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VAN DE REDACTIE

COLOFON

Beste collega’s,
Bij de voorbereidingen van deze editie (30ste jaargang!) was het
coronavirus letterlijk nog ver van ons bed. De redactie stortte zich
op het thema Palliatieve zorg en benaderde diverse auteurs voor
interessante bijdragen. Er werd met geen woord gerept over corona
in de artikelen. Logisch natuurlijk; het speelde zich nog alleen in het
buitenland af en het leek nog niet ernstig.
Ondertussen hebben we vanaf eind februari ook te maken met
Nederlandse corona-besmettingen en hebben we al met ingrijpende
maatregelen te maken. Het is nog onduidelijk hoe lang deze onwerkelijke situatie gaat duren. Voor nu is het belangrijk dat onze kwetsbare medemensen worden beschermd, dat er geen piek komt in de
verspreiding van het virus en dat de benodigde zorg nog uitgevoerd
kan worden door voldoende personeel, beschermingsmaterialen en
apparatuur.
Vreemd genoeg is de huidige situatie enigszins te vergelijken met
palliatieve zorg. De onduidelijkheid hoelang de palliatieve fase zal
duren, de best mogelijke zorg die je als zorgverlener wilt geven aan
de patiënt in de palliatieve fase en het omkijken naar elkaar (patiënt,
mantelzorger, zorgverlener).
Inspiratie is geen vakblad dat in kan spelen op actuele ontwikkelingen. Dat maakt niet uit, het is ook fijn dat er aandacht wordt
geschonken aan andere onderwerpen die we tegen komen in ons
werk. Ook al vinden onze contacten nu met collega’s, patiënten
meestal plaats via telefoon, beeldbellen of op digitale wijze. Met
de artikelen in deze editie willen we jullie informatie en handvatten
geven met betrekking tot palliatieve zorg. Zodat we ook nu maar
zeker na deze coronacrisis onze patiënten de best mogelijke palliatieve zorg kunnen geven. Op pagina 33 besteden we aandacht aan
het coronavirus. Zie ook het meldpunt van V&VN over het coronavirus: www.venvn.nl/thema-s/coronavirus en www.palliaweb.nl.
Tot slot willen we onze columnist Coby van Dijk bedanken voor haar
herkenbare persoonlijke columns die zij in de afgelopen paar jaar
voor Inspiratie heeft geschreven. Zij gaat stoppen in de longzorg en
heeft een laatste column geschreven.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
Met collegiale groet,
de redactie
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VAN DE VOORZITTER

Noodkreet
Verpleegkundigen zijn mensen met het hart op de juiste
plaats. We zorgen goed voor de patiënten en cliënten,
waarbij aandacht is voor kwaliteit van leven. Vooral bij
chronisch zieken is dit belangrijk. Palliatieve zorg wordt
dan ook steeds belangrijker voor chronisch zieken, zoals
astma en COPD.

Er ontstaan ook steeds meer initiatieven om palliatieve
zorg beter in te passen in het dagelijks werk. Voor onze
patiënten is dat gunstig. Zo voorkom je dat men alarm
moet slaan als het écht niet goed meer gaat en is men beter
voorbereid om wat men verwachten kan. In het ziekenhuis
waar ik werk, Rijnstate in Arnhem, doen we mee aan een
pilot Toekomstige Zorg Planning. Doel is om op tijd in te
schatten of Advanced Care Planning al relevant is. Het
blijkt dat het voor zowel zorgverleners als patiënten lastig
kan zijn om dit gesprek aan te gaan. De surprise question
(zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen 12 maanden
komt te overlijden?) kan zeker helpen.
Onze eerste ervaringen zijn erg positief. Het stelt patiënten
gerust dat het onderwerp is aangekaart én dat er vele
zaken duidelijk zijn geworden. Wil je meer informatie over
deze pilot, dan mag je me altijd mailen. Laten we alert
op zijn dat noodkreten van patiënten om aandacht voor
kwaliteit van leven niet (te) laat komt.
De noodkreet, zoals deze als titel bij deze column staat,
is ook van toepassing op een heel ander onderwerp. Het
bestuur van V&VN Longverpleegkundigen slaat namelijk
alarm! We hebben jaren een redelijk vast aantal bestuursleden binnen ons bestuur gehad. Minimum aantal leden
hebben we ooit op 7 gesteld. Op die manier kunnen we als
bestuur daadkrachtig te werk gaan en ons bezig houden
met onze kerntaken. De belangrijkste focus ligt hierbij op
deskundigheidsbevordering en positionering van onze
beroepsgroepen binnen de verschillende facetten van
de longzorg. De leden die zitting genomen hebben in het
bestuur, zetten zich soms jarenlang in voor onze vereniging. Na het aftreden van een aantal bestuursleden,

meestal omdat de termijn verstreken was,
merken we de afgelopen 3 jaar dat het steeds
moeilijker wordt om nieuwe bestuursleden aan
te trekken. Oproepen in nieuwsbrieven, Inspiratie, via social media of persoonlijk contact
leveren helaas nauwelijks resultaat op.
Eind dit jaar treden, na jaren inzet, weer twee
bestuursleden af. Onze afdeling, die bestaat
uit bijna 500 leden, wordt dan nog maar door 3
bestuursleden bemenst. Je kunt begrijpen dat
dit dan grote consequenties voor onze afdeling
zal hebben. De activiteiten, waar het bestuur
zich mee bezig houdt, zullen beperkt moeten
worden. Dat is erg jammer, want we hebben
de laatste jaren net een goede slag geslagen
om efficiënter te kunnen werken.
In het ergste geval zal V&VN Longverpleegkundigen niet langer voort kunnen bestaan. Dit
kunnen we toch niet laten gebeuren! Daarom
doen we, nogmaals, een dringende oproep
aan al onze leden om serieus na te denken
over de mogelijkheid een actieve rol te spelen
binnen het bestuur van de afdeling. Er is een
profielschets beschikbaar waarin de taken
beschreven worden. Een bestuursfunctie is
een functie op vrijwillige basis. Vacatie- en
reiskostenvergoedingen zijn beschikbaar. De
ervaring leert dat de tijdsinvestering gemiddeld 3 uur per week is. De uren kan je opvoeren
als ODA-uren in het kwaliteitsregister. Daarnaast draagt jouw rol als bestuurslid ook bij
aan je eigen persoonlijke ontwikkeling én het
daagt je uit om op een overstijgend niveau
naar je eigen vak te kijken!
WIE NEEMT DE UITDAGING AAN EN MELDT
ZICH ALS BESUURSLID? Aanmelden kan via
Meike van Halm, long@venvn.nl
Els Fikkers, voorzitter V&VN
Longverpleegkundigen
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A

andacht voor palliatieve zorg was bij er voornamelijk kankerpatiënten. De laatste jaren ligt deze
focus ook op ‘onze’ patiënten. Al een aantal jaren
is er de richtlijn ‘Palliatieve zorg COPD’. Sinds kort is er
ook een richtlijn ‘Pijn bij patiënten met gevorderde stadia
van COPD’. En dat is fijn, want naast dyspnoe, hoesten en
vermoeidheid is pijn een geregeld voorkomend symptoom
bij COPD-patiënten. De richtlijn is te vinden op pallialine.nl.

THEMA: PALLIATIEVE ZORG

Eindstadium hartfalen
bij pulmonale hypertensie
De taakgroep PVA gaat in op eindstadium hartfalen bij pulmonale hypertensie patiënten. De zorg gericht op palliatie heeft nog weinig aandacht door
gebrek aan scholing en gebrek aan afstemming in de keten. Dit leidt vaak tot
ad-hoc crisiszorg.

D

e ernst van hartfalen wordt ingedeeld
in categorieën NYHA (New York
Heart Association) I tot en met IV. Bij
NYHA-klasse I zijn er geen beperkingen, geen
dyspneu of moeheid bij bovengemiddelde
inspanning. De NYHA-klasse loopt op tot
NYHA IV waarbij er ernstige beperkingen zijn,
de symptomen in rust al aanwezig kunnen
zijn en bij elke minimale activiteit toenemen.
Klasse IV wordt het eindstadium hartfalen
genoemd. In het eindstadium zijn de symptomen refractair, dat wil zeggen de symptomen reageren niet meer of onvoldoende op
therapie. In het eindstadium is de levensduur
niet goed te voorspellen.

Alleen een LVAD of harttransplantatie kan
deze patiënten nog helpen overleven, waarvoor een zeer kleine groep in aanmerking
komt. De American Heart Association gebruikt
de term ‘advanced heart failure’ om de patiëntengroep met ernstige symptomen, herhaalde
decompensatie en een ernstige cardiale
pompfunctiestoornis te beschrijven.

Levensverwachting NYHA III-IV
Wat is de levensverwachting en de wijze van
overlijden in het eindstadium NYHA III-IV? Het
syndroom hartfalen heeft een grillig beloop
en een slechte prognose. Als reversibele
oorzaken zijn verholpen (zoals coronaire,

Op basis van de volgende kenmerken heeft de patiënt
een slechte levensverwachting:
• frequente heropnames voor hartfalen met
exacerbaties;
• persisterende symptomen ondanks optimale
behandeling;
• significant gewichtsverlies;
• afhankelijkheid bij activiteiten van het dagelijks
leven (ADL);
• ernstige comorbiditeit;
• negatief antwoord op de surprise question:
‘Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen
twaalf maanden overlijdt?’;
• geen mogelijkheden voor harttransplantatie
of LVAD, of de patiënt wijst dit af.

Wijze van overlijden
Van de patiënten met hartfalen overlijdt 30–50% plotseling. Waarschijnlijk door een ventriculaire hartritmestoornis. Het merendeel van de patiënten overlijdt echter
niet plots en niet met heftige dyspneu, maar onder het
beeld van totale metabole ontregeling met gewichtsverlies,
extreme moeheid en malaise door progressief orgaanfalen.
Pijn komt in het eindstadium van hartfalen ook regelmatig
voor, meestal in de ledematen. De oorzaak van het overlijden wordt dan niet zozeer als hartfalen herkend (‘het
kaarsje gaat uit’), waardoor de doodsoorzaak vaak niet als
hartfalen wordt afgegeven.
Dit is anders dan bij relatief jonge mensen (jonger dan
65 jaar) met hartfalen. Bij hen wordt de eindfase vaker
bepaald door het verergeren van specifieke symptomen
van hartfalen, zoals dyspnoe met vocht in de longen,
ascites en oedemen aan de benen.
Ten slotte overlijdt een klein deel van de patiënten met
hartfalen III-IV uiteindelijk aan een andere aandoening zoals maligniteit.

Symptoomlast eindstadium
De symptoomlast in het eindstadium van hartfalen is
vergelijkbaar met de symptoomlast bij andere ernstige
chronische aandoeningen, zoals maligniteit, reuma en
COPD III-IV.
De meest voorkomende symptomen bij NYHA III-IV-hartfalen zijn vermoeidheid en kortademigheid in combinatie
met vooral pijn, slaapstoornissen, oedeem en andere
klachten die alle zijn te herleiden tot hartfalen als oorzaak.
Ondanks dat de patiënt subjectief in de spreekkamer
meestal geen progressie van ziekte aangeeft, blijkt uit
hartfalenstudies dat er objectief duidelijk een geleidelijke
afname van conditie en kwaliteit van leven optreedt.

Rol in de keten
Bij de organisatie van zorg bij hartfalen zijn betrokken
huisarts, hartfalenverpleegkundige, pulmonale hypertensie verpleegkundige en cardioloog. Naadloze zorg en
communicatie tussen de zorgverleners dragen bij aan de
kwaliteit van leven en sterven bij de patiënt met hartfalen
NYHA III-IV.
De Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen (LTA) is de
leidraad voor de zorg in het eindstadium hartfalen. De LTA
geeft een goede beschrijving van de rol van de betrokken
zorgverleners en hun verantwoordelijkheden, terug
verwijzing van de tweede naar de eerste lijn, de rol van de
praktijkondersteuner huisarts (POH) en hartfalenverpleegkundige, de registratie en de zorg in de laatste levensfase.
Zorg dat van iedere hulpverlener bij elke patiënt duidelijk is
welke rol eenieder vervult. Zolang de patiënt onder controle
is op de hartfalenpolikliniek is de hartfalenverpleegkundige
bij uitstek geschikt als centrale zorgverlener. De hartfalenverpleegkundige zorgt voor optimale communicatie
rondom de patiënt en tussen alle lijnen van zorg. De inzet
van een hartfalenverpleegkundige of een pulmonale
hypertensie verpleegkundige als casemanager leidt tot een
afname van heropnames en verlenging van levensduur.
In het eindstadium kan worden besloten dat patiënt
niet meer naar het ziekenhuis komt. Een shared care
model kan ook overwogen worden vooral bij kwetsbare
ouderen. Laagdrempelig overleg met de hartfalenpolikliniek wordt geadviseerd.

Patiënt thuis
De huisarts is hoofdbehandelaar als patiënt de hartfalenpolikliniek niet meer kan of wil bezoeken. Bij het
beëindigen van poliklinische controles is een goede
mondelinge en schriftelijke afstemming met de eerste lijn
belangrijk. De hartfalenverpleegkundige (onder supervisie van de cardioloog) kan de huisarts alleen adviseren
over de hartfalenbehandeling. De eindverantwoordelijk
blijft de hoofdbehandelaar.
Een belangrijke rol is ook weggelegd voor het (palliatief)
thuiszorgteam. Zij voeren de zorg uit en voor hen moet
altijd duidelijk zijn wie het aanspreekpunt is. Dit kan de
hartfalenverpleegkundige zijn, maar ook de huisarts. Er
wordt duidelijk afgesproken wie bijvoorbeeld zorgt voor
uitvoeringsverzoeken en receptuur. Van belang hierin is
dat de zorgtaken over zo weinig mogelijk behandelaars
worden verdeeld. De huisarts wordt als hoofdbehandelaar
altijd op de hoogte gebracht bij verandering in beleid.

Palliatieve zorg
Het grillige ziekteverloop met lastig te voorspellen prognose, maakt het voor zorgverleners lastiger om in gesprek
te gaan met patiënt en mantelzorger over de mogelijke
toekomstscenario’s en scenario’s over het levenseinde,
reële behandeldoelen en wensen van de patiënt. De
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hartklep- en ritmestoornisinterventies of hypertensiebehandeling) en hartfalen blijft bestaan, is er in het algemeen
geen genezing mogelijk.
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geleidelijke maar gestage achteruitgang met
kans op plotse dood onttrekt zich na ontslag
uit het ziekenhuis aan het zicht van de tweede
lijn. ‘De patiënt is weer opgeknapt en ik wil
patiënt niet onnodig verontrusten met een niet
te duiden verminderde prognose’. Men spreekt
dan over een prognostische paralyse.
De onzekerheid over de prognose maakt het
moeilijk om het moment aan te geven waarop
een proactief behandelplan gericht op palliatie
en het naderende levenseinde ingesteld zou
moeten worden. De behandeling van (exacerbaties van) hartfalen kan verlichting bieden tot
een laat moment in de ziekte. Daardoor wordt
de patiënt toch nog regelmatig opgenomen
in het ziekenhuis, helaas ook kort voor het
overlijden, en overlijdt de patiënt relatief vaak
in het ziekenhuis. Dit in tegenstelling tot de
patiënt met kanker die vaker thuis ‘gepland’
kan overlijden.

