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1. Waarom een handleiding?

Er is de afgelopen jaren veel kennis over palliatieve zorg voor mensen met een beperking opgebouwd. Waarom 
een nieuwe handleiding eraan toevoegen?
Het bleek, dat teams soms tussen de bomen het bos niet meer zagen, of niet wisten dat er ook op de OTTheek 
nuttige checklists te vinden zijn die ze een hoop denkwerk hadden kunnen besparen. Aan de specialistisch 
verpleegkundigen van OTT werden telkens dezelfde vragen gesteld. En die vragen nemen toe, want de 
vergrijzing van cliënten van OTT schrijdt voort. Verder misten medewerkers de vertaling van hetgeen in de 
literatuur of op websites te vinden was naar de werkvloer van hun locatie of dienst. Dat waren de redenen 
om een werkgroep Palliatieve Zorg in te stellen. De ervaringen van de werkgroep zijn gebundeld in deze 
handleiding. 

Het is de bedoeling dat BT’s, teams of diensten deze handleiding kunnen raadplegen als een landkaart om in 
het woud aan informatie de juiste boom te vinden die bij hun situatie past.   
Op de laatste bladzijde staat allerlei informatie, zoals de diverse checklists en downloads die bij deze 
handleiding horen of die de werkgroep aanbeveelt, relevant beleid, procedures, formulieren en checklists die 
op  de OTTheek te vinden zijn, websites op internet en geraadpleegde literatuur. 

De informatie in deze handleiding  is voor de duidelijkheid in afzonderlijke fasen, in min of meer chronologische 
volgorde, neergezet. In de praktijk zal er echter sprake zijn van een veel minder geleidelijk of voorspelbaar 
proces. Of er gebeuren soms meerdere dingen tegelijk, of alles gaat veel langzamer of veel sneller dan 
voorzien. Iedere cliënt is uniek, dus ook elk levenseinde zal uniek zijn.

1.1. Gebruik
 
Wat we aan een BT, een teamleider en teams (begeleiders, assistenten en ADL-medewerkers) met deze 
handleiding willen meegeven:
•	 Bevinden zich kwetsbare cliënten op je locatie: begin dan liever te vroeg dan te laat over dit soort zaken 

na te denken. De tijd gaat sneller dan je denkt. Bovendien levert vroeg nadenken ook scenario’s op, die je 
kunt raadplegen als dat zover is;

•	 Begin direct met informatie verzamelen. Raadpleeg de OTTheek en de websites op internet (zie de 
informatie op de achterste bladzijde). We raden aan om deze handleiding, de bijbehorende downloads 
en de documenten uit de OTTheek alvast uit te printen en dan in een aparte ordner op te bergen. Dit kan 
het begin worden van palliatieve zorgmap van de eigen locatie. Je hoeft dan niet meer in de haast op 
intranet of internet allerlei checklists en informatie bijeen te sprokkelen, want je hebt alles al bij de hand;

•	  Ga niet zelf het wiel uitvinden maar vraag via het Adviespunt (of de leden van de Werkgroep) naar locaties 
die al ruime ervaring met palliatieve zorg hebben opgedaan en allerlei materiaal hebben ontwikkeld 
of verzameld: bijvoorbeeld rouwmanden, individuele scenario’s (wie moet er wanneer door wie gebeld 
worden), palliatieve informatiemappen met rouwkaarten, ervaringen met begrafenissen, levensboeken en 
wensenboeken, enzovoort.

•	 Voor	 specifiek	 inhoudelijke	 vragen	 over	 het	 palliatieve	 	 of	 terminale	 zorgproces	 (bijvoorbeeld	 over	
verpleging en verzorging), kan men terecht bij de specialistisch verpleegkundigen van OTT, die als palliatief 
adviseurs door een Begeleidings Team (BT) via het Adviespunt ingeschakeld kunnen worden.     

