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Veranderende zorgvraag van cliënten

Ouderdomsproblematiek komt meer op de voorgrond. 

De ondersteuningsbehoeften van de cliënten veranderen en komen 
voornamelijk te liggen op;

• Zelfredzaamheid

• Cognitieve- en lichamelijke achteruitgang

• Meer lichamelijke zorg



Die ene cliënt

Wat hebben wij kunnen betekenen voor haar en wat 
heeft zij betekend voor mij



Definitie Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het 
leven verbetert van patienten en hun naasten die 
te maken hebben met kwetsbaarheid of een
levensbedreigende aandoening.



Het lijkt simpel
maar er is veel

verwarring



Verschil in fases

Palliatief

Dit kan zijn vanaf het moment 
dat duidelijk wordt dat iemand
niet meer kan genezen

Terminaal

De levensverwachting is dan 
medisch gezien maximaal drie
maanden



Al eens
gedacht aan;

•Start palliatieve zorg na de 
diagnose dementie

•De start palliatieve zorg
bij de doelgroep EMB begint
vanaf de geboorte?

•De surprise question

•Is er een wensenboekje
ingevuld door cliënt en 
familie?





James Moving on filmpje



Als de laatste levensfase intreedt, samen
zorgdragen voor een comfortabel sterfbed



Comfort in de laatste levensfase?

• Minimaliseren van pijn

• Begeleiden en aanwezigheid van naasten

• Opioïden starten waar nodig

• Aangepaste en/of aanvullende zorg

• Nabijheid

• Aanpassen van OP

• Intercollegiale contacten optimaliseren

• Vrijwilligers en familie/netwerk



Communicatie in de laatste levensfase

• Aangeven dat de duur hiervan moeilijk in te schatten is.

• Lichamelijke en geestelijke veranderingen in deze fase

• Gemaakte afspraken over bestrijding van symptomen opvolgen.

• Heb oog voor emoties van de cliënt, naasten en collega's

• Wat is nu nog belangrijk en noodzakelijk

• Geef tips hoe om te gaan met de stervende

• Geef (voortdurend) informatie en uitleg, blijf vooral ook praten met de 
stervende.



Signalen van de naderende dood

• Niet- nauwelijks eten en drinken

• Ernstige vermoeidheid en 
verzwakking

• Verminderde urineproductie

• Snelle, zwakke pols

• Koud aanvoelende extremiteiten

• Lijkvlekken

• Spitse neus

• Verminderd bewustzijn

• Toenemende desoriëntatie

• Hoorbare, reutelende ademhaling

• Onregelmatige ademhaling kort
voor overlijden (Cheyne-Stokes)

• Transpireren, terminale koorts

• Terminale onrust

• Gehoor blijft lang intact!



Waken

Samen zorgen voor de cliënt;

Familie,
Netwerk,
Begeleiding,
VPTZ



Palliatieve Sedatie

Wat is het doel van 
palliatieve sedatie?

a) Iemand in slaap brengen

b) Levensbeëindiging

c) Symptoomcontrole



Verschillen

Euthanasie
• Om euthanasie kan de cliënt

verzoeken

• Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

• Onafhankelijke arts raadplegen is 
verplicht

• Levensverwachting niet van belang

• Snel intredende dood

Palliatieve sedatie
• Behandeling die door de arts wordt

voorgesteld

• Onbehandelbare symptomen

• Levensverwachting 1-2 weken

• Thuiszorg 24 uur bereikbaar

• Overlijden kan even duren



Zorg na het overlijden

• Volg de richtlijnen in geval van overlijden

• Geef tijd voor persoonlijk afscheid

• Vraag vooraf of nabestaanden en cliënten ooit een overledene hebben gezien

• Geef nabestaanden de mogelijkheid om de uitvaartverzorger te bellen, Overhandig hen 
het wensenboekje van de cliënt.

• Heb oog voor elkaar; familie, cliënten en collega's

• Evalueren met familie/naasten na ± 6 weken (nazorg)



Hoe kunnen medebewoners betrokken worden bij
dit hele proces van afscheidnemen?

• Rouw betekent voor iedereen; de pijn van het verlies doorvoelen en de realiteit ervaren.

• Dat kan voor cliënten bij voorkeur door het "zien" van wat er aan de hand is, en in het 
palliatieve en terminale proces van een dierbare stapsgewijs worden meegenomen.

• Creëer met medebewoners een moment op de woongroep waar zij hun gevoelens
kunnen delen. Bijvoorbeeld door een kleine ceremonie te houden.

• Een foto van de overledene neerzetten, een lichtje erbij zetten, een herinneringenboek
maken, de muziek van de afscheidsdienst samen luisteren.

• Cliënten hebben langere tijd nodig in het rouwproces. Belangrijk kan hierbij zijn; een
"ingeblikte" herinnering waarop zij kunnen teruggrijpen; een foto, object of rouwkoffer, 
met daarin dierbare herinneringen.



Mensen met een verstandelijke beperking
leiden vaak een dubbel verlies, en worden dubbel

ontkend

Verlies; omdat zij vaak geen partner of kinderen hebben, verliezen zij hun
ouders of degenen die al heel lang voor hen zijn opgekomen en hebben
gezorgd. Hun belangrijkste band wordt doorgesneden, en dat heeft grote
impact.

Ontkenning; zij worden vaak als laatste geïnformeerd, en ook vaak
weggehouden van een ernstig zieke of begrafenis



Ondertoon

Zoals ik dacht
dat het zou zijn

zo is het
nu niet meer

zo zal het nooit 
en nergens

niemand niet
zo gonst in mij

een diep verdriet
wat was
niet was

niet meer
zal zijn

© Ellen van Hierden





Laat ons samen
het laatste

puzzelstukje

zijn voor onze
cliënten


