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STERVEN IS HET EINDE
EN DE MANIER WAAROP HET GAAT DAT KUN JE NOOIT

MEER OVERDOEN EN DAAROM IS ANTICIPEREN OP HET

LEVENSEINDE ZO BELANGRIJK
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“HOW PEOPLE DIE REMAINS IN THE MEMORIES OF

THOSE WHO LIVE ON”
(CICELY SAUNDERS)
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ADVANCE CARE PLANNING (ACP)

OFWEL VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING

• Definitie: een proces waarbij de patiënt met zijn 
behandelend arts zijn wensen, doelen en 
voorkeuren voor zorg rond het levenseinde 
bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op 
het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is 
om beslissingen te nemen

• Kwetsbare ouderen en Advance care planning, NED TIJDSCHR GENEESKD. 2015;159: A8295 
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ACP IS MEER DAN HET OPSTELLEN VAN EEN

WILSVERKLARING

Levenswensverklaring, Wilsverklaring,

Behandelverbod, Euthanasieverzoek
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KENNISTOETS
(FOTO: POPPO EN ENGEL, DOOR GEA SCHENK)
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MEDISCHE BESLISSINGEN ROND LEVENSEINDE

• Palliatief beleid

• Symptomatisch beleid

• Afzien/staken van (curatieve) behandeling

• (niet) Reanimatie

• Kunstmatige toediening van vocht-voeding: staken/niet starten

• Wel/geen antibiotica

• Wel/ niet insturen naar ZH

• Palliatieve sedatie

• Euthanasie

• Bewust stoppen met eten/drinken
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MET ELKE ZEVENTIGPLUSSER UIT DE PRAKTIJK ZOU

EEN HUISARTS EEN KEER EEN GESPREK OVER DE

REANIMEERWENS MOETEN VOEREN
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NIET-REANIMERENPENNING
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• Een gesprek over de reanimeerwens is 
onderdeel van een Advance Care 
Planning(ACP) gesprek

• Met name de reanimeerwens is 
belangrijk voor acute hulpverlening
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PRATEN OVER DE DOOD 5 TYPES

• Proactieve

• Onbevangene

• Sociale

• Vertrouwende

• Rationele 

• Stichting STEM (Sterven op je eigen manier) www.doodgewoonbespreekbaar.nl
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http://www.doodgewoonbespreekbaar.nl


De onbevangene
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EEN VISITE BIJ EEN KWETSBARE OUDERE ZOU IN

DE ANW-UREN ZOVEEL MOGELIJK DOOR DE

DIENSTDOENDE HUISARTS MOETEN WORDEN

GEDAAN, OOK ALS JE UITKOMT OP EEN U1
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“GUN PATIËNT ZIJN EINDE”
(MEDISCH CONTACT JUNI 2011, ERIK VAN ENGELEN)
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DE DOKTER EN DE DOOD
OPTIMALE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE
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REDENEN VOOR EEN ACP-GESPREK DOOR DE HUISARTS

• Sterke  verandering in gezondheidstoestand

• Bij identificatie als kwetsbare oudere, screening

• Bij verwacht overlijden binnen één jaar (surprise question)

• Bij verhuizing of opname (zorginstelling)

• Bij signalering van:

• Ongeneeslijke ziekte

• 70+ met co morbiditeit of afname somatopsych vitaliteit

• Verhoogde kans op hart- of ademhalingsstilstand

• Cognitieve beperkingen

• Verhoogde kans op ernstige of blijvende invaliditeit                                            

• Zie: LESA Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen, april 2013
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POSITIEVE EN NEGATIEVE WILSVERKLARING

• Positieve wilsverklaring: ik wil dat bepaalde 
dingen wel worden gedaan (bijv. euthanasieverklaring)

• Negatieve wilsverklaring: ik wil dat bepaalde 
dingen niet worden gedaan (NR-wilsverklaring en 

behandelverbod)

• Dr. Dorothea Touwen, Ethiek en recht van de gezondheidszorg LUMC,  “Over zelf beslissen, wilsverklaringen en behartiging van belangen”, MOVIT 
conferentie, 4 april 2013
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• Goed documenteren in patiëntendossier

• Inhoud van ACP-gesprekken en NR-wens meenemen bij 
verwijzing naar de tweede lijn of ”warme overdracht”

• Een document in beheer van de patiënt 
(voor naasten, thuiszorg, ambulance, waarnemend huisarts)

• Overdracht naar de huisartsenpost!