 

1.2. Visie op het levenseinde 

Hoe horen wij als medewerkers van OTT om te gaan met het levenseinde van onze cliënten? Eigenlijk op 
dezelfde manier zoals wij het voor onszelf of onze naasten het beste vinden. Maar voor mensen met een 
beperking is het nog meer van belang om daarbij extra zorgvuldig te zijn, omdat zij door hun beperking een 
grotere behoefte hebben aan duidelijkheid, overzichtelijkheid en vastigheid. In de periode dat zij ernstig ziek 
zijn en gaan sterven hebben zij daarom alle veiligheid en warmte nodig die wij ze kunnen bieden. 



De visie luidt als volgt:

•	 Het welzijn, de wensen en de behoeften van de cliënt staan centraal. De benadering is persoonsgericht, in 
nauwe samenwerking met ouders, familie of andere naasten van de cliënt;

•	 Cliënten worden zo veel mogelijk voorbereid en begeleid op hun levenseinde, zij hebben het recht om, naar 
vermogen, zelf beslissingen over hun leven te nemen;

•	 De zorg en begeleiding is gericht op de mens in zijn geheel: zowel lichaam als geest. De levensovertuiging 
van cliënt en familie wordt in deze bewust gerespecteerd;

•	 Cliënten kunnen in principe hun laatste levensdagen en hun levenseinde doormaken op de plek van hun 
keuze (in hun woning bij OTT, of bij hun familie thuis, bijvoorbeeld) en met de mensen in hun buurt die 
belangrijk voor hen zijn. Mits dit haalbaar is. Hier kan van worden afgeweken als het BT hier gegronde 
professionele redenen voor heeft;

•	 Er wordt professioneel en methodisch gewerkt: multidisciplinair en planmatig. De 7x24 uurs afstemming 
binnen en buiten OTT hoort daar bij. We houden ons aan de wet (bijvoorbeeld bij beslissingen rond het 
levenseinde) en hebben daarbij de kwaliteit van leven van de cliënt voortdurend voor ogen;  

•	 We houden rekening met rouwverwerking van medecliënten, direct betrokken medewerkers en medewerkers 
van andere diensten of locaties binnen OTT die bij de zorg voor de cliënt betrokken zijn geweest;

•	 De verantwoordelijkheid van de uitvoering van het hele palliatief proces, ligt, zoals gebruikelijk in OTT, bij 
de clustermanager. Ook de rol van de diverse bij de cliënt betrokken disciplines blijft dezelfde.           

1.3. Definitie 

Palliative (engels)= verzachtend.

Definitie WHO:
‘Een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van cliënten 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.”
 
Bron: www.IKNL.nl: Oncoline, De Handreiking. Fysiotherapie in de palliatieve fase. 2013.

1.4. De palliatieve fasen bij mensen met een verstandelijke beperking

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn we er op ingesteld dat we rekening houden 
met onzekerheden. Soms is een diagnoses niet ’hard’ te stellen. Hierdoor kan het moeilijk zijn om duidelijk 
aan te geven wanneer er sprake is van de palliatieve fase. De cliënt kan in deze fase terechtkomen door 
progressie van de aandoening die hij heeft in samenhang met de verstandelijke beperking, of doordat een 
nieuwe aandoening is ontstaan. Indien er sprake is van een nieuwe aandoening is het begin van de palliatieve 
fase	vaak	duidelijker	te	markeren.	De	palliatieve	fase	wordt	gedefinieerd	als	de	fase	vanaf	het	moment	dat	
duidelijk wordt dat genezing niet (meer) mogelijk is tot aan het moment van overlijden. Als er sprake is van 
progressie van de aandoening in samenhang met de verstandelijke beperking, kan de palliatieve fase weken, 
maanden, maar ook jaren duren. Dit laatste wordt vooral gezien bij niet-behandelbare stofwisselingsziekten 
en de ziekte van Alzheimer. Het doel van de palliatieve zorg wordt bepaald door de fase van ziek zijn waarin 
de	cliënt	zich	bevindt	(zie	figuur	1).