Samenvatting

hypertensie. De symptoomlast bij hartfalen
is erg groot. De levensverwachting is matig
voorspelbaar en advance care planning komt
weinig aan bod. Ziektegerichte behandeling
geeft vermindering van klachten en gaat bij
hartfalen hand in hand met symptoomgerichte
palliatieve behandeling. Zorg gericht op palliatie heeft nog weinig aandacht door gebrek
aan scholing en gebrek aan afstemming in de
keten. Dit leidt vaak tot ad-hoc crisiszorg.
Hartfalenmedicatie in het eindstadium wordt
zo lang mogelijk gecontinueerd en nauwkeurig
getitreerd op geleide van bloeddruk, mate
van over- of ondervulling en nierfunctie. De
shockfunctie van de ICD/CRT/pacemaker in de
laatste levensfase wordt tijdig gedeactiveerd
na zorgvuldig overleg met patiënt en familie en
instemming van patiënt. Onder strikte criteria
komt een kleine groep patiënten in aanmerking voor intraveneuze thuisbehandeling voor
hartfalen met diuretica en soms inotropie.
Goede communicatie en organisatie voor
naadloze zorg tussen de ketens is essentieel
en ontwikkelt zich landelijk. Zie www.nhg.org
zoekfunctie nieuws, landelijke aanpak hartfalen. De nieuwe richtlijn Palliatieve zorg bij
hartfalen 2018 is een leidraad voor professionals en is te vinden op www.pallialine.nl.

Het eindstadium hartfalen is een complex
klinisch syndroom met een onzekere levensverwachting, een grillig ziektebeloop met
exacerbaties en een slechte prognose. Het
gaat vaak gepaard met comorbiditeit. En komt
ook vaak voor in de eindfase van pulmonale

Door L. Bellersen cardioloog, E.H.J.M.
Baltussen verpleegkundig specialist
hartfalen en N.P.W Coenen verpleegkundig
consulent pulmonale hypertensie, allen
werkzaam in RadboudUMC Nijmegen

Advance care
Elke opname en elk ontslag is een markeerpunt
om een gesprek over advance care planning te
overwegen. De surprise question kan een goed
hulpmiddel zijn om een advance care gesprek
te overwegen: ‘Zou het mij verbazen als deze
patiënt binnen twaalf maanden overlijdt?’
Gebruik ook de kenmerken van slechte levensverwachting zoals beschreven in de paragraaf
‘Wat is de levensverwachting en de wijze van
overlijden in het eindstadium NYHA III-IV?’
Bespreek op een geschikt moment beloop en
prognose, het beleid ten aanzien van reanimeren en het her)opnamebeleid met patiënt
en behandelteam, waaronder de huisarts.
Bespreek existentiële vragen over levens
eindescenario’s. Leg de behandelwensen
schriftelijk vast. Indien de arts deze scenario’s
in een vroeg stadium bespreekt met patiënten
en mantelzorgers geeft het vaak rust en de
patiënt houdt een bepaalde mate van regie
over keuzes in de zorg in het eindstadium.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat palliatieve
zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van
patiënten aanzienlijk verbetert.

THEMA: PALLIATIEVE ZORG

Eind vorig jaar startte een werkgroep met de
update van de richtlijn palliatieve zorg voor
COPD (2011). In dit artikel aandacht hoe de
richtlijn tot stand komt en welke vernieuwingen
te verwachten zijn.
Een wetenschappelijke richtlijn wordt vernieuwd als er
nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn. Er wordt een
aanvraag gedaan bij een instantie die de ontwikkeling van de
nieuwe richtlijn kan financieren. Dan wordt er een werkgroep
samengesteld die bestaat uit leden van verschillende
beroepsverenigingen die inhoudelijk betrokken zijn bij de
richtlijn. In dit geval is er een longarts voorzitter en bestaat de
werkgroep uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist,
psycholoog, internist, patiënt, patiëntvertegenwoordiger,
LAN en verpleegkundigen. Het proces wordt ondersteund
door medewerkers van IKNL.

Werkwijze
De belangrijkste stap in het ontwikkelen van een richtlijn is het
bepalen van de onderwerpen die beschreven worden. In dit
geval is dat gebeurd door een enquête onder patiënten en
zorgverleners te houden. De meest genoemde onderwerpen
krijgen een plaats in de richtlijn. De richtlijn wordt namelijk
altijd financieel begrensd. Het maken van een richtlijn kost
geld, de procesbegeleiding, het literatuuronderzoek en
vacatiegelden voor de werkgroep leden. In deze richtlijn zijn
zes onderzoeksvragen wetenschappelijk, evidence based
uitgezocht. De andere onderwerpen zijn consensus based
beschreven. Voorbeelden van twee vragen die in de palliatieve richtlijn worden uitgezocht;
1) Wat is het effect van palliatieve zorg op symptomen en
kwaliteit van leven bij mensen met COPD?
2) Dyspnoe, zowel medicamenteus als niet medicamenteus
Een medewerker van het IKNL, epidemioloog, gaat de
literatuur uitzoeken en maakt een selectie die hij voorlegt aan
de werkgroep leden. Hier komt het eerste huiswerk, literatuur
lezen, vaak de samenvattingen en commentaar geven op de
voorselectie. Van de definitieve selectie wordt een concept
hoofdstuk geschreven. De literatuur wordt beoordeeld op
kwaliteit en ingedeeld binnen de GRADE. Bijvoorbeeld een
review telt zwaarder dan een klein kwalitatief onderzoek. De
GRADE indeling bepaald de wetenschappelijke zwaarte van

Nieuwe onderwerpen
De vorige richtlijn is uit 2011 en destijds stond palliatieve zorg
bij COPD nog in de wetenschappelijke kinderschoenen. De
eerste vraag die in de enquête naar boven kwam is timing.
Wanneer komt een patiënt in aanmerking voor palliatieve
zorg bij COPD? Deze vraag wordt zeker behandeld in de
richtlijn maar wel consensus based. Wetenschappelijke
vernieuwingen zijn vooral te vinden op de volgende gebieden:
1) De effecten van advanced care planning op de tevredenheid van patiënten, naasten en zorgverleners.
2) Bij patiënten met dyspnoe en COPD in de palliatieve fase: is
er een effect van medicatie op dyspnoe, inspanningstolerantie, fysiek functioneren of kwaliteit van leven bij een
placebo, geen behandeling of andere (medicamenteuze of
non-medicamenteuze) behandeling?
3) Bij patiënten met dyspnoe en COPD in de palliatieve fase: is
er een effect van niet-medicamenteuze therapie op
dyspnoe, inspanningstolerantie, fysiek functioneren of
kwaliteit van leven bij geen behandeling of andere niet-medicamenteuze interventie?
4) O
 ok het onderwerp hoesten in de palliatieve fase krijgt
aandacht in deze richtlijn
Begin 2021 komt deze richtlijn uit. Deze nieuwe richtlijn
draagt bij aan het gestructureerd vorm geven van palliatieve
zorg aan COPD-patiënten en hun naasten. Een duidelijke
procesbeschrijving van palliatieve zorg en een aantal
handvatten om de zorg evidence based vorm te geven zowel
gesprekstechnisch, medicamenteus als niet medicamenteus.

Het project wordt ondersteund en gefinancierd via het
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Namens de
V&VN Longverpleegkundige zijn vertegenwoordigd:
Matty Liefting, gespecialiseerd verpleegkundige long- en
palliatieve zorg en Walter van Litsenburg, verpleegkundig specialist astma en COPD. Het deelnemen aan
een richtlijncommissie heeft voordelen. Je kunt invloed
uitoefenen op toekomstig beleid vanuit het (long)
verpleegkundig perspectief. En je zit boven op de actuele
literatuur over dit onderwerp en het is leerzaam. Met de
werkgroep werk je naar een concreet einddoel.
Door Matty Liefting, gespecialiseerd verpleegkundige
Long- en palliatieve zorg en Walter van Litsenburg,
VS Longgeneeskunde
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Nieuwe richtlijn
palliatieve zorg
bij COPD

een uitkomst. Binnen de werkgroep wordt dit besproken en
worden er aanbevelingen gedaan voor de dagelijkse praktijk,
mede ook op basis van expert opinion. De concept richtlijn
wordt ter commentaar voorgelegd aan alle deelnemende
verenigingen en andere betrokken partijen. Als de commentaren zijn verwerkt dan wordt de richtlijn geautoriseerd
en geïmplementeerd.

THEMA: PALLIATIEVE ZORG

Maak van de laatste fase
een mooi afscheid
Het Longfonds ondersteunt mensen met een longziekte in elke fase. Als de
fase van de palliatieve zorg aanbreekt, is bewustwording en voorlichting
essentieel. Het fonds interviewde Kris Mooren, longarts en palliatief arts bij
het Spaarne Gasthuis, over de laatste levensfase.
niet meer voldoende. Iemand kan dan steeds
minder, is vaak benauwd en wordt steeds
zieker.’

Comfortabel

P

raten over de laatste levensfase: dat is
niet iets wat je ‘even’ doet. Het is een
zwaar en verdrietig onderwerp. Toch
is het wel nodig. Bij COPD en longfibrose is
genezing meestal niet mogelijk. Uiteindelijk
kunnen de klachten zo ernstig worden dat de
palliatieve fase aanbreekt. Als deze laatste
periode mooi is, betekent dat zó veel – voor de
zieke zelf maar ook voor de mensen eromheen. Zij kunnen later terugkijken op een
mooi en waardevol afscheid. ‘Ik vind dit het
meest waardevolle werk dat ik kan bedenken.
We kunnen zoveel leren van mensen die op
het leven terugkijken. Ik heb heel bijzondere
ontmoetingen’, zegt Kris Mooren (41). Hij is
longarts en palliatief arts bij het Spaarne
Gasthuis. Wanneer de laatste fase begint, is
heel moeilijk te bepalen, vindt Mooren. ‘Het is
niet één moment, maar een langzaam proces.
Bovendien verschilt het sterk per persoon: bij
zowel longfibrose als COPD verloopt de ziekte
bij de één veel sneller dan bij de ander. Maar
op gegeven moment helpt de behandeling

Tijdens de laatste fase is de zorg erop gericht
om het leven zo draaglijk mogelijk te houden.
Het gaat niet meer om het bestrijden van de
ziekte, maar om pijn- en symptoombestrijding
en het geven van menselijke aandacht en
warmte. Mooren benadrukt dat de zorg in deze
fase niet stopt, maar anders wordt. ‘We blijven
de best mogelijke zorg geven. Alleen is het
doel niet meer om de patiënt zo lang mogelijk
in leven te houden, maar om het leven zo
prettig en comfortabel mogelijk te maken.
Daar richt je de zorg op in. Bijvoorbeeld door
minder snel voor een ziekenhuisopname te
kiezen, als iemand graag thuis wil blijven.
Uiteraard allemaal onder goede begeleiding.’

Lastig gesprek
Wie begint het gesprek over de laatste fase:
de zieke zelf of de longarts? Uit onderzoek
blijkt dat patiënten vinden dat de arts hierin
het voortouw moet nemen, vertelt longarts
Mooren. ‘Ze denken: zolang mijn arts er niet
over begint, zal het nog wel niet nodig zijn. Zelf
vinden ze het heel eng om erover te praten en
gaan ze het onderwerp liever uit de weg. Dat is
heel begrijpelijk. Maar artsen vinden het óók
lastig om erover te beginnen. Het beste zou
zijn als zorgverleners regelmatig vragen
stellen als: ‘Als je aan de toekomst denkt, waar
ben je dan bang voor? Of waar hoop je dan
op?’ Dan merk je meestal wel of iemand
openstaat voor een gesprek over de toekomst.’
Ook de zorgen van de directe naasten zijn een
goede reden om over de laatste fase te gaan
praten. Het is immers heel stressvol als je niet
weet wat je moet doen als je partner, familielid

Longarts Kris Mooren: ‘Het beste zou zijn als zorgverleners
regelmatig vragen stellen als: ‘Als je aan de toekomst denkt, waar
ben je dan bang voor? Of waar hoop je dan op?’

Op die manier is er in haar huiselijke omgeving voor
gezorgd dat ze de draad weer kon oppakken. Nu zit ze met
mooi weer buiten te genieten van de wereld. Als dat lukt,
worden wij ontzettend blij.’

Vraag om ondersteuning
Ook als de levensverwachting nog maar heel kort is, is een
ziekenhuis- of verpleeghuisopname niet per se noodzakelijk. Je kunt ook thuis zorg krijgen of voor een hospice
kiezen. ‘Bij een longontsteking of longaanval wordt soms
thuis morfine en een slaapmiddel gegeven. Het is wel
verstandig om van tevoren vast te leggen wat je wilt en hoe
dan, zodat je niet in een panieksituatie toch in het ziekenhuis belandt. Dat blijft wel lastig hoor, zeker als het avond
of weekend is. We zijn nog aan het kijken hoe we dit soort
problemen kunnen oplossen. Wat ook heel goed is om te
weten, is dat je als patiënt altijd van gedachten kunt
veranderen. Wat je ook hebt vastgelegd.’

Vastleggen brengt rust
Uit onderzoek blijkt dat een gesprek over de laatste fase
rust brengt voor de zieke en de mensen in hun omgeving.
Als het tenminste op de juiste manier gebeurt. Voor artsen
is het allerbelangrijkste om goed te luisteren. ‘Wat zijn
iemands wensen, dromen en angsten? Veel mensen zijn
bang om te stikken, dus het is voor hen heel geruststellend
om te horen dat dit echt niet gaat gebeuren. Verder is het
belangrijk om vast te leggen wanneer ze een arts of
verpleegkundige kunnen bellen. Ook voor de naasten is dat
een geruststelling. Ze weten dan wat ze moeten doen bij
bijvoorbeeld een longaanval of longontsteking. Verder kan
worden geregeld dat er bepaalde medicijnen al in huis zijn.’

Ook nog genieten
Daarnaast kijk je samen naar wat er nodig is om te zorgen
dat iemand zoveel mogelijk z’n leven kan leiden. ‘Veel
mensen denken dat de boodschap is: ‘We kunnen niets
meer voor je doen.’ Maar dat is absoluut niet zo. Met een
speciaal team kijken we juist naar hoe we je zoveel mogelijk
kunnen laten zijn wie je bent.’ Mooren geeft als voorbeeld
een mevrouw die meerdere longaanvallen had gehad en
daar erg angstig van was geworden. Ze lag hele dagen op
bed en was niet meer in staat om zelfstandig naar het
ziekenhuis te gaan. ‘We hebben de zorg toen bij haar thuis
georganiseerd. Een psycholoog hielp haar met haar
angsten. Een fysiotherapeut liet haar zien dat ze eigenlijk
best nog stukjes kon lopen. En een longverpleegkundige
legde haar uit wanneer ze welke medicatie kan gebruiken.

Mooren laat weten dat mantelzorgers in deze fase extreem
waardevol. Maar het is erg zwaar om mee te maken dat
iemand die je lief is het benauwd heeft. ‘Mijn advies
is daarom: trek aan de bel als je ondersteuning nodig hebt.
Die steun is er, maar hulpverleners vergeten deze soms aan
te bieden. Gebruik dus je stem, want je hebt alle hulp hard
nodig.’

Tips Longfonds voor patiënten
Hierbij een aantal adviezen en tips voor patiënten
- Een gesprek over de laatste fase brengt rust en
duidelijkheid. Helpt u dat, stel het dan liever niet
te lang uit.
- Een lage dosering morfine kan helpen tegen
kortademigheid.
- Veel zorgverleners geven ook hulp aan huis. Uw arts
kan u hierover meer vertellen.
- Wat u ook hebt vastgelegd, weet dat u altijd van
gedachten kunt veranderen.
- Palliatieve zorg wordt vergoed via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Er
geldt wel een eigen bijdrage. Meer informatie over de
mogelijkheden en staan onder andere op agora.nl
(Informatiekaart Palliatieve zorg).
- Het boekje Palliatieve zorg bij COPD en Patiëntenversie palliatieve zorg COPD zijn gratis te bestellen
via Longfonds.nl/bestellen.
- De boekjes Tijdig spreken over het levenseinde (voor
artsen) en Spreek op tijd over uw levenseinde
(publieksversie) zijn gratis te downloaden via knmg.
nl/spreken-over-levenseinde.

