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Signalering	  in	  de	  pallia,eve	  fase	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  april	  	   	  He*y	  Kazimier,	  adviseur	  pallia4eve	  zorg	  IKNL	  
	   	  Rommy	  de	  Jong,	  	  Specialist	  Ouderengeneeskunde	  

Aansluiting en afstemming 

Inleiding signalering in de palliatieve fase 

• Stappenplan  
• Signaleringskaarten  
• Achtergrondinformatie 
• Werkbladen 

Inleiding signalering in de palliatieve fase 

Toepassing: 
 
•  In de directe zorg aan zorgvragers en ter voorbereiding 
van het interdisciplinair overleg (MDO), 
 
• door zorgverleners in verpleeg- en verzorgingshuizen, 
  thuiszorg en bijna-thuishuizen/hospices 

Inleiding signalering in de palliatieve fase 

Meerwaarde: 
• afstemming van zorg op behoefte en prioriteit van 
zorgvrager 

• ondersteunt zorgverleners in het proces van 
signaleren, in kaart brengen en verwoorden van 
zorgproblemen 

• versterkt samenwerking met collega’s 
• draagt bij aan kennis van symptomen in de palliatieve 
fase 

Aanvulling Dementie 

 Huidige signalering set nog 
niet geschikt voor 
zorgvragers met dementie.  
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Nieuw materiaal 

Aanvulling dementie 
-  Nieuwe 

signaleringskaarten 
-  Aanvullende 

achtergrondinformatie 
-  Herziene handleiding 

implementatie + format 
-  Herzien en aangevuld 

lesmateriaal, 
    inclusief casus dementie 
 

 

Pilots 

Implementatie- en borging  

 

Implementatieplan 

• Doelgroep 
• Gewenste gedragsverandering 
• Belemmerende en bevorderende factoren 
• Activiteiten t.b.v. gedragsverandering 
• Taakverdeling bij activiteiten 
• Criteria voor succes  
• Meetmethoden succes 

Gewenste gedragsverandering Tips & tricks implementatie 

• Waarom  (checklist contextanalyse) 

•  Input vanuit een kwaliteitsmedewerker zorgt voor een 
zichtbaar beter plan.  Zorgmedewerkers zijn doeners 
verliezen snel aspecten uit het oog die belangrijk zijn 
voor de implementatie. 

• Borging niet alleen in het werkproces maar ook in de 
lijn. 

• Houd het overzichtelijk/ begin klein. 
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Ideeën om de borging meer praktisch te 
maken 

• Ervaringen delen 
• Methodiek in inwerkprogramma 
• Gebruiken als voorbereiding en als bespreekmodel in 
werkoverleg of MDO 

• Feedback op gebruik methodiek door arts en 
paramedici 

•  Inbouwen in EPD 
• Onderdeel functioneringsgesprekken 
• Regelmatig terug laten komen 
deskundigheidsbevordering/ scholing 

 

Aan de slag 

Casus mevrouw van Dongen 
 
89 jaar. 
Alzheimer Dementie 
Heupfractuur 1 week geleden 
 
Medicatie:  Haldol 2 dd 0,5 mg 

  Paracetamol 3 dd 1000 mg 
  Oxycodon zn 5 mgj 
  Lisinopril 1 dd 20 mg 
  Hydrochloorthiazide 1 dd 12,5 mg 

Aan de slag 

• Stap 1  Observatie  
-  inventariseer klachten en verschijnselen 

• Stap 2  Onderzoek  
- verzamel aanvullende gegevens 

• Stap 3  Overleg 
• Stap 4  Zorg(leef)plan vaststellen en uitvoeren  
• Stap 5  Evaluatie 

Aan de slag 

Inventariseer klachten en verschijnselen 

Stap 1 Observatie 

Aan de slag 

Observatie: Wat… 
•  geeft de zorgvrager aan 

-  verbaal 
-  non verbaal 

•  merken naasten op 
•  merk ik op: 

-  veranderd gedrag 
-  lichamelijke veranderingen 

•  merken mijn collega’s op 
 

Aan de slag 

Welk zorgprobleem geeft de meeste last? 
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Aan de slag 

Verzamel belangrijke aanvullende gegevens met de 
signaleringskaarten 
 
 

Stap 2 Onderzoek 

Aan de slag 

Onderzoek het zorgprobleem 
 
• Verzamel extra informatie over: 
-  het welbevinden van de zorgvrager 
-  klachten en verschijnselen 
 

•  Is er een meetinstrument voor dit zorgprobleem? 

• Gebruik de achtergrondinformatie voor verdieping 

Aan de slag 

Controleer of je met de gevonden informatie het 
zorgprobleem kunt benoemen: 
 
•  zorgvrager heeft de meeste last van… 
•  het probleem is er sinds… 
•  zorgprobleem wordt erger of minder erg door… 

Aan de slag 

Wat wil ik bereiken? Met wie? Wat wil ik vragen? 
 
 
 

Stap 3 Overleg 

Aan de slag 

Overleg: Wat wil ik bereiken? 
• mijn zorgen over de situatie, verzamelde observaties 
en gegevens delen 

• een bezoek van arts of verpleegkundige aan de 
zorgvrager 

• aanpassing beleid en zorg 
• meer informatie voor zorgvrager of naasten 

 

Aan de slag 

Overleg met wie? 
•  Familie 
•    EVV 
•    Verpleegkundige 
•    Arts 
•    Overige … 
 

Houd steeds in de gaten of beleid en zorg bij de 
zorgvrager passen!   
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Aan de slag 

Overleg: wat wil ik vragen? (1) 
• Welk beleid en behandeling wordt er afgesproken? 
•  Is het doel de oorzaak van het probleem te behandelen 
of wordt alleen geprobeerd het probleem (de last) te 
verminderen? 

• Wat is hier praktisch voor nodig? 
• Wie gaat dit regelen? 
 

Aan de slag 

Overleg: wat wil ik vragen? (2) 
• Wie informeert de zorgvrager en wanneer? 
• Wanneer moeten de klachten van de zorgvrager 
minder zijn?  

• Wat doe ik als klachten van de zorgvrager erger 
worden? 

• Wordt beleid in dossier genoteerd en door wie? 
• Zijn er zorghandelingen die gestopt kunnen worden? 
 

 
Stap 4 Zorgleefplan 

• Stap 5 Evaluatie 

Meer informatie?: 
•  www.iknl.nl 
•  De set  is als goed voorbeeld opgenomen in 

Verbeterprogramma palliatieve zorg (ZonMW 
subsidie) 

 
Bestellen via IKNL shop: 
- set Signalering in de palliatieve fase 
- losse werkblokken 

bedankt 

Mijn vader had een uur lang 
zitten zwijgen bij mijn bed. 
Toen hij zijn hoed had 
opgezet zei ik; ‘Nou, dit 
gesprek is makkelijk te 
resumeren.’ ‘Nee.’, zei hij. 
‘Nee, toch niet, je moet het 
maar eens proberen.’ 

Judith Herzberg 

www.iknl.nl 

www.linkedin.com/company/iknl 

twitter.com/iknl 