Ziektegerichte palliatieve zorg
In	deze	fase	wordt	de	ziekte	nog	actief	behandeld.	Men	probeert	niet	alleen	de	symptomen	van	de	ziekte,	



maar daarnaast ook de gevolgen van de behandeling onder controle te krijgen. Het doel is de kwaliteit van 
leven te verbeteren of in ieder geval gelijk te houden. 

Symptoomgerichte palliatieve zorg
Als de oorzaak van de ziekte niet (langer) te behandelen is, wordt geprobeerd om de vervelende gevolgen 
van	de	ziekte	voor	de	cliënt	te	bestrijden.	Doel	is	door	goede	symptoombestrijding	best	haalbare	kwaliteit	van	
leven te krijgen. Bijvoorbeeld: bestrijden bij benauwdheid bij iemand met een longtumor.

Palliatieve zorg in de stervensfase
In de stervensfase wordt geprobeerd het sterven voor de cliënt en diens naasten zo comfortabel mogelijk te 
laten verlopen. Zo komt er tijd en ruimte om afscheid te nemen van elkaar en om op een goede manier het 
leven van de cliënt af te ronden.

2. Wat alvast geregeld moet zijn 

Wanneer kan een BT gaan beginnen met nadenken over palliatieve zorg?
Te denken valt aan de volgende situaties:

•	 een	locatie	met	veel	ouderen	of	met	cliënten	met	Down’s	syndroom,	die	40	jaar	of	ouder	zijn;	
•	 als	bij	een	cliënt	een	vorm	van	beginnende	dementie	of	Alzheimer	is	vastgesteld;
•	 als	een	cliënt	in	een	locatie	voor	ouderen	gaat	wonen;
•	 als	bij	een	cliënt	de	diagnose	‘ernstige,	ongeneeslijke	ziekte’	is	gesteld;
•	 als	de	cliënt	van	zichzelf	al	erg	kwetsbaar	is	en	er	sprake	is	van	een	zeer	geleidelijke,	maar	onmiskenbare			
           achteruitgang.  
 
Begin alvast met maken van het  levensboek, het vastleggen van de wensen, de zakelijke afspraken en het 
medisch beleid. Actie: de Persoonlijk Begeleider (PB-er), de cliënt zelf en/of diens ouders of familie. 

Levensboek
Hoe is een leven verlopen, welke personen en gebeurtenissen zijn van belang (geweest) voor een cliënt? Dat 
staat verzameld in een zogenaamd ‘levensboek’. Heeft de cliënt geen levensboek, begin er dan gelijk mee, 
nu de cliënt nog helder is. Er zijn cliënten die niet kunnen praten of voor wie je als medewerker extra moeite 
moet doen om mee te communiceren. We gaan er van uit dat er al een levensboek met hen en/of hun ouders 
of familie is gemaakt. 
OTTheek: overzicht levensboeken

Wensen
Met de cliënt of diens ouders of familie praten over doodgaan kun je niet tot het laatst uitstellen. Het is 
belangrijk om al eerder daarover met elkaar te spreken. Als de dood dichterbij komt, helpt een wensenboek 
om de praktische zaken daar om heen vast te leggen, zoals ‘Heb je een droomwens die altijd graag vervuld 
wilt	zien?	Wat	wil	 je	dat	er	met	 je	geld	en	je	spullen	gebeurt?	Mag	er	op	je	uitvaart	gezongen	worden?”.	
Speciaal voor mensen met een beperking is er het ‘Zo wil ik het’ boek gemaakt.
Download	1:	het	‘Zo	wil	ik	het’	boek.	Er	is	een	versie	met	picto’s	en	een	met	foto’s.	

