselijkheid-obstipatie-en-andere-mdl-symptomen-in-de-palliatieve-fase/
http://www.kicozo.nl/verdiepingsdagen-complementaire-zorg/verdieping-complementaire-zorg-en-mondzorg-misselijkheid-obstipatie-en-andere-mdl-symptomen-in-de-palliatieve-fase/
http://www.kicozo.nl/basis-complementaire-zorg/
http://www.venvn.nl/Academie/Agenda
http://www.venvn.nl/Academie/Agenda
http://www.scholingvenvberoepen.nl/
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Congres NVPO. Richtlijnen in de Psychosociale Oncologie: van Papier naar 

Patiënt.  

Datum: 18 maart 

Plaats: Hogeschool Domstad 

Opgave en inlichtingen: www.congresscare.com 

3-daagse Basiscursus complementaire zorg                                                             

Data: 19 maart, 2 april, 16 april                                                                                  

Plaats: Hoogezand                                                                                                      
Opgave en Inlichtingen: 
http://www.venvn.nl/Agenda/ID/995201/Basiscursus-Hoogezand 

Zorg rond het levenseinde  

Datum: 21 maart                                                                                                                                 

Plaats: SIO. Thorbeckelaan 2, Zwolle 

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

Euthanasie: Jouw rol en verantwoordelijkheden  

Datum: 1 april                                                                                                                            

Plaats: Wilhelmina Zalencentrum, Beilen 

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda  

 

De laatste zorg 

Datum: 22 april  

Plaats: De Reehorst, Ede 

Informatie en inlichtingen: www.congressenmetzorg.nl 

Complexe problematiek bij ondervoeding  

Datum: 19 mei                                                                                                                    

Plaats: Trinitas. Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen.  

Opgave en inlichtingen:http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

Dementie, depressie en delier  

Datum: 20 mei                                                                                                  

Plaats: Wilhelmina Zalencentrum. Beilen  

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

Zorg rond het levenseinde  

Datum: 27 mei  

Plaats: News Café. Waagplein 5, Groningen  

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

In gesprek over zingeving en levensvragen  

Datum: 2 juni  

Plaats: SIO. Thorbeckelaan 2, Zwolle  

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

 

Verander de ander, begin bij jezelf                                                                            

Datum: 8 en 29 juni                                                                                             

Plaats: Wilhelmina Zalencentrum. Beilen                                                                                  

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

Wondzorg   

Datum: 27 juni  

Plaats: Trinitas. Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen 

Opgave en inlichtingen: http://www.venvn.nl/Academie/Agenda 

 

http://www.congresscare.com/
http://www.congressenmetzorg.nl/
http://www.venvn.nl/Academie/Agenda
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Casus  
 
Mw. A. is 65 jaar en woont samen met haar even oude echtgenoot op één van de 

Waddeneilanden. Mw. heeft sinds 3 jaar speekselklierkanker. Nu met metastasen in de 

botten en de hersenen. Mw. heeft veel pijn in haar hoofd door toenemende druk. Mw. 

heeft veel een zonnebril op, omdat het licht erg fel is aan haar ogen. Mw. is nog steeds 

mobiel. De echtgenoot heeft mw. steeds zelf verzorgd, maar wil nu graag advies wat 

betreft een open plekje op de stuit. Ook wil dhr. graag advies over transfers, hoe hij dit 

het beste kan doen. Er is een afspraak gemaakt. Kennisgemaakt met het echtpaar. Mw. 

zit in de stoel. Een kleine, slanke mevrouw met een zonnebril op. Mw. geeft aan wel 

dingen te vergeten en dat ze wel eens wat afwezig is. Na het kennismakingsgesprek heb 

ik dhr. adviezen gegeven ivm de transfers. Ook hebben we samen naar de stuit gekeken 

en een beleid afgesproken. Dhr. geeft heel duidelijk aan dat hij samen met zijn vrouw 

zelf de regie wil houden. Dhr. wil dan ook zelf de wondbehandeling blijven doen. 