Door Judith van Ankeren, freelance journalist
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of vriend(in) plotseling benauwd wordt en sterk achteruitgaat. ‘Mantelzorgers spelen een heel belangrijke rol bij zo’n
gesprek. Zij hebben die ziekte eigenlijk ook. Als zij zeggen:
‘Ik wil weten wat me te wachten staat en wat ik dan moet
doen’, dan is dat zeker een goed moment om hierover te
praten.’

THEMA: PALLIATIEVE ZORG

Rol van verpleegkundige in
de palliatieve zorg
In het kader van het thema Palliatieve Zorg gaan enkele leden van V&VN Palliatieve Zorg
vanuit hun expertise in op de rol van de verpleegkundige in de palliatieve zorg.
‘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.’

Welke kenmerken heeft de palliatieve
zorg?

Van links naar rechts): Anke van Sleeuwen, palliatief verpleegkundige thuiszorg,
lid V&VN Palliatieve Zorg, Marlie Kok, palliatief en oncologie verpleegkundige
thuiszorg, bestuurslid V&VN Palliatieve Zorg en Nanette Evenhuis, palliatief
verpleegkundige thuiszorg, lid V&VN Palliatieve Zorg.

V

&VN Palliatieve Zorg heeft 1.114
leden. Deze afdeling draagt bij aan
de professionalisering van de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten werkzaam in de palliatieve zorg,
in verbinding met elkaar en met anderen. Anke
van Sleeuwen, Nanette Evenhuis en Marlie Kok
van V&VN Palliatieve Zorg geven antwoorden
op onderstaande vragen.

Wat verstaan jullie onder palliatieve
zorg?
‘Bij ons is leidend de definitie van palliatieve
zorg, zoals deze in het kwaliteitskader palliatieve zorg van oktober 2017 is verwoord.

‘Dan komen we tot de volgende opsomming:
• de zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte
behandeling verleend worden;
• generalistische zorgverleners en waar nodig
specialistische zorgverleners en vrijwilligers
werken samen als een interdisciplinair team
in nauwe samenwerking met de patiënt en
diens naasten en stemmen de behandeling
af op door de patiënt gestelde waarden,
wensen en behoeften;
• de centrale zorgverlener coördineert de zorg
voor de continuïteit;
• de wensen van de patiënt en diens naasten
over waardigheid worden gedurende het
beloop van de ziekte of kwetsbaarheid,
tijdens het stervensproces en na de dood
erkend en gesteund.’

Wat is de rol van de verpleegkundige
bij de palliatieve zorg?
‘Met de term ‘palliatieve zorg’ wordt specifiek
de verpleegkundige en verzorgende hulpverlening bedoeld, die in het kader van de integrale
palliatieve zorg wordt verleend. Palliatieve
zorg wordt systematisch, planmatig en
multidisciplinair verleend. Verzorgenden,
verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten maken deel uit van een team en werken

En voor de longpatiënt in de palliatieve fase?
‘Kern van onze rol is het coördineren van zorg. En in
samenspraak met de longverpleegkundige, verpleegkundig
specialist de zorg bieden die de patiënt nodig heeft. In de
palliatieve fase is het belangrijk dat de zorgverleners elkaar
weten te vinden en van elkaars expertise gebruik kunnen
en moeten maken.’

Welke hulpmiddelen gebruiken jullie om
de palliatieve fase bij longpatiënten te
markeren?
‘Dat is de superprise question: ‘zou ik verbaasd zijn als
deze patiënt binnen 12 maanden zou overlijden?’ Wanneer
deze vraag met een ‘nee’ beantwoord kan worden of
wanneer je twijfelt, is dit de markering van de start van de
palliatieve fase.’

Welke plek heeft ‘advanced care planning’
binnen de palliatieve zorg en kun je aangeven
op welke wijze je hier invulling aangeeft?
‘De term advanced care planning is een verouderde term.
We spreken nu van ‘proactieve zorgplanning’. Dan doen we
door te werken met de eerder genoemde surprise question;
dit markeert de start van de palliatieve fase. Daarnaast
gebruiken we de beslisschijf, besluitvorming in de palliatieve fase (2). Deze beslisschijf biedt samen met een aantal
samenvattingskaarten snel inzicht in de problemen van de
patiënt. Structureel en stap voor stap wordt de benodigde
zorg in kaart gebracht. Het helpt beter af te wegen welke
behandeling of zorg nodig is en het beleid snel bij te stellen
als de veranderde situatie daar aanleiding toe geeft.’

Op wat voor manier werken jullie samen?
‘Bij een patiënt werken wij samen met een huis-, longarts
en maken we een proactief zorgplan. Zeker wanneer het
onduidelijk is welke symptomen, klachten er verwacht
kunnen worden is het zinvol een multidisciplinair overleg te
plannen. Een overdracht naar de huisartsenpost mag hierin
niet ontbreken. Ondanks een proactief zorgplan is het toch
mogelijk dat er in de palliatieve fase onvoorziene omstandigheden ontstaan. Snel en adequaat handelen zijn dan
vereist. De juiste zorg op het juiste moment.’

‘Welke handvatten helpen bij het verkrijgen
van inzicht in de palliatieve fase en de
benodigde zorg?
‘Graag geven wij aan verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten de volgende interessante websites mee om
eens te bekijken: www.oncoline.nl, www.pallialine.nl/
(heeft ook een goede app!), www.netwerkpalliatievezorg.
nl/, www.vptz.nl/, www.agora.nl/ en https://geestelijkeverzorging.nl/

Casus

Mw. K, 72 jaar, COPD Gold IV en een longtumor NSCLC.
Heeft 57 jaar gerookt 5-10 sigaretten per dag.
Voorgeschiedenis; mammaca en SCLC. Is sinds de
NSCLC meer dyspnoeisch. Nu opgenomen geweest
i.v.m exacerbatie COPD op basis van een pneumonie
waarvoor Antibiotica en start zuurstof. Knapt redelijk
op. Er wordt immuuntherapie aangeboden, mag hier
thuis over nadenken of zij dit wil.
Mw. heeft een partner, hr is in het verleden behandeld
voor prostaatca. Hebben samen 2 uitwonende
kinderen.
De verpleegkundige palliatieve zorg komt thuis langs
voor continuiteitsbezoek. Beide echtgenoten vinden
het prettig om in gesprek te gaan. Mw. geeft aan het
lastig te vinden naar huis te zijn gestuurd om een
beslissing te maken over het starten van immuuntherapie. Praat hier wel over met haar partner en de
kinderen en neigt naar niet behandelen. Mw. vindt het
prettig om hierover in gesprek te gaan met een geestelijk verzorger dus deze wordt ingeschakeld door de
verpleegkundige palliatieve zorg
De verpleegkundige palliatieve zorg overlegt met de
longverpleegkundige en de huisarts (die mw. beide
goed kennen) over de casus. De verpleegkundige
palliatieve zorg gaat samen met familie kijken wat er
nog mogelijk is en wat de wensen zijn in de laatste
fase. Er wordt een proactief plan opgesteld om de
kwaliteit van leven te waarborgen. De wensen van
familie is een verzorgde vakantie, nog even kunnen
genieten van elkaar en er is een vrijwilliger palliatieve
thuiszorg (VPTZ) ingezet om samen met mw.
rummikub te gaan spelen.
In het proactief zorgplan, besproken met de huisarts,
staat onder andere; Aanwezigheid van morfine
subcutaan bij achteruitgang (pijn/benauwdheid).
Beleid bij zuurstof bepalen in overleg met mw.
Aandachtspunt is voeding; voldoende calorieën i.v.m.
COPD aan de ene kant en verminderde eetlust door
tumor aan de andere kant, daarnaast is mw. palliatief
dus zal voedingstoestand achteruit gaan. Levenseinde
bespreken, huisarts heeft palliatieve sedatie en
euthanasie mogelijkheid besproken en een overdracht
gestuurd naar de huisarts.
Bronnen
1 https://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.
php&id=35055&richtlijn_id=835
2. https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/
bewustwording-en-cultuur/besluitvorming-in-de-palliatieve-fase/

Door Meike van Halm-Walters,
adviseur V&VN Verenigingszaken
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nauw samen met verschillende professionals, die deze zorg
voor palliatieve patiënten realiseren.’

THEMA: PALLIATIEVE ZORG

Het Compassion project
Meer compassie voor patiënten met vergevorderd COPD door implementatie van palliatieve zorg;
het Compassion project.

I

Door Johanna Broese,
MSc, arts-onderzoeker
COMPASSION studie,
werkzaam bij Long
Alliantie Nederland en
Leids Universitair
Medisch Centrum,
broese@longalliantie.nl

n Nederland hebben meer dan een half
miljoen mensen de diagnose COPD,
waarvan jaarlijks ruim 6.900 mensen overlijden, primair gerelateerd aan COPD(1). Patiënten met vergevorderd COPD hebben een
hoge symptoomlast en ervaren veelal een lage
kwaliteit van leven. Palliatieve zorg, gericht op
het bevorderen van kwaliteit van leven voor
patiënten met een levensbedreigende ziekte,
is voor mensen met vergevorderd COPD nog
geen vanzelfsprekendheid. Een belangrijke
reden is het onvoorspelbare ziekteverloop van
COPD, wat de markering en daarop volgend
de organisatie van palliatieve zorg lastig
maakt. Longverpleegkundigen kunnen hierin
een centrale rol innemen. In Nederland wordt
palliatieve zorg beschouwd als generalistische
zorg. Dit betekent dat van elke zorgverlener
in COPD-zorg wordt verwacht dat hij basiskennis en basisvaardigheden in palliatieve
zorg heeft en de kernwaarden, principes,
methodes en procedures van palliatieve zorg
in de zorg voor mensen met COPD integreert(3).

Landelijk zorgpad COPD

Els M.L Verschuur, PhD,
MNSc, projectleider
COMPASSION,
werkzaam bij Long
Alliantie Nederland,

Een van de projecten van de LAN, is het
landelijk zorgpad COPD longaanval met
ziekenhuisopname. Dit zorgpad is ontwikkeld
om het aantal (her-)opnames van patiënten
met COPD in het ziekenhuis te verlagen(4).
Het beschrijft de zorg tijdens en na een
ziekenhuisopname. Belangrijke aspecten
hierbij zijn continuïteit van zorg, luisteren
naar de behoeften van patiënten en goede

multidisciplinaire samenwerking. Eén van
de onderdelen van het zorgpad is advance
care planning (= proactieve zorgplanning).
Specifiek voor dit onderdeel is voor patiënten
een animatiefilm gemaakt(5) en een brochure
met ervaringen van patiënten en hun zorgverleners(6). Omdat het onderdeel palliatieve
zorg om verdere verdieping vroeg, ging het
Compassion project van start.

Het Compassion project
‘Compassion staat voor ‘COPD Palliative and
Supportive care Implementation’. Het project
wordt gefinancierd vanuit het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Het wil
de palliatieve zorg voor mensen met COPD en
hun mantelzorgers verbeteren. De Long Alliantie Nederland (LAN) coördineert dit project
en werkt hierin samen met het LUMC Leiden
en Radboudumc Nijmegen.
Het Compassion project kent een aantal
onderdelen: een online toolbox, multidisciplinaire training en een cluster gerandomiseerde,
gecontroleerde studie in acht ziekenhuisregio’s
(vier interventieregio’s en vier controleregio’s).
De interventieregio’s integreren in hun regio
palliatieve zorg in COPD-zorg voor patiënten
die zijn opgenomen met een longaanval. De
controleregio’s verlenen gedurende het onderzoek COPD-zorg zoals bij hen gebruikelijk is.

Toolbox en training
Om een breed draagvlak te creëren, hebben
vele samenwerkingspartners in COPD-zorg en

verschuur@
longalliantie.nl; http://
www.longalliantie.nl/
palliatieve-zorg/

Definitie
In 2017 is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland verschenen(2). Afgeleid van de
WHO-definitie is in het kwaliteitskader palliatieve zorg gedefinieerd als: ‘zorg die de
kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een
levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkómen 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’.

Toolbox
De online toolbox Palliatieve zorg bij COPD is ontwikkeld
om longverpleegkundigen en andere zorgverleners handvatten te geven voor het verlenen van zorg aan palliatieve
patiënten met COPD. De toolbox bevat informatie over
markering, assessment van de vier dimensies (fysiek,
psyche, sociaal, zingeving / spiritualiteit), symptoommanagement, proactieve zorgplanning, de stervensfase en
nazorg en de al beschikbare tools. De toolbox bevat ook de
Propal-COPD tool. Deze tool is specifiek ontwikkeld voor de
markering van de palliatieve fase bij mensen met COPD (7)
De ProPal-COPD tool bestaat uit zeven indicatoren: MRC
dyspnoe, CCQ-score, FEV1%, BMI, comorbiditeit, eerdere
opnames vanwege longaanval en de surprise question.
Elke indicator heeft een eigen weging die de uiteindelijke
score bepaalt. Een positieve score markeert de palliatieve
fase. Gedurende het project wordt de toolbox geëvalueerd
en daar waar nodig bijgesteld. Aan het eind van het project
komt de toolbox voor iedereen vrij beschikbaar.

Multidisciplinaire training
In de eerste helft van 2019 zijn zorgverleners in de interventieregio’s getraind (longartsen, huisartsen, longverpleegkundigen uit eerste en tweede lijn, medisch/
verpleegkundig consulenten specialistisch team palliatieve
zorg uit eerste en tweede lijn). Na de training gingen ze
in hun regio, aan de hand van de toolbox, palliatieve zorg
integreren in COPD-zorg.
De training bestaat uit de volgende onderwerpen:
• attitude van de zorgverlener (bewustwording, herkennen
eigen barrières)
• markeren palliatieve fase bij COPD
• assessment van huidige en potentiële problemen op
fysiek, psychisch, sociaal en zingeving/spiritueel gebied

• opstellen individueel zorgplan, met daarin de wensen van
patiënt en naasten en de belangrijkste afspraken
• het oefenen van proactieve zorgplanningsgesprekken
met trainer-acteurs
• dyspneumanagement (niet-medicamenteus en
medicamenteus)
• coördinatie en organisatie van zorg en
interdisciplinaire samenwerking

Evaluatie en onderzoek
In een cluster gerandomiseerde, gecontroleerde studie in
acht ziekenhuisregio’s wordt onderzocht wat het effect
is van de training en de implementatie op onder andere
kwaliteit van leven van patiënten, ziekenhuisopnames,
geleverde zorg, mantelzorgbelasting en mate van zelfvertrouwen (self-efficacy) van zorgverleners om palliatieve
zorg te verlenen. Ook vindt evaluatie van het gebruik en de
inhoud van de online toolbox plaats. De resultaten van de
interventieregio’s worden vergeleken met die uit de controleregio’s. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren
belangrijk zijn voor succesvolle implementatie.
Van alle markeringstools lijkt tot nu toe de ProPal COPD
tool het meest geschikt om de palliatieve fase bij COPD te
markeren. Deze tool gebruiken we dan ook in ons project.
De tool zal met de uitkomsten uit ons onderzoek extern
gevalideerd kunnen worden, om te bepalen of de tool breed
kan worden ingezet voor de markering van de palliatieve
fase bij COPD. We merken nu al dat de tool zorgverleners
veel meer bewust maakt en dat zij eerder herkennen dat
mensen met COPD in de laatste fase van hun leven zijn.