Tip: Ga in het ‘Zo wil ik het’ boek niet te ver in de details. Laat nog ruimte over voor wat de cliënt, of diens 
ouders of familie op het laatste moment nog willen beslissen. Bijvoorbeeld over zaken als: wie helpt met het 
afleggen,	wie	doet	de	kist	dicht,	wie	draagt	de	kist,	wie	verstrooit	de	as:	dat	kunnen	ouders	of	familie	later	
zelf wel invullen als het zo ver is. 

Zakelijke afspraken
Er moeten ook allerlei praktische zaken geregeld zijn, denk dan aan zaken als: of iemand wilsbekwaam is, of 



er een uitvaartverzekering is afgesloten, enzovoort. Samen met de cliënt, of diens ouders of familie kan de 
PB-er alvast aan de hand van de ‘Checklist zakelijke gegevens cliënt bij naderend levenseinde’ nagaan of alle 
zakelijke afspraken goed kunnen worden afgehandeld als het zover is.
Download 2: checklist zakelijke gegevens cliënt bij naderend levenseinde.
OTTheek: procedure wils(on)bekwaamheid

Medisch beleid
We raden aan, om als team ruim van te voren stil te staan bij de vraag, wat te doen als de cliënt heel erg 
kwetsbaar wordt. Behandelingen worden dan erg pijnlijk en het is de vraag of ze nog kunnen bijdragen aan 
de kwaliteit van leven. Denk dan aan ingrijpende behandelingen als:  reanimeren, beademen, sondevoeding 
geven, kunstmatig vocht toedienen, iemand (weer) in een ziekenhuis opnemen, of extra diagnostiek of nieuwe 
behandelingen uit laten voeren. Dus is het zaak, om dit onderwerp aan te kaarten bij de ouders of familie en 
- als dat mogelijk is - de cliënt zelf. Het is veel prettiger als zij rustig kunnen nadenken over de keuze: ‘wel of 
niet reanimeren’ dan dat hierover plotseling een besluit over moet worden gevraagd.     

Voor de goede orde: het is de behandelend arts (dat kan zijn de huisarts, of een medisch specialist, of de AVG) 
die formeel bevoegd is om hierover de eindbeslissing te nemen, na overleg met de cliënt (mits die wilsbekwaam 
is) of diens wettelijk vertegenwoordigers (als de cliënt niet wilsbekwaam is),  

Het is belangrijk dat het medisch beleid:
•	 bij de zakelijke gegevens in het cliëntdossier, of later, in de persoonlijke map van het palliatief/terminaal 

zorgplan staat, 
•	 dat alle bij de cliënt betrokken medewerkers zo vroeg als mogelijk hiervan afweten en
•	 dat, als dat nodig is, het medisch beleid door de behandelend arts met betrokken partijen wordt herzien 

of bijgesteld.   
•	 Download 3. Besluitvorming bij diagnostiek en behandeling.
•	 OTTheek: Wat te doen bij acute situaties bij niet-reanimeer-verklaring

3.  U wordt niet meer beter 

Het horen van een ernstige diagnose is altijd een zeer emotioneel moment voor degene(n) die het betreft. Het 
is normaal dat mensen in zo’n situatie vaak de helft niet meer horen wat de arts na de uitspraak ‘u wordt niet 
meer beter’ nog te melden heeft. Als iemand ambulant begeleid wordt, let er dan op dat de cliënt niet alleen 
op doktersbezoek gaat: regel dan dat een ouder of een familielid meegaat.   

Je wilt als PB-er natuurlijk weten wat de uitslag is. Het komt een hoogst enkele keer voor, dat een ouder of 
familielid zegt: ‘Gaat je niks aan’. Je hebt als PB-er en als team echter de professionele verantwoordelijkheid om 
te weten wat de uitslag is. Maar zonder toestemming van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger (indien 
de cliënt niet wilsbekwaam is) mag de AVG echter geen medische informatie opvragen bij de behandelend 
arts/geen contact opnemen met de behandelend arts. Dit valt namelijk onder het beroepsgeheim van de 
behandelend arts. 