• Zie bijlage 3 en 6 in de Toolkit ACP mbt het levenseinde (LAEGO)

VASTLEGGEN EN OVERDRACHT IN DE

HUISARTSENPRAKTIJK
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NR-WILSVERKLARING OP DE HUISARTSENPOST
(AFBEELDING VOLGENS PRIMAIR HUISARTSENPOST ZEIST SINDS 2012)

Brenda Ott, kaderhuisarts ouderengeneeskunde



HET NTS MOET WORDEN AANGEPAST VOOR

PATIËNTEN IN DE PALLIATIEVE FASE
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• “Het bepalen van de urgentie gebeurt op basis van 
triagecriteria. De urgentie kan aangepast worden op 
geleide van de context, alarmsignalen en risicogroepen. 
Deze factoren zijn bij iedere patiënt anders en daarom 
neemt de triagist deze mee bij iedere triage.”

• Tekst uit Visie en werkwijze NTS 2017, www.de-nts.nl
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http://www.de-nts.nl


• Verbetering kwaliteit van leven en sterven

• Afname crisissituaties

• Voorbereiding op naderend afscheid

• Verbetering samenwerking hulpverleners

• Anticiperen op toekomstige wilsonbekwaamheid

• The impact of advance care planning on end of life care in elderly patiënts: RCT, BMJ 2010;340:345

VOORDELEN ADVANCE CARE PLANNING (ACP)
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TRAILER VAN FILM: DE DAPPERE PATIËNT
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OPROEP AAN PATIËNTEN

• Denk na over uw behandelwensen en bespreek het 
met uw naasten

• Een behandeling die door een specialist wordt 
voorgesteld mag u ook weigeren: “niet alles wat 
kan hoeft” (shared decision making)

• Neem zelf het initiatief om proactief over uw 
behandelwensen te praten met uw huisarts of 
behandelend arts
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OPROEP AAN HUISARTSEN

• Voer met ongeneeslijk zieken en kwetsbare ouderen  
Advance Care Planning gesprekken

• Leg de gesprekken vast in het patiëntendossier 

• Draag de behandelwensen over aan de huisartsenpost,  
de ambulanceverpleegkundige en aan collega’s in de 
tweede lijn

• Zie de Toolkit Advance care planning mbt het levenseinde (LAEGO oktober 2017)
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AANBEVELING AAN HET NTS

• Het mogelijk maken van een overdracht van 
behandelwensen binnen de keten van de acute zorg

• Een pop up voor patiënten met een NR-wens op alle 
huisartsenposten in Nederland
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TIP VOOR JAARLIJKSE UPDATE

• Als je ouder dan 70 bent, zou je één keer per jaar 
moeten nadenken over hoe je het wilt, doe het 
standaard de dag na je verjaardag en maak een 
update van wat je vorig jaar hebt opgeschreven”

• Uit: Wel of niet reanimeren? Praat me de patiënt over het levenseinde, LHV/De Dokter, juli 2013 Citaat: Betty 
Meyboom-de Jong
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UITBOX (ONTWERP: WIEKI SOMERS)
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Voor de acute zorgverlening is het

belangrijk de behandelwensen te kennen

van patiënten in hun laatste levensfase!
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• www.laego.nl Toolkit ACP mbt levenseinde

• LESA anticiperende besluitvorming over reanimatie 
bij kwetsbare ouderen

• https://www.thuisarts.nl/levenseinde

• www.doodgewoonbespreekbaar.nl

• www.ikwilmetjepraten.nu

TIPS EN WEBSITES
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