Tot slot
De interventieregio’s zijn enthousiast aan de slag gegaan
en hun ervaringen zijn positief. De controleregio’s kunnen
bijna niet wachten om ook de training te volgen, zodat
ook zij aan de slag kunnen. We willen nog hulpmateriaal
voor patiënten en naasten ontwikkelen. Dat pakken we
in het laatste jaar van ons project op. Dit alles in de hoop
en verwachting dat de kwaliteit van leven voor mensen
met ernstige COPD en hun naasten daadwerkelijk zal
verbeteren.
De literatuurlijst is op te vragen bij: broese@longalliantie.nl
Bronnen
HYPERLINK “http://www.volksgezondheidenzorg.nl” www.volksgezondheidenzorg.nl; HYPERLINK “http://www.opendata.bcs.nl” www.
opendata.bcs.nl / 2. IKNL/Palliactief, 2017 / 3 IKNL/Palliactief, 2017;
HYPERLINK “http://www.pallialine.nl” www.pallialine.nl; LAN, 2011 / 4.
LAN, 2019a / 5. LAN, z.d./ 6. LAN, 2019b 7. Duenk e.a., 2017
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palliatieve zorg bijgedragen aan het ontwikkelen van een
aantal projectonderdelen. Zo werd in de eerste projectfase
in werkgroepen samen met patiënten- en beroepsverenigingen (waaronder V&VN Longverpleegkundigen) nagedacht over:
• wat goede palliatieve zorg voor mensen met COPD en
hun mantelzorgers inhoudt
• hoe deze zorg integraal kan worden geïmplementeerd
• welke tools beschikbaar zijn.
Er was eensgezindheid over dat er meer compassie mag
zijn voor deze patiëntengroep. Er leven vaak nog onbewust
vooroordelen bij zorgverleners, zoals over het roken. Dat
kan goede zorgverlening in de weg staan. Ook vinden
zorgverleners palliatieve zorg nog een lastig te bespreken
onderwerp, en ze zijn bijvoorbeeld bang de hoop bij patiënten weg te nemen. Daarnaast zijn patiënten, mantelzorgers en zorgverleners geïnterviewd en is een systematisch
literatuuronderzoek over palliatieve zorg interventies bij
COPD uitgevoerd. Dit resulteerde in een online toolbox met
informatie en adviezen over en hulpmiddelen bij palliatieve
zorg bij COPD en een geaccrediteerde multidisciplinaire
training voor zorgverleners.

THEMA: PALLIATIEVE ZORG

Surprise Question COPD

E

lke COPD-patiënt is eigenlijk op dag
1 van de diagnose al palliatief. Het is
immers een aandoening die ongeneeslijk is. De focus op palliatieve zorg is natuurlijk
niet meteen nodig zijn. Die gaat geleidelijk
komen naarmate de COPD verslechterd. Het
is voor zorgverleners heel lastig wanneer
het moment aangebroken is om naast de
‘normale’ COPD-zorg extra aandacht te gaan

besteden aan palliatieve aspecten. De ‘markering’ van die fase bij COPD-patiënten gebeurt
vaak te laat door het wisselende, onvoorspelbare beloop van COPD.
Een praktisch hulpmiddel om de palliatieve
fase te markeren is de ‘surprise question’.
Als zorgverlener stel je jezelf de vraag of
het je zou verbazen als de patiënt binnen
een half jaar of een jaar (bij COPD koos een
werkgroep deskundigen voor een half jaar)
zou kunnen komen te overlijden. Als je dat
niet zou verbazen is dat het moment om in de
gesprekken ook andere thema’s aan de orde
te laten komen, duidelijkere afspraken te gaan
maken (advance care planning) en zorgen dat
deze afspraken ook bij de andere betrokkenen bekend worden.

Poster
De poster (hier links te zien) van Zorgnetwerk Midden-Brabant is geïnspireerd op
een Engelse versie. De bedoeling van deze
poster is aandacht trekken van zorgverleners
(vandaar de prikkelende, drukke vormgeving),
de surprise question bekendheid geven en
daarnaast criteria benoemen die nog gebruikt
kunnen worden in het verder identificeren
van de COPD-patiënt bij wie aandacht voor
palliatieve zorg belangrijk is. Scan de QR
code voor achtergrondinformatie.
Het is zeker niet de bedoeling dat iedereen
gaat leren wat deze criteria allemaal zijn en ze
af gaat vinken bij alle patiënten. Het belangrijkste is de bewustwording. We hopen dat
er teruggedacht wordt aan de poster bij een
COPD-patiënt die in dit plaatje zou passen
zodat er nieuwe of andere vragen gesteld
kunnen gaan worden!
Door Floor Bols, specialist ouderengeneeskunde in Tilburg en medisch coördinator van
het Zorgnetwerk palliatieve zorg Midden-Brabant, F.Bols@dewever.nl.

Bron: Zorgnetwerk Midden-Brabant

COLUMN

‘Wat kunnen wij
dan nog doen?’

B

De partner van mevrouw leefde niet meer
en het weduwschap viel mevrouw zwaar.
Haar man nam vroeger de beslissingen en nu
moest zij het doen. Haar dochter kon haar niet
helpen onder andere vanwege rugklachten
en zij wilde met haar angst bijna niet naar
buiten komen. Zij stond bekend als een sterke
vrouw maar er was niet veel meer van over. Dit
ziekbed viel haar zwaar. Ook zij durfde er bijna
niet over te praten.
Al die vragen van bezoek waarvoor zij geen
adem meer had om die te beantwoorden. Zij
vertrouwde mij toe dat zij zorgen had om haar
dochter. Wie vangt haar straks op?
In mijn achterhoofd speelde de scholing die ik
volgde over palliatieve zorg. Ik had toen mee
geschreven en het lijstje met signalen kon ik
ondertussen dromen: angst om te stikken, om
familieleden achter te laten, vastzittend slijm,
benauwdheid, moe, depressie, pijn, misselijkheid en een droge mond.
Als er geen hoop meer is op herstel en als
medici met de rug tegen de muur staan, dan

is dat voor een cliënt verschrikkelijk moeilijk
als er dan nog gesproken moet worden over:
hoe kijkt u naar uw levenseinde? Dat moet
gedaan worden als er genoeg adem is. En als
een huisarts, longarts of verpleegkundige dit
bespreekbaar durft te stellen. Hierna moet
je het delen zodat de zorgketen weet wie
het aangekaart heeft en welke afspraken
er gemaakt zijn.
Bij de zieke mevrouw die ik ontmoette was
het niet te bespreken. Zij hield niet van gespit
in haar diepste ziel. Ik begreep dat haar
dochter haar grootste zorg was. Daar is ten
tijde van mevrouw laatste levensweken een
duidelijk gesprek over geweest met een (elders
wonende) zoon en deze dochter. Natuurlijk heb
ik mij af gevraagd: wat kunnen wij nog meer
doen? Het was goed zo! Mevrouw was niet
angstig meer en zag niet tegen de dood op. Ik
mocht daar een aandeel in hebben.
Dit was mijn laatste column. Mijn werk in de
longzorg stopt. Ik ga minder werken en hoop
zo gezond mogelijk nog goede jaren te hebben.
Veel plezier in jullie zorg voor de longpatiënt
en voor jezelf.
Door Coby van Dijk, longverpleegkundige
in de thuiszorg
GEZOCHT: Ben jij onze nieuwe columnist?
Stuur een mail naar: long@vnvn.nl.
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ovenstaande vraag krijg ik wel eens
als een cliënt niet meer behandeld kan
worden. Familieleden willen graag
weten wat zij nog kunnen doen. Ik luister dan
naar deze vraag en hun verdriet. De cliënt zit
er vaak niet meer bij maar ligt in een kamer.
Begint het daar juist ook? Elkaar betrekken in
het verdriet en vragen die je hebt bij het levenseinde van diegene die je lief en dierbaar is? De
cliënt staat centraal en dat is de belangrijkste
boodschap voor de familie. Praat met elkaar
maar betrek diegene waar het om gaat er in!
Ik denk dan aan die ongehuwde dochter en
die zieke mevrouw die in een sobere boerderij
woonden langs een kanaal. De dochter had
vroeger in de zorg gewerkt en nu was haar
moeder ziek, heel ziek.

ONDERZOEK

Medisch cannabis
Wat is het effect van medische cannabis op pijn bij de oncologische patiënt? Dat staat centraal in
dit artikel. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden vond een literatuuronderzoek plaats.

I

n Nederland zijn er in 2018 ongeveer
116.537 mensen gediagnosticeerd met
kanker (1). Uit onderzoek blijkt dat 64% van
de oncologische patiënten, met een vergevorderde stadia, matige tot ernstige pijn heeft (2).
Pijnstilling bij oncologische patiënten, volgens
de richtlijnen van Oncoline, is gebaseerd
op paracetamol, NSAID’s en opioïden (3).
Medische cannabis wordt niet benoemd.

Medische cannabis kan sinds 2003 worden
voorgeschreven door artsen (4), wat ook
een effect zou kunnen hebben op pijn
bij oncologische patiënten.
Op de afdeling longziekten te UMC Utrecht
worden longoncologie patiënten opgenomen. Deze patiënten hebben klachten
van pijn. De huidige pijnmedicatie, meestal
Oxycodon, helpt niet voldoende of geeft veel

Medische cannabis wordt niet standaard voorgeschreven
op de longafdeling van het UMC Utrecht, mede omdat het
niet in de richtlijnen is opgenomen Het effect van medische
cannabis op pijn bij oncologische patiënten is onbekend.
Wellicht kan dit onderzoek uitwijzen of medische cannabis
juist wel of geen invloed heeft op pijn en kunnen de
verpleegkundigen en artsen hierover voorlichting krijgen
zodat de kennis over medische cannabis vergroot wordt.

oncologische patiënten, pijnbestrijding, medische cannabis
en de artikelen moesten Nederlands of Engelstalig zijn.
Artikelen waarin een mening van een expert naar voren
kwam zijn niet meegenomen (exclusiecriteria).

Literatuuronderzoek
Er zijn dertien artikelen beoordeeld op relevantie. Deze
werden geanalyseerd aan de hand van de opgestelde
in- en exclusiecriteria en de beoordelingslijst wetenschappelijk onderzoek van de UMC Utrecht academie. Uiteindelijk
zijn drie artikelen gebruikt voor dit literatuuronderzoek. In
Tabel 1 zijn de studiekarakteristieken beschreven.

Vraagstelling

Nabiximols spray

Wat is de invloed van medische cannabis op pijn bij oncologische patiënten?

De gevonden Randomized controlled trial is opgezet door
Lichtman et al (2018). Hierin onderzoekt men het effect
van Nabiximols (orale spray waarin tetrahydrocannobinol
(THC) en cannabidiol (CBD) zijn verwerkt). Dit onderzoek werd gehouden onder verschillende landen: België,
Bulgarije, Tsjechië, Estland, Duitsland, Hongarije, Letland,
Litouwen, Polen, Roemenië, Verenigde Staten en Groot
Brittannië.

Methode
Een literatuuronderzoek is uitgevoerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Er is gebruik gemaakt van
database PubMed. De volgende zoektermen zijn gebruikt:
oncology patient(s), cancer patient(s), cannabis, cannabinoid, pain en discomfort. De artikelen zijn beoordeeld op
relevantie aan de hand van de gestelde in- en exclusie
criteria en de beoordelingslijst wetenschappelijk onderzoek
van de UMC Utrecht academie. De artikelen die in dit literatuuronderzoek zijn opgenomen moesten aan de volgende
eisen (inclusiecriteria) voldoen: volwassen patiënten,

De deelnemers aan deze studie zijn 18 jaar of ouder en
hebben kanker gerelateerde pijn, waarbij opiaten niet
voldoende verlichting bieden. Van de 397 patiënten die
geïncludeerd zijn voor de studie hebben uiteindelijk door
sterfte en afvallen 141 patiënten Nabiximols gekregen

Tabel 1: Weergave studie karakteristieken.
Studie
Methode
Aantal deelnemers
Interventies
Lichtman et al
Randomized
N =397
Nabiximols
(2018)
controlled trial		
spray
(6)				
				
				
				

Uitkomst
Double-blind, randomized,
placebo-controlled study
naar effect van Nabiximols.
De Nabiximols gaven geen
verbetering in de gemiddelde
Numeric Rating Scale (NRS).

Blake et al
Systematic
N = 504
THC olie
(2017)
review		
capsules
(7)			
CBD oraal spray
			
en Nabiximols
			
spray
				
				
				
				

De review laat vijf
onderzoeken naar THC olie
capsules, CBD oraal spray en
Nabiximols aan bod komen.
De THC olie capsules laten
significant pijn verschil zien.
THC oraal spray en Nabiximols
laten verschillende uitkomsten
zien in verbetering van pijn.

Waissengrin
Case serie
N = 279
De medische
et al (2015)			
cannabis is
(8)			
gerookt.
				
				
				

Het effect van medische
cannabis wordt onderzocht.
211 patiënten kregen medische
cannabis voorgeschreven voor
de pijn. 70% ervaart verbetering
van pijn.
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bijwerkingen. Oxycodon geeft zeer vaak (>10%) klachten
van sufheid, obstipatie, misselijkheid met braken als
gevolg, jeuk en hoofdpijn (5).

ONDERZOEK

gedurende de gehele studie en 150 patiënten kregen een
placebo. De dosis werd gestart met één spray in de avond.
Dit werd opgebouwd met elke dag één spray extra, zodat
de patiënten weinig bijwerkingen zouden ervaren en er
een goede balans gevonden kon worden tussen de pijn en
het gebruik van de Nabiximols. Het maximum tot waar de
patiënt het aantal sprayen per dag mocht opbouwen was
tien. Het aantal mg Nabiximols per spray is niet bekend.
Binnen veertien dagen werd het opbouwen voltooid en
mochten de patiënten nog drie weken dezelfde dosis
Nabiximols gebruiken. Het opiatengebruik bleef hetzelfde,
echter stond in de voorwaarden van het onderzoek dat de
opiaten niet afgebouwd mochten worden.
Resultaten
De studie van Lichtman et al (2018) laat geen significante
verbetering van pijn zien. De Nabiximols gaven geen
verbetering in de gemiddelde Numeric Rating Scale (NRS).
Wel verbeterde de slaap, dit is uitgevraagd aan de hand
van de NRS score. De scores Subject Global Impression
of Change (SGIC), Patient Satisfaction Questionnaire
(PSQ) en Physician Global Impression of Change (PGIC)
lieten wel verbetering zien. De SGIC-schaal is een vragenlijst waarbij de patiënt globaal zijn eigen verandering in
algemene gesteldheid aangeeft, de PSQ is een vragenlijst
die de tevredenheid van de patiënt weergeeft, de PGIC is
een vragenlijst waarbij de arts van de patiënt inschat in
hoeverre de symptomen van de ziekte van de patiënt zijn
verbeterd vergeleken met een opgestelde basislijn.

