
Advance Care Planning (ACP)

Wat is ACP? 
ACP is het vastleggen van wensen en behoeften 
voor de laatste levensfase van de kwetsbare 
ouderen. Het doel van ACP is om de continuïteit 

en kwaliteit van de zorg te waarborgen. 

Aanleiding
In Friesland is geen eenduidige werkwijze wat 
betreft ACP. Voor ROS Friesland is het onduidelijk 
wat een goede rolverdeling zou kunnen zijn 
binnen het ACP-proces vanuit het perspectief van 
de huisarts, de cliënt en de wijkverpleegkundige.

 Hoe kijken huisartsen aan tegen de rolverdeling en 

samenwerking met de wijkverpleegkundigen in het 
algemeen en van thuiszorgorganisaties in Friesland in het 
bijzonder, rondom Advance Care Planning aan de 
kwetsbare ouderen?

 Het onderzoek betreft een kwalitatieve methode. Er is 

gekozen voor het getrianguleerde onderzoekontwerp. Dit 
betekend dat er aan de hand van semigestructureerd 
interviews en open vragenlijsten gegevens zijn verzameld. 

 Huisartsen zien zichzelf als een coördinerend persoon  

binnen het ACP-proces. Over het algemeen zijn de 
huisartsen tevreden over de samenwerking met de 
wijkverpleegkundige, maar binnen het ACP-proces zullen er 
in de toekomst nog duidelijke afspraken gemaakt moeten 
worden. Aangezien ACP nog volop in ontwikkeling is, wordt 
er nog niet direct gewerkt met ACP, maar vullen de 
huisartsen tot nu toe dit proces zelf in. Hierdoor merken zij 
dat er niet op één lijn gewerkt wordt, waardoor de 
continuïteit van zorg niet gewaarborgd kan worden.

 Doordat ACP nog niet in de standaardzorg 

geïmplementeerd is, zullen er in de toekomst duidelijke 
afspraken rondom de rolverdeling gemaakt moeten 
worden. Dit met als doel om met elkaar op één lijn te 
werken, waardoor de kwaliteit en continuïteit van zorg 
gewaarborgd kan worden. Er kan geconcludeerd worden 
dat de huisartsen een essentiële en belangrijke rol zien 
voor de wijkverpleegkundigen binnen het ACP-proces.

 Welke ervaringen hebben thuiswonende kwetsbare 

ouderen in Friesland met Advance Care Planning?

 Het onderzoek betreft een kwalitatief beschrijvend 

onderzoek waarbij de ervaringen van kwetsbare ouderen in 
Friesland met betrekking tot ACP in kaart zijn gebracht. De 
onderzoeksmethode van dit onderzoek betreft vijf 
semigestructureerde interviews.

 Als eerste wordt een ACP gesprek als positief ervaren 

door de respondenten, dit houdt in dat het een 
meerwaarde heeft om ACP breder in te zetten. Vanuit het 
praktijkonderzoek is naar voren gekomen dat kwetsbare 
ouderen ondersteuning, betrokkenheid, spiritualiteit en 
communicatie belangrijke aspecten vinden tijdens het ACP 
proces. Ook is naar voren gekomen dat er bij de kwetsbare 
ouderen weinig angst is met betrekking tot het ACP proces. 
Wel vinden ze dat het vooraf verstrekken van informatie 
over ACP een meerwaarde kan zijn. Tenslotte geeft ACP de 
kwetsbare oudere controle, rust en eigen regie. 

 Vanuit de kwetsbare ouderen is naar voren gekomen dat 

ondersteuning van de zorgverleners en naasten tijdens het 
ACP proces zeer gewaardeerd wordt. Hiernaast geeft deze 
steun ook vertrouwen. Er wordt aangegeven dat het proces 
per individu bekeken moet worden en daarnaast op tijd 
geëvalueerd moet worden om nieuwe informatie tijdig aan 
te kunnen passen. Tijdens het ACP proces moet de cliënt 
centraal staan. Belangrijk voor de cliënt is een goede 
communicatie tussen de verschillende disciplines om zo de 
behoeften en wensen van de kwetsbare oudere in kaart te 
krijgen. 

 Wat zou de rol van de wijkverpleegkundige, werkzaam 

binnen thuiszorgorganisaties in Friesland, kunnen zijn 
binnen Advance Care Planning voor kwetsbare ouderen en 
hoe zien zij zichzelf in deze rol?

 Er is als eerste deskresearch uitgevoerd. Hierna is er 

een getrianguleerd kwalitatief  praktijkonderzoek 
uitgevoerd welke heeft bestaan uit interviews 
gecombineerd met vragenlijsten. Deze methode is gekozen 
in verband met de korte onderzoeksperiode.

 Er zijn nog geen duidelijke afspraken omtrent ACP 

tussen wijkverpleegkundige en huisartsen. Ook is de term 
Advance Care Planning of de afkorting ‘ACP’ nog niet overal 
bekend, werken ze er nog niet mee of is het net ingezet. 
Ook weten wijkverpleegkundigen niet goed wat zij mogen 
overnemen van het ACP proces. Samenwerking met de 
huisarts is heel belangrijk in dit proces, er moet wel 
duidelijk worden wie wat doet en mag doen. Binnen het 
proces ACP worden alle CanMEDS rollen als belangrijk 
gezien, eruit springen wel de rollen ‘zorgverlener’, 
‘communicator’,  ‘samenwerkingspartner’ en ‘organisator’.

 Wijkverpleegkundigen vinden dat zij de juiste positie 

hebben om ACP in te zetten. Hierin moet wel onderzocht 
gaan worden op welke wijze wijkverpleegkundigen dit 
kunnen gaan doen in samenwerking met de huisartsen. Er 
moeten duidelijke afspraken gemaakt worden tussen deze 
twee disciplines wat ACP betreft. Hierin moet duidelijk zijn 
wie wat gaat doen en wie waar verantwoordelijk voor is. 

Gezamenlijke conclusie

Doordat ACP nog niet in geïmplementeerd is in de standaardzorg, zal er in de toekomst meer aandacht besteed moeten worden aan het ACP-proces. Wat hierin voornamelijk belangrijk is, is dat 
de communicatie tussen zowel de patiënt met de huisarts als de wijkverpleegkundige en de communicatie tussen de zorgprofessionals zelf. Een goede rolverdeling en samenwerking kan 

uiteindelijk leiden tot een verbetering van zowel de kwaliteit als de continuïteit van zorg aan kwetsbare ouderen in de provincie Friesland.
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