Afgesproken dat ik over een week weer terug kom om te kijken hoe het gaat. Mocht het 

nodig zijn dan belt dhr. eerder voor ondersteuning. 

Vlak daarna gaat het snel bergafwaarts met mw. In het weekend belt dhr. het 

uitleenpunt om een hoog-laagbed. Toevallig was ik daar aanwezig en heb gelijk ook een 

luchtwisselmatras geadviseerd. Deze hebben wij namelijk op voorraad, zodat we deze in 

kunnen zetten als het nodig is. Samen met dhr. heb ik de luchtwisselmatras 

geïnstalleerd. Mw.  lag boven op bed en was de laatste paar dagen niet meer beneden 

geweest. Samen met dhr. mw. naar beneden gebracht en op bed gelegd. Mw. krijgt meer 

pijn. De druk in het hoofd neemt toe, vooral bij bewegen. Mw. krijgt Dexamethason om 

de druk te verminderen in haar hoofd. Heeft hier de afgelopen 2 dagen de maximale 

hoeveelheid al van gehad. Dhr. regelt samen met de huisarts de pijnbestrijding en de 

rest van de medicatie. 

Na een paar dagen neemt de pijn opnieuw toe. Samen met huisarts is besloten om met 

palliatieve sedatie te beginnen ivm met de toenemende druk in het hoofd en de pijn. Mw. 

heeft een pomp gekregen met daarin dexamethason/morfine/haldol en dormicum s.c. De 

dexamethason mag niet in dezelfde spuit. De huisarts stelt voor, dat er een dikkere slang 

op de butterfly aangesloten wordt. Huisarts komt morgen weer. Mw. wil zelf beslist nog 

zoveel mogelijk helder blijven en meemaken wat er in huis gebeurt. Met de familie is 

afgesproken dat wij dagelijks langskomen rond een bepaalde tijd om te kijken waar 

behoefte aan is. Er is door de echtgenoot contact opgenomen met familie, vrienden en 

buren. Zij regelen met elkaar wie wanneer bij mw. is. Wondzorg gedaan. De volgende 

dag komt de huisarts, zoals afgesproken weer. Pomp blijkt niet goed te lopen. Er is een 

nieuwe butterfly ingebracht door de huisarts in het rechter bovenbeen. Dit doen de 

artsen bij ons zelf evenals het instellen van de pomp. Mw. krijgt extra 10 mg. Morfine 

s.c. Huisarts is vandaag regelmatig geweest. De pomp loopt nu goed. Mw. slaapt, maar is 

wel wekbaar.  Pijnstilling gaat nu goed. Mw. heeft een verblijfskatheter gekregen, om dat 

elke beweging toch wel pijn oplevert. Mw. komt niet meer uit bed. Ligt veel in dezelfde 

houding. Collega is bij mw. geweest. Kon weinig voor mw. doen. Familie vindt het erg fijn 

dat we langs komen. Hebben ook geregeld vragen. 

De huisarts vervangt de spuit van de pomp de dag erna. Mw. is helder. Geeft aan wel 

opgefrist te willen worden. Kreeg een schoon shirtje aan. Zorg voor lippen, mond, 
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ellebogen en hielen. Mw. krijgt slokjes drinken. Dat gaat redelijk. Eet niets meer. Familie 

heeft het schema van de zorg goed met elkaar geregeld. Vragen zo nu en dan advies. De 

spuit is weer gevuld, ook met dexamethason. In spuit verder: 100mg morfine, 15mg 

dormicum, 2,5mg haldol en 8 mg dexamethason voor 24 uur. Om 9.00u bij de familie 

langs gegaan. Mw. wilde graag gewassen worden. Dit is gebeurd, wat veel inspanning 

kost. Afgesproken later op de dag toch nog even langs te komen. Rond 17.30u 

stuitwondje verzorgd, kussens omgedraaid. Zorg voor de hielen, ellebogen en mond. Mw.  

heeft een rustige. Wel begint de pijn weer erger te worden. En mw. krijgt last van 

hallucinaties en is zo nu en dan verward. Mw. wilde wel graag wat opgefrist worden en 

een schoon shirtje aan hebben. Dit was eigenlijk te veel van het goede. Huisarts is weer 

geweest, stand pomp is verhoogd. Ook kan mw. voor de doorbraakpijn Oramorph 

krijgen. ‘s Middags ben ik nog even langs geweest. Mw. samen met echtgenoot nog wat 

zorg gegeven. Dhr. nogmaals aangegeven om goed aan te geven hoe hij het wil hebben. 