THC olie en CBD
De Systematic review, van Blake et al (2017), laat vijf
onderzoeken naar voren komen. In deze onderzoeken
wordt het effect van THC olie capsules, CBD oraal spray en
Nabiximols onderzocht. Deze soorten cannabis worden alle
drie oraal ingenomen. In dit artikel wordt niet beschreven
waar deze onderzoeken hebben plaats gevonden.
De vijf studies variëren van kleine studies (tien patiënten)
tot een studie onder 263 patiënten. Deze studies zijn
uitgevoerd tussen 1975 en 2014. Ook de tijd waarin deze
studies zijn gehouden verschilt van zes uur tot vijf weken.
In deze onderzoeken zijn verschillend aantal milligrammen
THC olie capsules gebruikt (5, 10, 15 en 20 mg), THC oraal
spray en Nabiximols spray. Tijdens deze onderzoeken werd
de medische cannabis voorgeschreven voor pijnbestrijding.
Resultaten
De onderzoeken laten verschillende resultaten zien. De
THC olie capsules laten pijnverlichting zien. Deze pijnverlichting is verhoogd wanneer het aantal milligrammen
THC in de olie capsule wordt verhoogd. 20 mg THC olie
capsule laat een significant verschil zien in pijnvermindering vergeleken met de placebogroep. Wanneer tijdens

de studie naar THC oraal spray de optimale dosis werd
bereikt, verbeterde de NRS-score in vergelijking met de
placebogroep. Terwijl in een andere studie naar THC
oraal spray geen verbetering liet zien in de gemiddelde
pijnscore. Tijdens de studie naar Nabiximols werden de
patiënten in drie groepen verdeeld: mild, gemiddeld en
hoog. Dit laat zien hoeveel sprays de patiënten per dag
gebruiken. Mild: 1-4 sprays/dag, gemiddeld: 6-10 sprays/
dag en hoog: 11-16 sprays/dag. De milde en gemiddelde
gebruiker ervaren wel significant pijnvermindering maar de
high gebruikers ervaren geen pijnverbetering in vergelijking
met placebo. Eén andere studie naar Nabiximols laat geen
significante verbetering van pijn zien, hierbij gebruikten de
patiënten 12 sprays/dag.

Cannabis
De case serie van Waissengrin et al (2015) onderzoekt het
effect van medische cannabis. Dit onderzoek vindt plaats
in een academisch medisch centrum in Israël. Het is niet
bekend welke vorm van medische cannabis tijdens dit
onderzoek is gebruikt. 90% van de deelnemers hebben de
cannabis gerookt. Het is niet bekend hoe de andere 10%
deze medische cannabis tot zich hebben genomen.
279 patiënten kregen een vergunning voor medische
cannabis. Patiënten kwamen in aanmerking voor een
vergunning indien zij een actieve behandeling kregen
tegen kanker, ondersteunende zorg kregen en adjuvante
chemotherapie. De vergunning mocht afgegeven worden
als de patiënt gerelateerde klachten had van kanker of
klachten van de kanker zelf (oa. pijn). 211 patiënten kregen
de cannabis voorgeschreven voor pijn. 156 patiënten
kregen dit voorgeschreven om de eetlust te stimuleren,
115 patiënten tegen misselijkheid en 146 patiënten tegen
algehele zwakheid. Er is geen opbouwschema van de
medische cannabis bekend. Dit onderzoek is gehouden
over zes maanden. Tijdens het onderzoek van Waissengrin
et al (2015) werd het effect van medische cannabis gecontroleerd met een vragenlijst. Deze vragenlijst is gebaseerd
op de literatuur en ervaring van experts. De vragenlijst
bestond uit tien vragen over het gebruik van cannabis, tien
vragen over het effect van cannabis en vier vragen over de
bijwerkingen. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat 70%
verbetering van pijn ervaarde.
Resultaten
De focus voor deze CAT (Critically appraised topic) lag op
de pijn. Echter kwam uit de Case serie van Waissengrin et
al (2015) ook naar voren dat patiënten andere ervaringen
hadden bij het gebruik van medische cannabis. 70% van
de deelnemers die cannabis gebruikten kreeg een verbetering van algehele malaise en 60% van de deelnemers die
cannabis gebruikten, kreeg een verbetering van algehele
malaise en 60% ervaarde een verbetering van eetlust, 44%

Conclusie
De onderzoeksvraag luidde: Wat is de invloed van medische cannabis op pijn bij oncologische patiënten?
Verschillende vormen van medische cannabis laten
procentueel vermindering van pijn zien, dit is niet altijd
significant. Daarmee blijft onduidelijk wat het effect is van
medische cannabis op pijn bij oncologische patiënten.
De focus voor deze CAT lag op de pijn. De ervaring van de
patiënt over het gebruik van medische cannabis is positief.
Ook is er procentuele verbetering te zien van eetlust, slapen
en angst.

van dit onderzoek verminderd is. Tevens zijn drie van de
vijf studies, uit de review van Blake et al (2017), uitgevoerd met minder dan 50 patiënten. Door deze kleine
populatie is de generaliseerbaarheid van de onderzoeken
beperkt. Dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van
de review van Blake et al (2017). Doordat de generaliseerbaarheid van het onderzoek van Waissengrin et al
(2015) en de review van Blake et al (2017) verminderd
is, is het nodig meer onderzoek te doen naar de effecten
van medische cannabis.

Toepassing in de praktijk

Discussie

De verpleegkundigen en artsen kunnen geïnformeerd
worden over de inhoud en uitkomst van dit onderzoek. Het
effect van medische cannabis op pijn bij oncologische patiënten blijft onduidelijk. Het gebruik van medische cannabis,
geeft niet voor iedere patiënt pijnvermindering. Dit moet
nog verder onderzocht worden in de literatuur of in nieuwe
klinische studies. Uit deze literatuurstudie blijkt wel dat er
aanwijzingen zijn dat medische cannabis eetlust en slaap
kan verbeteren en angst kan verminderen. Ook dit behoeft
echter nog verder onderzoek.

De kwaliteit van de artikelen die gebruikt zijn, is wisselend.
Er is gebruik gemaakt van een systematic review, randomized controlled trial en case serie. De systematic review
en randomized controlled trial staan hoog in de levels van
evidence.

Door: Nadia van de Hoef, oncologie verpleegkundige
i.o. UMC Utrecht afdeling Longziekten en drs. Ilja Peute,
verplegingswetenschapper UMC Utrecht zorglijn
Longziekten

Alle artikelen gebruikt in deze CAT, hebben andere soorten
medische cannabis gebruikt en dit wordt ook op andere
manieren toegediend. Wanneer er één soort medische
cannabis was onderzocht, zou het resultaat specifieker
zijn.
Ook lijkt het dat het gebruik van medische cannabis de
eetlust en het slaappatroon kan verbeteren en angst kan
verminderen. Daar dit niet de onderzoeksvraag betrof,
is dit niet specifiek in de zoektermen meegenomen. Een
vervolgonderzoek hierna is aan te bevelen.
Het onderzoek van Lichtman et al (2018) liet geen
vermindering van opiatengebruik zien, echter moest de
onderhoudsdosis van de opiaten gedurende het onderzoek doorgeslikt worden. Hierdoor kan het gevonden
resultaat vertekend zijn. Het onderzoek van Waissengrin
et al (2015) is uitgevoerd in één Israëlisch ziekenhuis
waardoor de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid
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had een verbetering van angst. Hoewel de focus van dit
literatuuronderzoek op pijn lag, zijn er ook bijwerkingen
beschreven in de drie genoemde studies. De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van medische cannabis
zijn: misselijkheid, slaperigheid/vermoeidheid en duizeligheid (6, 7, 8). Bijwerkingen werden niet door alle patiënten
ervaren, wel werden deze vaker waargenomen bij hogere
dosis medische cannabis (7).

THEMA: PALLIATIEVE ZORG

COPD-zorg in het Ikazia
Ziekenhuis Rotterdam
COPD-patiënten en hun naasten kunnen in het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis
terecht voor een multidisciplinair behandeltraject. Vorig jaar begon een cursus
COPD én gesprekken over vroegtijdige zorgplanning. Bovendien wordt
specifieke nazorg voor naasten geleverd. Patiënten én zorgverleners reageren
positief.
traject. Allereerst neemt de patiënt deel aan
een groepsbijeenkomst, waar wij patiënten
en naasten onder andere uitleg wat COPD
inhoudt, hoe voeding en beweging de aandoening beïnvloeden en hoe patiënten moeten
handelen als de kwaliteit van de longen
achteruit gaat.’

Long- en palliatiefverpleegkundige Eveline
Benjert (links achter de
tafel) en longarts Chantal
Kroese in gesprek met een
patiënt.

‘A

ls een nieuwe patiënt door de
longarts gediagnosticeerd is met
COPD, wordt hij verwezen naar ons
COPD-carrousel’, zegt long- en palliatiefverpleegkundige Eveline Benjert. Dit speciale
programma zorgt ervoor dat de patiënt snel
terecht kan voor de benodigde onderzoeken
en ondersteuning. ‘Als longverpleegkundige begeleiden wij de patiënten tijdens dit

De volgende stap is het plannen van een
eerste polibezoek. De persoonlijke klachten
van de patiënt komen in beeld met een ‘ziektelastmeter’ om een zo doelgericht mogelijke
behandeling te kunnen starten. De ziektelastmeter legt met behulp van gekleurde ballonnetjes de juiste accenten. ‘Betreffen de klachten
vooral het gewicht? Dan kan de diëtist
uitkomst brengen. Is er eerder sprake van
psychische klachten of zijn er problemen met
bewegen? Dan is verwijzing naar de psycholoog of fysiotherapeut een optie. Samen met
de patiënt bekijken wij waaraan de meeste
behoefte is, waarna een plan van aanpak kan
worden opgesteld.’

Persoonlijk paspoort
Na een maand volgt meestal een tweede
polibezoek. ‘Met de patiënt stellen we een
persoonlijk paspoort op. Dat bevat alle

Even voorstellen
Long- en palliatiefverpleegkundige Eveline Benjert en longarts Chantal Kroese zijn werkzaam bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. ‘Optimaal aandacht besteden aan COPD-patiënten en hun naasten is voor ons heel belangrijk. Dat doen we met een zo volledig mogelijk
multidisciplinair zorgtraject, en door COPD-patiënten bijvoorbeeld op de Wereld COPD-dag
met koffie, gebak en een bloemetje in het zonnetje te zetten. Daarnaast betrekken we
nadrukkelijk de mantelzorgers bij het zorgtraject. De route van diagnose tot en met nazorg
belichten we graag in dit artikel.’

Multidisciplinair
Longarts Chantal Kroese bespreekt tijdens haar consult
met de patiënt diens situatie. ‘Duidelijk wordt of hij teruggaat naar de eerstelijns of dat hij bij ons in het ziekenhuis
onder behandeling blijft. In het laatste geval komt de
patiënt twee of vier keer per jaar op controle, één tot twee
keer bij de longverpleegkundige en één tot twee keer bij
de longarts.’ Eens per drie maanden vindt een casusbespreking plaats, een multidisciplinair overleg waarbij ook
de ergotherapeut en longverpleegkundige uit de thuiszorg
aanwezig zijn. ‘Hierin bespreken we de COPD-patiënten
die er ernstig aan toe zijn. Samen kijken we welke mogelijkheden en onmogelijkheden er voor deze patiënt zijn.
Dit betreft voornamelijk patiënten die meerdere keren zijn
opgenomen, die een zware ziektelast ervaren of waarvoor geen behandelopties meer zijn. Bij deze patiënten
gaan we over tot palliatieve zorg, ofwel de vroegtijdige
zorgplanning.’

Vroegtijdige zorgplanning
Als eerste wordt in de vroegtijdige zorgplanning aan de
patiënt gevraagd om een vragenlijst over de kwaliteit
van leven in te vullen. Deze lijst wordt teruggestuurd naar
Eveline en vormt de basis van een gesprek tussen de
patiënt, diens naasten, longarts en longverpleegkundige.
Eveline: ‘Voor dit gesprek plannen we een uur, zodat we
genoeg tijd hebben om rustig met elkaar te bespreken
welke opties er zijn. Hierbij komt niet zozeer het medische
behandeltraject aan de orde, maar vooral datgene wat we
daaromheen voor de patiënt kunnen betekenen. Er zijn bij
deze patiënten immers niet veel behandelopties meer en
juist daarom is het belangrijk om over andere vormen van
ondersteuning te praten. Reanimatie en beademing komen
bij deze gesprekken eveneens aan bod. Deze gesprekken
worden door patiënten als bijzonder waardevol ervaren,
dat krijgen we vaak terug.’
Soms is een vervolggesprek nodig. Dat wordt dat gepland.
Eveline werkt het gesprek uit. Deze brief krijgt de patiënt,
diens naasten en alle betrokken disciplines. Op de brief
wordt verschillend gereageerd. ‘Sommigen patiënten
vinden het fijn om alles duidelijk inzichtelijk beschreven
te hebben, anderen ervaren zo’n brief als confronterend.
Natuurlijk kan men mij hierover altijd benaderen, een
persoonlijk gesprek kan dan prettig zijn.’

Cursus ‘Toekomst met COPD’
Ondanks alle gesprekken en begeleiding blijft de vraag
naar informatie bij patiënten en naasten groot. Naar
aanleiding daarvan – en ook om in lotgenotencontact te
kunnen voorzien - besloten Chantal en Eveline om een
cursus ‘Toekomst met COPD’ op te zetten. Deze cursus

bestaat uit vijf dagdelen, gepland als één ochtend per
maand, en heeft als thema ‘de toekomst met COPD’.
‘Tijdens de cursus krijgt men veel praktische aanvullende
informatie,’ legt Chantal uit. ‘Een ergotherapeut vertelt iets
over energieverdeling, een psycholoog geeft inzicht in hoe
om te gaan met acceptatie of met het niet meer mogelijk
zijn van ‘doelen stellen’ en een geestelijk verzorger brengt
levensvragen ter sprake. De Mantelzorgmakelaar adviseert
mantelzorgers over hoe zij hun draaglast en draagkracht
in balans kunnen houden.’ In november vorig jaar begon de
eerste cursus. ‘We hebben mensen uitgenodigd die we al
eerder op de gesprekken rondom vroegtijdige zorgplanning
hadden gesproken.’
‘De deelnemers reageerden ontzettend enthousiast,’ vult
Eveline aan. ‘Er komt ook zeker een vervolgcursus. Als
zorgverleners krijgen we er zelf ook veel energie van. De
bijeenkomsten waren bijzonder waardevol, ik heb er geen
woorden voor, zó mooi.’

Regie blijft bij patiënt
Deze aanpak biedt zeker voordelen voor de behandelaars. ‘Natuurlijk staan patiënt en diens naasten absoluut
centraal in dit behandeltraject. Maar een goed geïnformeerde patiënt, die weet wanneer hij aan de bel moet
trekken en daarbij het vertrouwen heeft dat hij daarvoor
altijd terecht kan, werkt voor het behandelteam wel zo
prettig’, merkt Eveline op. Het geeft volgens Chantal een
goed gevoel om de regie bij de patiënt te houden. ‘Je hebt
ook beter inzicht in de situatie. We kunnen gerichter zorg
verlenen en indien nodig sneller ingrijpen.’

