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� Wensen duidelijker aan het eind van het 
leven 

� Minder stress, angst en depressie bij 
naasten 

� Naasten zijn tevredener over de zorg 
  

(Detering, 2010) 

 
Eigenlijk is het te laat om advanced care 
planning pas bespreekbaar te maken in 
het verpleeghuis  

(Robinson, 2012) 
 

Het is voor familie soms lastig om onderscheid te maken tussen eigen 
wensen en die van hun naaste.  

� Idealiter het beste moment, maar:  
•  Persoon met dementie en familie hebben veel te 

verwerken 

•  Willen graag bij de dag leven 

•  Professionals vinden het moeilijk om 
bespreekbaar te maken 

•  Van der Steen (2013) 

 
 
Wensen, gevoelens en ideeën worden te 
laat of helemaal niet besproken.  

� Bij de diagnose 

� Bij bespreken van zorgdiagnostiek 

� Bij veranderende gezondheidstoestand 
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� Wie is verantwoordelijk? 

� Wie is capabel om dit gesprek te voeren?  

� Communicatie en standaardisatie. 

� Toetsing wilsbekwaamheid 
•  (Mental Capacity Act) 

La médicine c’est guerir parfois, soulager 
souvent, consoler toujours.  

Geneeskunde is soms genezen, dikwijls 
verlichten, altijd troosten 

�  Ambroise Paré (1510 – 1590) 

� Investeer in de persoonlijke relatie 

� Luister en neem tijd 

� Wees uitnodigend, zonder te 
beangstigen 

� Paternalistische relatie 

� Informatieve relatie 

� Interpretatieve relatie 
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� Wat weet u van uw aandoening en hoe het 
met u gaat? 

� Waar maakt u zich zorgen over? Waar bent u 
bang voor? 

� Welke doelen hebt u nog die u wilt 
behalen? 

� Wat zou onacceptabel voor u zijn? Wat wilt u 
beslist niet? En wat wilt u beslist wel? 

� Wat is voor u een goede dag?  
  

� Voorkom vaktermen 
� Doseer de informatie 
� Check of de ander u goed begrepen 

heeft 
� Luisteren!! 
� Zorg voor goede verslaglegging 
� Communiceer met andere disciplines 
� Kom er op terug. 

•  (KNMG) 

� Raakvragen (app) 
•  Monuta.nl/raakvragen 

� Verhalencirkel 
•  Netwerk palliatieve zorg Midden en  
    Noord-West Twente   

� Ars moriendi model 
•  Carlo Leget 

� Kaartjes van betekenis 
•  50 vragen die er toe doen, Bureau Morbidee 

� Stel je gaat dood, hoe regel  
   dan je leven? 
 
 