Dit is voor hem een hele belangrijke periode. Mw. slaapt steeds meer, maar is nog steeds 

wekbaar. Krijgt warme zorg. Krijgt nog kleine slokjes water. Thuiszorg komt nu 1 x dgs 

langs en zo nodig op afroep. De familie en vrienden wisselen elkaar goed af en zorgen 

voor elkaar. Heel mooi om deel van uit te maken. 

Mw. slaapt steeds, reageert echter wel op aanspreken. Mw. heeft een rustige pols. Mw. is 

wat opgefrist. Hielen, ellebogen en mondzorg gedaan. Geen wondverzorging stuit meer 

gedaan. Dhr. geeft aan dat hij deze situatie lang vindt duren, vooral omdat er weinig tot 

geen contact meer met zijn vrouw mogelijk is. Vindt dit erg moeilijk dat zijn vrouw nog 

zo aan het leven blijft hangen. Ze kan het nog niet loslaten.                                                     

De huisarts komt dagelijks langs om de spuit van de pomp te vullen. Dosering wordt 

nogmaals verhoogd. Mw. is nu diep in slaap, reageert wel op aanraken. We laten mw. 

rustig liggen. Doen mondverzorging en letten op de hielen en ellebogen. We blijven 

ondersteunen naar de familie toe. Zij vinden onze steun en informatie erg fijn. Vooral het 

’er zijn’ voelt goed voor hen.                                                                                     

Na een paar dagen verslechtert de toestand van mw. snel. Urineproductie neemt  af. Ik 

heb met de familie overleg gehad over de kleding, welke mw. na het overlijden aan moet 

hebben. Dit is geregeld. Ook heb ik de dochter gevraagd of ze mee wil helpen met 

afleggen of daarbij aanwezig wil zijn. Zij is erg betrokken bij haar moeder. Daar denkt ze 

over na. Mw. zelf heeft aan de buurvrouw gevraagd of zij haar de laatste zorg wil geven. 

De buurvrouw heeft zelf ook jaren in de zorg gewerkt en is nu met pensioen. Het 

afleggen gebeurt bij ons merendeel door  de werknemers van de thuiszorg. Dit gebeurt 

ook wel op vrijwillige basis.                                                                                                                                              

De ademhaling van mw. begint te veranderen. Wordt Cheyne-Stokes. Ik had de familie 

hierop voorbereid, zodat ze wisten wat er komen ging. 

De volgende ochtend is mw. rustig overleden in het bijzijn van haar echtgenoot, kinderen 

en kleinkinderen. Ook waren er nog vriendinnen aanwezig. De sfeer was rustig, men was 

blij dat er een einde is gekomen aan het ziekbed van hun dierbare.                                                                                        

Ik heb met de buurvrouw mw. haar laatste zorg gegeven. Haar dochter heeft hand- en 

spandiensten gedaan. Mw. bleef thuis opgebaard staan en is vanuit huis begraven. Ik 

ben naar de begrafenis geweest, wat ik een goede manier vind om de zorg af te sluiten.  

Een week later ben ik nog bij de echtgenoot geweest voor een gesprek, een stukje 

nazorg. Dhr. heeft het allemaal heel goed gedaan, ook de zorg rond het bed met de 

familie en vrienden. Daar kan dhr. met een goed gevoel op terugkijken. Goed voor de 

rouwverwerking. Dhr. had verder geen behoefte aan meer nazorg.  
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