Herdenkingsbijeenkomsten
Komt de patiënt te overlijden, dan organiseert het behandelteam voor de naasten speciale nazorg. In het Ikazia
Ziekenhuis vindt jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst
plaats voor alle overleden patiënten. ‘In aanvulling daarop
organiseren wij twee maal per jaar een herdenking voor
overleden COPD-patiënten,’ zegt Eveline tot slot. ‘We
zijn misschien wel het enige ziekenhuis dat dit speciaal
voor longpatiënten doet. Het maakt niet uit of de patiënt
thuis of in het ziekenhuis overleden is. We nodigen de
naasten twee maal per jaar uit om samen stil te staan bij
het afscheid, bij het niet meer dikwijls naar het ziekenhuis
hoeven komen. Voor mantelzorgers is het goed om zo het
ziekenhuis te kunnen loslaten.’
Ook voor zorgverleners zijn deze bijeenkomsten waardevol.
‘Als zorgverlener heb je een band opgebouwd, die wordt
met het overlijden van de patiënt abrupt afgebroken.
Afscheid nemen op deze manier is voor alle betrokkenen
prettig. We krijgen er hele goede reacties op. Zo ronden we
rustig en respectvol een behandeltraject af waarbij aan
alle aspecten gedacht is.’
Door Eveline Benjert, long- en palliatiefverpleegkundige
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, e.geluk@ikazia.nl
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gegevens over COPD bij deze patiënt én heeft tevens een
longaanvalplan. Hierin staat welke klachten er ondanks
een goede longconditie toch kunnen optreden en wat een
patiënt moet doen als de situatie verslechtert. Daarna volgt
een afspraak bij de longarts.’

EVEN VOORSTELLEN

Voorlichting
en advies
Mijn naam is Wilma Kempenaar-Okkema. Sinds
kort ben ik een nieuw redactielid bij Inspiratie,
dus reden om mij voor te stellen. Ik ben 35 jaar
en woon samen met mijn man en twee jongens
van 4 en 6 jaar oud in het Friese Buitenpost.

N

a de middelbare school ben ik de
opleiding tot doktersassistente gaan
volgen. Mijn eerste baan als doktersassistente was in een grote huisartsenpraktijk. Met veel plezier heb ik hier vier jaar
gewerkt, maar het werd tijd voor een volgende
stap. De HBO-V werd mijn nieuwe uitdaging.
Diverse stages in verschillende organisaties
gaf bij mij helderheid dat ik graag in het
ziekenhuis wilde gaan werken. De afdeling
Cardiologie van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) werd mijn nieuwe werkplek
nadat ik de HBO-V had afgerond. Al vrij snel
kwam ik erachter dat ik het leuk vond om
voorlichting en advies te geven.

Mooie functie
Per toeval zag ik de vacature als verpleegkundig consulent Longziekten voorbij komen.
Een baan waarbij voorlichting en advies een
belangrijke taak is. Solliciteren op deze mooie
functie was dan ook een logische actie. Ik werd
aangenomen. De opleiding Post HBO Longverpleegkundige ging ik volgen in Utrecht
(2012) en hierdoor kreeg ik een goede basis
om als verpleegkundig consulent Longziekten
aan de slag te gaan. Sinds die tijd ben ik ook lid
van V&VN.

Longrevalidatie
Met veel plezier werk ik 23 uur per week in het
MCL. Ik houd mij onder andere bezig met de
Poliklinische Longrevalidatie, waarbij patiënten gedurende 6 tot 12 weken twee keer per
week komen trainen. Er is geregeld een kort
voorlichtingsmoment tijdens de koffiepauze
over onderwerpen zoals longaanval, de
ziektebeelden astma en COPD en de
inhalatiemedicatie.

Ernstig astma
In 2013 heb ik meegeholpen bij het opzetten
van een Expertise centrum Ernstig Astma.
Patiënten met ernstig astma kunnen na
doorverwijzing door een longarts hier terecht.
De patiënten doorlopen in één dag een reeks
onderzoeken, zoals bloed- en sputumonderzoek en onderzoek naar het type astma.
Vervolgens wordt de patiënt besproken in een
multidisciplinair team met onder andere
longartsen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen en gespecialiseerd verpleegkundigen.
Verder zie ik poliklinisch veel patiënten met
ernstig astma die biologicals toegediend
krijgen. Bij een aantal biologicals stappen we
over op thuistoediening, waarbij wij de
patiënten de eerste vier maanden nog begeleiden en de injecties geven en daarna gaat de
patiënt over op thuistoediening.

Slaapapneu
Naast astma en COPD-patiënten komen er op
de poli slaapapneu-patiënten die na een
slaapregistratie komen voor start met CPAP.
Na 6 tot 8 weken komen ze terug voor een
uitlezing. Een eventueel masker en druk
aanpassingen voer ik dan ook uit. In principe
komen patiënten na een jaar nogmaals voor
een uitlezing. In mijn werk blijf ik graag op de
hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Dat is
dan ook één van de redenen dat ik heb
gekozen om mij aan te melden als redactielid.
Het schrijven van artikelen is nieuw voor mij. Ik
vind het best wel een beetje spannend. Door in
de redactie te gaan van Inspiratie hoop ik hier
steeds meer ervaring in te krijgen!
Naschrift redactie: Wilma van harte welkom
bij de redactie!

MIJN WERKPLEK

Solo, maar zeker niet alleen
Alma van Schie werkt als longverpleegkundige bij Basalt Longrevalidatie in Leiden.
Ze vertelt onder meer wat haar taken zijn.

Revalidatietraject
Mijn voorgangster heeft deze functie in samenspraak met
de longartsen uitgewerkt en gestart. Na twee jaar koos zij
voor een carrière die beter bij haar past. Ik nam haar
functie over. Ik ben dus de enige longverpleegkundige
binnen de revalidatie. Er is binnen de Basalt revalidatie
Leiden wel nog een verpleegafdeling waar verpleegkundige werkzaam zijn. Dit is algemene revalidatie. Binnen het
behandelteam longrevalidatie vorm ik een vast onderdeel
binnen het revalidatietraject dat patiënten volgen.

Taken
Mijn taken zijn:
• Voorlichting geven aan patiëntgroepen door middel van
informatie, instructie en educatie over longaandoening.
• Het geven van informatie over COPD, astma en de
inhalatiemedicatie aan patiënten om kennis te vergroten,
vaardigheden te verbeteren en zelf management te
stimuleren.
• Het geven van informatie over wat een longaanval
inhoud
• Controleer de techniek waarmee de pufjes worden
ingenomen en pas of vul dit eventueel aan. Eventueel met
hulp van filmpjes over inhalatietechniek van de LAN. Er
wordt uitgebreid uitgevraagd welke pufjes iemand
neemt, hoeveel en wanneer
• Begeleiden van patiënten zodat ze zelf goed de ‘eerste’
signalen te herkennen van de longaanval per patiënt.
Daarnaast met behulp van actieplan de patiënt begeleiden om op juiste wijze om te gaan met een longaanval.
• Opstellen en bespreken actieplan.

Bij start van de revalidatie wordt direct na de intakeperiode
het actieplan van het Longfonds door mij samen met de
patiënt ingevuld. De longarts heeft ervoor gezorgd dat ik
het actieplan digitaal (in een Excelbestand) tot mijn
beschikking heb. Als het actieplan is ingevuld en duidelijk is
voor de patiënt, wordt deze uitgeprint en meegegeven aan
de patiënt. Ook wordt het actieplan toegevoegd aan het
patiëntendossier, zodat deze voor alle disciplines inzichtelijk is. Bij elke start van de revalidatiedagen wordt er
navraag gedaan bij de patiënt over hoe hij zich voelt ten
opzichte van het actieplan. Dus alle disciplines vragen
ernaar. Zodoende wordt het voor de patiënt een automatisch systeem om mee te werken. Aan eind van de revalidatie evalueer ik het actieplan met de patiënt en noteer
dan: wie gaat patiënt bellen of om raad vragen bij beginnende klachten? Zodoende kan de patiënt ook ná de
revalidatie met het actieplan blijven werken.
Indien nodig eventueel ook aandacht voor:
• Het geven van instructies over zuurstofbeleid als deze
door de arts is voorgeschreven.
• Begeleid patiënt bij zuurstof gebruik en coördineren van
levering zuurstof en apparatuur.
• Geeft instructie aan patiënt over gebruik van inhalatiemethode, inhalatieapparatuur zoals vernevelaars.
Ik werk solo als longverpleegkundige binnen de longrevalidatie maar voel me zeer gesteund door het behandelteam.
Ik kan met al mijn vragen terecht bij de longverpleegkundige van het ziekenhuis in Leiden. Daarnaast probeer ik
zoveel mogelijk scholing te volgen die aangeboden wordt
in de regio voor longverpleegkundige. Ik voel me solo…
maar zeker niet alleen.
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k werk nu bijna vijf jaar als longverpleegkundige bij
Basalt Longrevalidatie in Leiden. Deze functie is zeven
jaar geleden ontstaan door de groei in aanmeldingen
voor longrevalidatie in regio Leiden. De longrevalidatie
is een traject van ongeveer 12 weken waarin (voornamelijk) poliklinisch multidisciplinair samen met de
longpatiënt wordt gewerkt aan het optimaliseren van
zelfmanagement en balans belasten en belastbaarheid.
De longartsen (anderhalve formatie in de longrevalidatie)
kregen het te druk. Hun doel om uitgebreide informatie
te geven aan de revalidanten, optimale begeleiding
in zelfmanagement en tijd voor inhalatietechniek,
kwamen door de hoge werkdruk in gedrang. Daarom is
er toen besloten om deze taken over te geven aan een
longverpleegkundige.

THEMA: PALLIATIEVE ZORG

Palliatieve zorg
voor migranten
De directe manier waarop in Nederland soms over de
dood wordt gesproken, stuit bij mensen met een
migratieachtergrond op onbegrip en vergroot het
wantrouwen tegenover Nederlandse zorgverleners.
Gudule Boland van Pharos sprak met migranten over
wensen en behoeften.

Migranten in Nederland
In 2017 waren ruim 450.000 migranten
van de eerste generatie ouder dan 55 jaar
(56 procent) zo blijkt uit cijfers van het
CBS. Door deze veroudering krijgen steeds
meer migranten te maken met ongeneeslijke aandoeningen. Palliatieve zorg wordt
daarom bij deze groep een steeds belangrijker thema.

M

eneer Yilmaz (64) is geboren in
Turkije maar woont al veertig jaar
in Nederland. Hij heeft altijd hard
gewerkt in een soepfabriek en ’s avonds
nog wat extra als schoonmaker om zijn vijf
kinderen een opleiding te kunnen laten volgen.
Vijf jaar geleden ging de fabriek failliet; hij
heeft nu een bijstandsuitkering. Met het
schoonmaakwerk stopte hij al enkele jaren
geleden omdat hij last kreeg van zijn rug.
Zijn vrouw is drie jaar geleden plotseling
overleden aan een hartaanval. Zijn kinderen
hebben nu zelf een gezin. Zijn twee zoons
runnen samen een groentewinkel elders in
de stad. Twee dochters zijn verhuisd naar
hun schoonfamilie 100 kilometer verderop.
Zijn jongste dochter woont in de buurt, maar
zij is erg druk: zij heeft twee kleine kinderen

Hoop houden
Voor verpleegkundigen is het belangrijk te weten dat
veel culturen veel sterker gericht zijn op de familie dan
de Nederlandse ik-cultuur. De wensen en behoeften van
een individu zijn in wij-culturen ondergeschikt aan het
belang van de familie. In de laatste levensfase krijgen
migranten en zorgverleners te maken met dilemma’s
als ‘zorgenvrij leven versus het recht om te weten’ en
‘autonomie versus familiebeslissingen’. De kinderen van
meneer Yilmaz willen hem beschermen en hem geen hoop
op genezing ontnemen.
Uit onderzoek van het LUMC in het kader van het project In
gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten
(zie ook het kader) blijkt dat met name eerstegeneratiemigranten de voorkeur hebben om een diagnose niet te
vertellen. De tweede generatie vindt dat het voorzichtiger
verteld moet worden aan hun ouders: stapsgewijs, meer
tijd nemen, makkelijkere woorden gebruiken, via een ander
familielid. Als reden waarom de patiënt het slechte nieuws
moet horen, wordt genoemd dat een patiënt zich dan kan
voorbereiden op het naderende einde. Opvallend was dat
de geïnterviewden vrijwel unaniem zelf zeker geïnformeerd
wilden worden over een slechte diagnose, maar dat niet
wensten als het de eigen ouders betrof.

Wel of geen thuiszorg

Migrantenachtergrond
Een migrantenachtergrond is relevant in de palliatieve
zorg. Ten eerste omdat veel eerstegeneratiemigranten,
zeker uit een niet-westers land, geen of weinig onderwijs hebben gevolgd en vaak problemen hebben met de
Nederlandse taal. Dit heeft gevolgen voor de communicatie. Ten tweede spelen culturele verschillen een rol, niet
alleen bij niet-westerse migranten of bij moslims maar ook
bij mensen uit bijvoorbeeld Italië of Polen. Tegelijkertijd
is cultuur niet statisch. Culturele opvattingen en uitingen
veranderen door ervaringen en ook mensen binnen één
‘cultuur’ denken niet allemaal hetzelfde. Tweedegeneratiemigranten in Nederland denken vaak al anders over de
zorg rond het levenseinde dan hun ouders. Je kunt mensen
uit eenzelfde geografische of religieuze groep niet over
één kam scheren. Toch zijn er wel in het oog springende
verschillen in opvattingen en wensen ten aanzien van zorg
tussen de meeste Nederlandse zorgverleners en de meeste
(niet-westerse) migranten. Een aantal verschillen komt in
dit artikel aan bod.

We maken een sprong in de tijd. Meneer Yilmaz gaat
langzaam achteruit. Hij is toenemend benauwd, met
een hinderlijke prikkelhoest en veel pijn in zijn ribben en
wervels. Zijn dochters en schoondochters verzorgen hem
zo goed mogelijk. Hij wil liever geen professionele thuiszorg en zijn zoons steunen hem daarin. Ook zijn (schoon)
dochters willen hem echt graag helpen, maar vinden
het erg zwaar naast hun gezin, de winkel en hun werk,
zo vertellen zij de huisarts toen hij daarnaar vroeg. De
huisarts ziet dat zij de zorg niet vol houden als hun vader
geheel bedlegerig wordt en ook ’s nachts hulp nodig heeft.
Hij wijst de dochter op de voorlichtingsfilm In gesprek
over leven en dood van Pharos waarin, ook in het Turks,
gesproken wordt over de mogelijkheden van thuiszorg.
De dochter heeft haar vader en broers de film laten zien,
maar de zoons werden hier boos om en wijzen hulp van
buiten resoluut af. Die reactie is niet uitzonderlijk. Veel
migrantengezinnen vinden het belangrijk dat de familie de
zorg voor een zieke op zich neemt. Men vindt dat familie
empathische zorg beter kan leveren dan zorgverleners.
Daarnaast weegt de verplichting om voor je ouders te
zorgen zwaar; men geeft dat niet graag uit handen.
‘Ik zou zelfs mijn baan opgeven om voor mijn ouders te
zorgen’ en ‘Mijn familie heeft altijd voor mij klaargestaan
als ik hulp nodig had.
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en omdat haar man werkloos is, werkt zij bijna fulltime in
de thuiszorg. Meneer Yilmaz heeft nooit tijd gehad om de
Nederlandse taal goed te leren; zijn kinderen tolken waar
nodig. Hij is moslim en gaat af en toe naar de moskee. De
afgelopen maanden is hij sterk afgevallen, hij hoest veel en
is erg moe. Na lang aandringen van zijn kinderen bezocht
hij met zijn jongste dochter de huisarts. De huisarts liet
foto’s maken en stuurde hem daarna door naar de longarts
die een bronchoscopie en een CT-scan deed. Volgende
week is er weer een afspraak met de longarts over de
uitslag van het onderzoek. De huisarts is bezorgd en de
kinderen vertrouwen het niet. Zij kijken vaak naar de Turkse
televisie en hebben onlangs een programma over kanker
gezien. Zij zijn bang dat hun vader dit heeft, maar zeggen
hierover niets tegen hem. Wel hebben ze de assistente
van de longarts gebeld en gevraagd of ze de longarts van
tevoren mogen spreken. Als de diagnose slecht is, willen zij
liever niet dat hun vader dat te horen krijgt.

THEMA: PALLIATIEVE ZORG

Om die reden zou ik ook voor mijn familie willen zorgen
als dat nodig is’ zijn uitspraken van tweedegeneratiemigranten. Oudere migranten willen graag dat hun dochters
voor hen zorgen als het zover is, en niet iemand anders.
Tegelijkertijd vindt de tweede generatie zorg door de
familie heel lastig, omdat ze niet weten of ze wel voor
hun ouders kunnen zorgen omdat de samenleving er niet
op is ingericht.

Geen morfine!
Sinds enkele dagen komt meneer Yilmaz zijn bed niet
meer uit. Hij is door de pijn en benauwdheid heel moeilijk
te verzorgen. Op een dag, toen een van de schoondochters voor hem zorgde, heeft de huisarts voorgesteld om
morfine te geven voor de pijn en benauwdheid. Daar zijn
deze schoondochter en meneer Yilmaz echter hevig van
geschrokken: dat betekent toch dat de huisarts hem dood
wil hebben! Zij hebben dat wel gehoord, hoe dat in Nederland gaat. Daar kan geen sprake van zijn. De huisarts heeft
spijt dat hij dit niet beter aangepakt heeft en durft niet
opnieuw over morfine te beginnen.

Kinderen raken in paniek
In het geval van de familie Yilmaz gaat de mantelzorg
echter niet goed. Meneer Yilmaz krijgt ook nog een doorligwond. De dochter raakt aan het einde van haar Latijn en
wordt ziek zodat zij niet meer dagelijks kan komen.
De andere kinderen raken in paniek van de benauwdheid
en dringen aan op behandeling met zuurstof. Zij kunnen
bovendien niet de hele zorg overnemen van hun jongste
zus. Om beurten bellen ze de huisarts dat het zo niet
meer gaat, of vader niet beter weer naar het ziekenhuis
zou kunnen. Vanwege de onrust roept de huisarts alle
kinderen bij elkaar om met hen en hun vader de situatie
te bespreken. Hij legt hen uit dat hij het met hen eens is
dat hun vader meer zorg nodig heeft dan de familie nu
thuis kan verlenen.

Naar het verpleeghuis
Hij benadrukt dat er ook verpleegkundige zorg gewenst
is, voor de benauwdheid en de wond. Daarom lijkt
het hem het beste als hun vader opgenomen zou
worden in een ziekenhuis speciaal voor mensen met
dit soort ernstige ziekten, de palliatieve afdeling van
het verpleeghuis in de buurt. Omdat de huisarts bij zijn
voorstel de medische kant heeft benadrukt, voelen de
kinderen zich niet meer schuldig dat zij vader niet meer
thuis kunnen verzorgen. Vader laat de beslissing aan
de kinderen over, en zij stemmen in met opname in het
verpleeghuis.

Palliatieve afdeling
Meneer Yilmaz ligt in het verpleeghuis op de palliatieve
afdeling. Hij lijkt zich goed thuis te voelen – het personeel is
heel vriendelijk, hij voelt rust. Hij heeft zuurstof gekregen.
Na uitvoerige uitleg over de werking van morfine en een
gesprek met de islamitisch geestelijk verzorger van het
verpleeghuis accepteert meneer Yilmaz morfine. Ondanks
optimale symptoombestrijding wordt hij steeds kortademiger en kan nauwelijks meer eten.
De arts-assistent wil palliatieve sedatie voorstellen, maar
de behandelend specialist ouderengeneeskunde heeft
ergens gelezen dat moslims dit afwijzen. De oudste zoon
heeft bij de verpleging zijn zorg uitgesproken dat vader zo
slecht eet, hij wil graag dat er een voedingsinfuus wordt
aangelegd: ‘Zonder eten verzwakt mijn vader nog meer
en gaat hij dood’. In een lang gesprek met de kinderen
probeert de specialist ouderengeneeskunde uit te leggen
dat hun vader niet eet omdat hij steeds zwakker wordt,
en dat het krijgen van voeding dat proces niet zal stoppen. Maar de kinderen blijven bij hun mening dat het niet
geven van vocht en voeding onmenselijk is. Als de arts aan
meneer Yilmaz zelf vraagt of hij een infuus wil, kijkt deze
naar zijn zoon en knikt ja. Een aantal weken later overlijdt
meneer Yilmaz dan toch.

Project In gesprek over leven en dood
In het project In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten probeert Pharos bij te dragen aan passende zorg in de laatste levensfase. voor mensen met een
migratieachtergrond met aandacht voor de diversiteit in beleving van deze fase op alle dimensies (lichamelijk,
psychisch, sociaal en spiritueel). Een tweede doel van het project is het versterken van de eigen regie van mensen met
een migratieachtergrond in de palliatieve zorg. Pharos richt zich in dit project op zes groepen migranten: van Turkse,
Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst.
De onderzoeksresultaten en voorlichtingsmaterialen vind je op www.pharos.nl/palliatievezorg. De voorlichtingsfilm
‘In gesprek over leven en dood’ (in vier talen) is te bekijken via www.pharos.nl/ingesprek

Advies voor verpleegkundigen

Ter afsluiting

• Ga er niet automatisch vanuit dat de patiënt het centrale
aanspreekpunt is met wie alles moet worden besproken; vraag hoe de patiënt en de familie hierin staan en
wat hun voorkeuren zijn. Doe dat zo vroeg mogelijk
in de behandelrelatie.
• Tast voorzichtig af welke wensen de patiënt en familie hebben over de wijze waarop diagnose en prognose besproken worden.
• Wanneer je als zorgverlener vindt dat iets benoemd
moet worden, leidt dit dan in door te vertellen
waarom je dit noodzakelijk vindt. Meestal wordt
het dan geaccepteerd.
• Schakel voor het overbrengen van belangrijk nieuws altijd
een professionele tolk in: het is te veel gevraagd van de
familie om zo’n belangrijke boodschap over te brengen.
Bovendien weet je met een tolkend familielid niet wat er
wel en niet aan de patiënt wordt verteld.
• Er is veel onwetendheid over de laatste levensfase, de
mogelijkheid van thuiszorg en begrippen als palliatieve
sedatie. Ook het bestaan van hospices is de meeste
migranten onbekend. Angst is er bijvoorbeeld voor het
opdringen van euthanasie. Goede communicatie is ook
hierbij de sleutel naar goede zorg.
• Geef uitgebreide voorlichting over pijnbestrijdingsmogelijkheden en met name morfine.
• Betrek een geestelijk verzorger als de bezwaren vooral
levensbeschouwelijk van aard zijn.

Meningen en ideeën over palliatieve-zorggerelateerde
thema’s lopen sterk uiteen. Mensen met een migratieachtergrond nemen geleidelijk Nederlandse normen en waarden over (en ook die zijn niet eenduidig). Het is daarom
essentieel per individu af te tasten wat diens specifieke
opvattingen zijn over zijn cultuur en religie en wat dit betekent voor de keuzes die gemaakt worden.
Elke patiënt en elke cultuur is weer anders en er is niet één
recept. Ga daarom het gesprek aan met uw patiënt, om
samen te komen tot de best mogelijke zorg.
Door Gudule Boland is strategisch projectleider en adviseur
bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
Op www.pharos.nl staat op homepage ‘Begrijpelijke en
up-to-date informatie over het coronavirus Covid-19’.

Literatuur
1. N IVEL, IKNL en Pharos. (2011). Handreiking Palliatieve zorg aan mensen
met een niet-westerse achtergrond. P. Mistiaen; A.L. Francke; F.M. de
Graaff; M.E.T.C . van den Muijsenbergh.
2. N
 adi-Moyakine, E. (2016) Palliatieve zorg bij migranten.In: Muijsenbergh, M. van den, Oosterberg, E. Zorg voor laaggeletterden, migranten
en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk. Praktische tips
en inspirerende voorbeelden.
3. Boland, G., Kosec, H., Maas, J., Oueslati, R., Pars, L. (2017), Lessen uit
gesprekken over leven en dood.www.pharos.nl/palliatievezorg
Dit artikel verscheen eerder in Tijdschrift M&G jaargang 19 nummer 2.
Zie ook https://www.venvn.nl/afdelingen/maatschappij-en-gezondheid/.

Inspiratie vakblad voor longverpleegkundigen

29

COLUMN

Allebei blij

‘M

evrouw, heeft u er bezwaar tegen
als ik hier rook?’ Ik kijk in de vriendelijke ogen van een knul. Midden 20
schat ik hem. En ik ben even stil van zijn onverwachte vraag. Ik zit op een terras samen met
een collega, heerlijk buiten onder de bomen.
De vriendelijke vrager zit met een vriend naast
ons aan een tafeltje. Ik geef eerlijk antwoord:
“Ja, als je het zo vraagt, ik vind het niet prettig
als je hier rookt’. En dan maakt hij zowel mij
als mijn collega blij door te zeggen: ‘Geen
probleem, dan ga ik daar achter zitten’. Hij laat
vervolgens zijn vriend achter en rookt rustig
een sigaret een flink eind van ons vandaan. Ik
aanschouw het blij verrast, zo kan het dus ook.
Enkele dagen later zit ik midden in de stad
opnieuw op een terras. Als mijn cappuccino
net is geserveerd komt er een oudere dame
aanlopen. Sigaretten en aansteker al in de
hand, duidelijk moe van de ochtend en toe
aan een rustmoment op haar favoriete plek
met haar favoriete peuk. Het is duidelijk dat ze
naast me komt zitten en veel ruimte is er niet.
Mijn gedachten gaan terug naar het moment
in het bos. Daar kreeg ik een rookvrij terras
geschonken. Nu ben ik duidelijk zelf aan zet als
ik rookvrij van mijn cappuccino wil genieten.
Het geeft me een ongemakkelijk gevoel. Hoe
verenig ik hier mijn belangen en die van deze
mevrouw? Ik besluit een poging te wagen.
‘Mevrouw, zou u mij een plezier willen doen?’,
zeg ik als ze naast mij gaat zitten. ‘Zou u
s.v.p. nog vijf minuten willen wachten met het
opsteken van uw sigaret?’ Verbaasd kijkt ze
me aan en kijkt vervolgens naar haar sigaret.
Ik hoor haar bijna denken. Opnieuw kijkt ze
naar mij. Ze zegt: ‘Oké dan, maar wel maar
vijf minuten hé.’ Ik bedank haar hartelijk dat
ze dit voor mij wil doen. Omdat ik weet dat
dit haar echt moeite kost. Het leidt tot een

levendig gesprek, over haar drukke vermoeiende ochtend op een plek waar ze niet mag
roken en hoe fijn ze het vindt om haar ochtend
hier af te sluiten met een sigaret en een lunch.
‘Mevrouw’, zeg ik luchtig, ‘ik houd u niet langer
aan de praat. Ik zal snel mijn cappuccino
opdrinken, want mijn vijf minuten zijn bijna
voorbij.’ ‘Och’, zegt ze, ‘het heeft geen haast,
doe maar rustig aan….’ Ook nu ben ik blij. Blij
dat ik het heb gevraagd. Blij met het gesprek
en met opnieuw een rookvrij moment. Het
voelt net als bij een rij dominostenen: een klein
zetje is blijkbaar genoeg…
En jij, hoe sla jij een brug tussen rookvrije
omgevingen en behoeften van rokers?
Wordt vervolgd. Groet Sylvia

Sylvia Heddema is specialist in stoppen met roken en tabakoloog. Zij begeleidt rokers bij hun stoppoging
en geeft scholingen aan zorgverleners over hoe rokers te adviseren, motiveren en begeleiden. Tevens is
zij schrijver van het boek ‘Gun ieder kind een rookvrije start’ en lid van de Taskforce Rookvrije Start.

Zorgt voor lucht in uw leven

Onze cliënten
waarderen onze
verneveltherapie
met een 8,5!
Op verzoek van CZ hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij verzekerden die voor de
levering van hun verneveltherapie cliënt zijn bij
Westfalen Medical. Een gemiddeld cijfer van een 8,5
is een resultaat waar wij erg trots op zijn.
Cliënten hebben ons onder meer gewaardeerd op
telefonische bereikbaarheid, service & dienstverlening
en de kwaliteit van de vernevelapparatuur.
Voor de standaard- en de antibiotica verneveling levert
Westfalen Medical de beste apparatuur van dit moment
met de kortste verneveltijd. Dit om de therapietrouw van
uw patiënt te bevorderen.
Westfalen Medical BV
Postbus 124 - 7400 AC Deventer - Tel +31 (0) 570 234 626
vernevelaarinfo@westfalen.com - www.vernevelaarinfo.nl

MEDICIJNEN

De plaats van
Dupilumab bij astma
Dupilumab (Dupixent®) is sinds 2017 in Nederland op de markt voor de behandeling van matig
tot ernstig atopisch eczeem. Sinds 2019 is het middel ook geregistreerd voor de aanvullende
behandeling van ernstig astma met type 2 inflammatie. Wat moet u weten over dit middel?

W

elke plaats heeft dupilumab in behandelrichtlijnen? De GINA-richtlijn Diagnosis and
management of difficult-to-treat and severe
asthma (2019) geeft aan wanneer patiënten in aanmerking komen voor aanvullende onderhoudsbehandeling met
dupilumab. Dit is het geval wanneer zij ernstig astma met
type 2 inflammatie hebben en onvoldoende onder controle
zijn met hoog-gedoseerd ICS in combinatie met LABA of
orale corticosteroïden nodig hebben. Bij patiënten met
ernstig eosinofiele astma zijn IL5-remmers een gelijkwaardig alternatief voor dupilumab.

Ernstig astma
Naar schatting heeft 3,7% van de astmapatiënten
ernstig astma. De GINA-richtlijn (2019) spreekt van
ernstig astma als:
• de astmasymptomen onvoldoende onder controle zijn
• de patiënt een maximale optimale behandeling krijgt
• de patiënt een goede therapietrouw en juiste inhalatietechniek heeft
• de patiënt behandeling van comorbiditeit en modificeerbare risicofactoren krijgt
Een type 2 inflammatie komt voor bij ernstig eosinofiele
astma en allergische astma. Bij een type 2 inflammatie
zijn bijvoorbeeld het aantal bloedeosinofielen en/of FeNO
(uitgeademd stikstofmonoxide) verhoogd.

Effecten en bijwerkingen
Door behandeling met dupilumab stijgt de FEV1 met 150
tot 260 ml in vergelijking met placebo bij patiënten met
ernstig astma. Dit verschil is klinisch relevant. Ook vermindert het aantal exacerbaties met 56 tot 81%. Uit een studie
blijkt bovendien dat patiënten die dupilumab gebruiken,
minder orale corticosteroïden nodig hebben dan patiënten
met placebo. De meest voorkomende bijwerkingen zijn
reacties op de injectieplaats, zoals zwelling, roodheid of
jeuk. Dit komt voor bij meer dan 10% van de patiënten.

Veiligheid lange termijn
Daar is nog onvoldoende zicht op. Het middel is daarom
onderworpen aan aanvullende monitoring. Dit wil zeggen

dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG) dit middel extra in de gaten houdt met als doel
om meer informatie te krijgen over de risico’s bij langer
gebruik. Het CBG roept patiënten en zorgverleners op om
extra alert te zijn op bijwerkingen en deze te melden bij
bijwerkingencentrum Lareb.

Aandachtspunten
Artsen moeten bestaande intestinale worminfecties
voorafgaand aan therapie met dupilumab behandelen.
Als een worminfectie optreedt die niet goed reageert op
behandeling moet dupilumab worden gestopt.
Dupilumab is beschikbaar als een voorgevulde injectiespuit voor subcutane toediening. De dosering is 1 injectie
om de 2 weken. Patiënten kunnen dupilumab na instructie
zelf thuis toedienen.
Bij alle biologische geneesmiddelen is de bewaarinstructie
belangrijk. Voor dupilumab geldt: bewaren in de koelkast (2 tot 8 graden C) of gedurende maximaal 2 weken
bij kamertemperatuur (maximaal 25 graden C). Op de
buitenverpakking kunnen patiënten noteren op welke
datum de spuit uit de koelkast gehaald is. In het kader van
bewaarinstructies is ook het reizen met deze middelen een
aandachtspunt.

Werking en kosten
Dupilumab blokkeert het effect van IL4 en IL13. Dit zijn
cytokines die een rol spelen in het ontstekingsmechanisme
bij ernstig astma. Dupilumab kost jaarlijks ongeveer
€16.350,- (200 mg of 300 mg per 2 weken). Behandeling
met dupilumab is ongeveer even duur als behandeling met
IL5-remmers.
Door Marinka van Dalfsen en Marcel Stroo, zij werken
als apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) Dit artikel is gebaseerd op de informatie over
dupilumab op de website www.medicijnbalans.nl .

INFORMATIEF

Coronavirus

I

n de Chinese regio Wuhan breekt eind december 2019
een nieuw coronavirus uit. Het virus kan de ziekte
COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit
virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland
ligt op 27 februari de eerste patiënt met het virus in het
ziekenhuis. De incubatietijd bij het coronavirus varieert
van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid wordt 14 dagen
aangehouden.

Wat betekent het coronavirus voor
mensen met een longziekte?
‘Ieder mens is verschillend en iedere situatie is anders.
Tegelijkertijd is er nog steeds veel onduidelijkheid over
het coronavirus. Neem dus vooral je eigen verantwoordelijkheid en gebruik je gezond verstand. En neem bij twijfel
contact op met een specialist.’

Hoe kan het dat kinderen weinig last
lijken te hebben van corona?
‘Dat kinderen minder ziek lijken te worden van corona
heeft niets met vaccinaties te maken. Mogelijk zijn
bepaalde eiwitten die nodig zijn voor corona om de cel
binnen te dringen, bij kinderen minder uitnodigend voor
het virus. Deze eiwitten veranderen als je ouder wordt.
Hoe het precies werkt en in welke mate kinderen relatief
beschermd zijn, is nog niet duidelijk.’

Zijn er cijfers hoeveel mensen met corona
en longziekten het tot nu toe hebben
overwonnen?
‘Uit cijfers van het RIVM blijkt dat op 23 maart 257
mensen met een chronische longaandoening positief
getest zijn op corona, er zijn 140 mensen met een chronische longziekte die in het ziekenhuis zijn opgenomen en
24 overleden. Volgens deze cijfers leven dus nog 233 van
de 257 mensen met corona en een longaandoening. Met
andere woorden: 9 procent is overleden en 91 procent
leeft nog maar kan nog steeds in het ziekenhuis liggen en
(levensbedreigend) ziek zijn.

Lopen mensen met een longziekte
meer risico op besmetting?
‘We hebben nog steeds geen aanleiding te denken dat dat
zo is. Afgelopen week verscheen er een artikel in het vooraanstaande tijdschrift New England Journal of Medicine.
Uit onderzoek onder 1.100 patiënten met het coronavirus
in China bleek dat maar 1 procent COPD had. Dat is relatief gezien weinig. Van de mensen die besmet zijn met het
coronavirus weten we tot nu toe dat ongeveer 50 procent
geen onderliggende aandoening heeft en de andere helft
wel. Van de mensen die al een ziekte hebben, hebben de
meeste mensen hart- en vaatziekten. Het lijkt er – op basis
van wetenschappelijk onderzoek dat nu beschikbaar is op dat mensen met een longziekte niet méér risico lopen
dan anderen om het virus te krijgen.’ ‘Als je ziek wordt
ben je kwetsbaarder; waarschijnlijk vergelijkbaar met de
manier waarop je kwetsbaarder bent bij een influenza.
Hoe dat verschilt ten opzichte van influenza weten we
nog niet. Voor iedereen - gezond of longpatiënt - gelden
dezelfde adviezen om infectie te vermijden.’

Als iemand met een longziekte het virus
krijgt, wat zijn dan de gevolgen?
‘Als je het coronavirus hebt, dan kun je een longontsteking
krijgen en daardoor koorts. Of je kunt meer gaan hoesten
of kortademig worden. Je kunt ook een verkoudheid
krijgen of bronchitis. Als je al een longziekte hebt, zoals
COPD, kan een besmetting leiden tot een exacerbatie, een
longaanval. Dit kan je longziekte verergeren.’

Kunnen mensen met een longziekte
onderhoudsantibiotica blijven gebruiken?
‘Het gebruik van onderhoudsantibiotica is geen probleem:
dat helpt gewone bacteriële infecties te voorkomen
waarmee je ook weer minder kwetsbaar bent voor virale
infecties.’.
Cijfers van 6 april. Het dodental door corona in Nederland
ligt op 1867. Het aantal ziekenhuisopnames is 7135
patiënten. Op de IC ’s liggen 1409 mensen met coronavirus.
N.b. Dit artikel is geschreven op 4 april 2020.De situatie
kan er nu heel anders uitzien. Voor actuele informatie
RIVM en www.venvn.nl/thema-s/coronavirus.
Bron: Longfonds
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Wat betekent het coronavirus voor mensen met
een longziekte? Lopen die bijvoorbeeld meer
risico op besmetting? Menno van der Eerden
(MvdE) en Monique Reijers (MR), longartsen en
woordvoerders van de Nederlandse Vereniging
van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
(NVALT) geven antwoord.

TAAKGROEP ILD

Bijeenkomst
in Friesland
Steeds vaker blijkt dat idiopathische longfibrose
een familiaire ziekte is. Zorgprofessionals van
het St. Antonius ILD Expertisecentrum togen
naar Friesland om families te ontmoeten met
deze ziekte. Een kort verslag.

I

diopathische longfibrose is een vreselijke ziekte. Het is
een chronische, progressieve ziekte waaraan de meeste
patiënten komen te overlijden. De oorzaak is onbekend
en een genezende behandeling is niet voorhanden. Steeds
vaker blijkt het ook een familiaire ziekte te zijn. Meerdere
familieleden zijn dan ziek. In sommige families zijn er zelfs
heel veel mensen ziek of al overleden aan deze vreselijke
ziekte. Familieleden die nog niet ziek zijn hebben dan een
sterk verhoogd risico om ook ziek te worden.

Counseling
De zorg voor deze patiënten en familieleden vraagt om
specifieke kennis en kunde. Om die reden werkt het St.
Antonius ILD Expertisecentrum sinds twee jaar intensief
samen met de afdeling klinische genetica van het UMC
Utrecht. Hiermee behoort counseling (‘wat betekent het
voor mij dat ik erfelijk belast ben?’) voor patiënten en
risicodragende familieleden tot de mogelijkheden.
Daarnaast kunnen we in het MDO met longarts, klinisch
geneticus en wetenschappers in kaart brengen welke
risico’s die families lopen en vergroten we onze kennis
over familiaire longfibrose. Eén van de families waarin
veel longfibrose voorkomt heeft ons uitgenodigd om in
Friesland tijdens een familiebijeenkomst iets te komen
vertellen over familiare longfibrose, de genetica en de (on)
mogelijkheden. Angela Schoemaker (PA klinische genetica) en Sebastiaan Wendt (verpleegkundig consulent
ILD) gingen naar Friesland.

Uitnodiging
Op een donkere vrijdagavond doemde in het donker de
skyline van het Friese dorp Rottevalle voor ons op. In een
zaaltje naast de plaatselijke kerk werden we verwacht.
Het zaaltje bleek te klein voor alle familieleden en er
moest worden uitgeweken naar de kerk zelf. We hoefden
gelukkig nog net niet op de kansel, dat had er wel een heel
hemelse ervaring van gemaakt. Snel en vakkundig
installeerde Angela alle technische snufjes die ze had
meegebracht uit haar eigen regionale ziekenhuis. Het
plan was dat we elkaar zouden interviewen en op die

manier iets konden vertellen over hetgeen we te vertellen
hadden. Deze methode hadden we afgekeken van een
recente patiëntenbijeenkomst in Nieuwegein.
De vragen waren van tevoren voorbereid en ook de
antwoorden stonden min of meer voorgeprogrammeerd.
Dat we ons uiteindelijk niet aan het script hielden was niet
vanwege onvoldoende voorbereiding maar vooral
vanwege het enthousiasme en de gerichte vragen die de
aanwezigen ons stelden. Daarbij wilden wij natuurlijk ook
als ware zendelingen onze kennis verkondigen.

Ervaringsverhalen
De familieleden stelden niet alleen maar vragen, maar
betrokken ons bij ervaringsverhalen zoals die op een
familiereünie te horen zijn. ‘Oma die en die, en tante zus en
oom zo hadden toch ook iets met de longen?’ ‘en neef
dinges had toch altijd een vreselijke hoest?’ ‘en nicht
hoe-heet-ze-ook-al-weer liep toch ook met zuurstof?’.
Enfin, u kent dat wel.
Nadat we ons programma doorlopen hadden en allerlei
vragen beantwoord waren was er nog een nazit in het
kleine zaaltje naast de kerk. Hierbij was het belangrijk dat
alle aanwezigen zich meldden bij Angela voor de stamboomgegevens. Dit ging ook niet zonder slag of stoot. Er
werd gebeld met familieleden die er niet bij waren,
trouwboekjes werden gehaald en zo kwam er toch een
goede stamboom. Ook werd er aan de aanwezigen
gevraagd deel te nemen aan de biobank.
In de Biobank ligt biologisch materiaal opgeslagen van
patiënten met interstitiële longziekten (ILD). Het ILD
Expertisecentrum doet wetenschappelijk onderzoek naar
deze ziekte.
Door Sebastiaan Wendt, verpleegkundige interstitiële
longziekten St. Antonius ILD Expertisecentrum,
Nieuwegein
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org voor beter schrijft: ‘Palliatieve zorg is zorg die
gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Dan kun je
denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook
dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen
niet van kunnen genezen. Met deze ziekten kun je nog wel
weken, maanden of zelfs jaren leven.’ Dit is een belangrijk
deel van onze patiëntengroep, dan denk ik vooral aan
COPD maar ook mensen met fibrotische aandoeningen. Als
ik google op ‘Palliatieve Zorg Longziekten’ krijg ik meer dan
48.900 resultaten, daar zou toch wat tussen moeten zitten.
Belangrijk is wel dat we toch (al is het maar grotendeels)
hetzelfde zeggen en doen, daarbij kan de Richtlijn palliatieve zorg bij COPD bij helpen. Deze is uitgegeven door
Long Alliantie Nederland (LAN). http://www.longalliantie.
nl/projecten/richtlijn-palliatieve-zorg-bij-copd/ Er is ook
een patiëntenversie.

https://palliatievezorg.nl/palliatieve-zorg/
wanneer-start-palliatieve-zorg/longziekten/
De website Palliatievezorg.nl bestaat sinds 1997 en is een
initiatief van de Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg. Hier
is voor iedereen informatie te halen over Palliatieve Zorg,
Hospice, Levenseinde, Inloophuis, Zorgplanning en nog
veel meer. Een mooie overzichtelijke website waar veel te
halen is voor ons en onze patiënten.

www.agora.nl
Agora staat voor ‘léven tot het einde’ passend bij de eigen
levenssfeer en richt zich op de verankering van de palliatieve benadering in de lokale gemeenschap. Ik kwam op
deze website via de blogs van longarts Sander de Hosson,
deze staan op de website onder verhalen. De verhalen
laten zien hoe mensen omgaan met de eindigheid van het
leven, hoe zij invulling geven aan hun leven tot het einde
en hoe je als betrokkene van betekenis kunnen zijn. Het is
een portal waar je filmpjes vindt rondom palliatieve zorg,
wetgeving, financiering en nog veel meer, ik was onder de
indruk van het persoonlijke aspect van deze portal.

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/
palliatieve-zorg
Ik kwam op Facebook een vraag tegen of er scholing is
gericht op palliatieve zorg, dat is er. De post-hbo opleiding
Verpleegkundige Palliatieve Zorg is ontwikkeld door Hogeschool Utrecht, het opleidingscentrum van het UMC en het
Kenniscentrum Palliatieve zorg Utrecht (UPC). Hiervoor is
samengewerkt met V&VN Palliatieve Verpleegkunde en
diverse experts uit het veld. Zo sluit de opleiding aan bij de
behoefte, vragen en kwaliteitseisen uit de praktijk.

Mijns inziens kan de palliatieve zorg niet
zonder Advanced Care Planning (ACP).
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/
palliatieve-zorg/advance-care-planning/
ZonMW schrijft: ‘Het tijdig herkennen en bespreekbaar
maken van het levenseinde helpt mensen om na te denken
over hoe zij de palliatieve fase zelf willen inrichten of
hoe ze de rol van naaste op zich willen nemen. Het is
belangrijk dat zorgverleners deze fase leren herkennen
en hierover met de patiënt en naasten in gesprek kunnen
op een manier die aansluit bij de persoonlijke beleving
van de patiënt. De wensen en behoeften van de patiënt
en naasten kunnen dan aan de hand van gezamenlijke
besluitvorming, geïnventariseerd en vastgelegd worden.”
Op hun website is veel informatie is te halen.

https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/
advance-care-planning-acp
Dit is de website van de Vereniging van specialisten in
de ouderenzorg, zij geven een lijst van websites waar
verwezen wordt naar zaken rondom ACP, handig om
erbij te hebben.

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/
advance-care-planning-passende-zorglaatste-levensfase/#
Dit is een website die in 2018 in de lucht kwam en bevat
handvatten zoals zij zelf zeggen om ‘hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet
worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede
zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale
doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie.’ Zij geven aan
hoe het proces van ACP vorm gegeven kan worden en wat
bevorderende en belemmerende factoren kunnen zijn.
Ben je zelf leuke sites tegengekomen? E-mail ze dan naar
L.vanderSchaaf@AMC .NL of bel 020-566 3274.
Door Letty van der Schaaf
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Het thema van deze uitgave is palliatieve zorg.
Bij de WHO (World Health Organization)
definitie uit 2002 staat: ‘Palliatieve zorg is een
benadering die de kwaliteit van het leven
verbetert van patiënten en hun naasten die te
maken hebben met een levensbedreigende
aandoening, door het voorkomen en verlichten
van lijden, door middel van vroegtijdige
signalering en zorgvuldige beoordeling en
behandeling van pijn en andere problemen van
lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’
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Longverpleegkundig Jaarcongres
Speciaal voor jou als
longverpleegkundige zal er op
6 oktober 2020 een nieuw
V&VN – longverpleegkundig
jaarcongres
georganiseerd worden.
Thema:

Samenwerken aan de toekomst
Met onderwerpen en sprekers die
voor longverpleegkundigen interessant
zijn in welke setting je ook werkt
binnen de ‘longwereld’.
Meld je nu aan voor deze dag via
www.longscholing en check
de social media.

We rekenen op je komst!

6 oktober 2020

Postillion Hotel, Bunnik

organiseren begint met een