Tip: Als een PB-er nog nooit zoiets eerder bij de hand geeft gehad, kan de boodschap ‘de cliënt wordt niet 
meer beter’ grote indruk maken. Kijk in het team of in de locatie wie al eerder ervaring heeft gehad met dit 
soort situaties en op wie de PB-er zo nodig terug kan vallen.  

3.1.  Bespreken

Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om de gevolgen van de diagnose met betrokkenen te bespreken. 
Dat hangt bijvoorbeeld af van het begripsvermogen van de cliënt of de situatie waarin hij zich bevindt. Er 
kunnen meerdere gesprekken nodig zijn. Soms is de behandelend arts een medisch specialist of een huisarts, 



die met de cliënt, diens ouders en de PB-er een en ander bespreekt. Maar het kan ook zijn dat de PB-er later, 
na het horen van de diagnose, via zijn teamleider de AVG en de gedragsdeskundige erbij haalt, om samen te 
bespreken wat de behandelmogelijkheden zijn en wat hun inschattingen zijn of de cliënt die aankan of niet. Of 
er wordt een apart overleg met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers, de AVG en de huisarts gehouden. 
Waarover kan men het dan hebben:

Bijvoorbeeld: kan de cliënt voldoende stil blijven liggen als er een MRI-scan moet worden gemaakt? Zijn de 
behandelingen pijnlijk, langdurig of angstwekkend (veel vreemde mensen, veel apparatuur)? Kan een cliënt het 
begrijpen als hij zich ellendig voelt na een chemokuur? 
Wat	zijn	de	mogelijke	complicaties	en	de	te	verwachten	symptomen?	
Wat zijn de gevolgen voor de mogelijke levensverwachting?
De PB-er zorgt ervoor, dat alles goed wordt genotuleerd.  
  
Tip: Blijkt de cliënt kanker te hebben, dan is een gesprek met een oncologieverpleegkundige zeer aan te raden. 
Deze heeft meer tijd dan een medisch specialist om de zaken goed uit te leggen en te bespreken. Hij of zij 
kan ook veel vertellen over onderzoeken en behandelingen en weet veel af van de mogelijke consequenties.

Overleg met de cliënt
Als PB-er heb je de taak, ervoor te zorgen dat de cliënt geïnformeerd is en op zijn manier bij het hele proces 
wordt betrokken. Hij (of zij) heeft immers het recht om - binnen zijn vermogens -  mede over zijn leven te 
beslissen. Maar dat gaat niet zomaar. Is de cliënt in staat om de boodschap te bevatten? Wat is diens niveau 
van cognitief en emotioneel functioneren? Wat is zijn levensbeschouwing en die van diens ouders? Wat willen 
de ouders dat er verteld wordt? Vraag het team, de gedragsdeskundige, de  pastoraal medewerker of het 
Adviespunt om raad. Raadpleeg het voorlichtingsmateriaal over de beleving van ziekte, dood en rouw dat 
achteraan dit document staat. Neem de tijd en herhaal veel.
Download 7. Inzicht in de dood naar niveau en beperking
OTTheek: Omgaan met levensbeschouwing-beleid

De teamleider, en het team waarin de PB-er werkt, gaan alvast nadenken over hoe zij de andere medebewoners 
en betrokken cliënten en medewerkers bij de dagbesteding of werk over de  achteruitgang van de cliënt gaan, 
informeren en hoe ze dat gaan doen.  

3.2. Schriftelijk vastleggen

Journaal 
We raden de PB-er aan om, nadat de diagnose is gesteld, gelijk te beginnen met het bijhouden van een apart 
journaal (op de PC of in het dossier van de cliënt onder ‘medisch’ of in een aparte map). In dit journaal staat in 
chronologische volgorde alles wat er rond de cliënt gecommuniceerd wordt naar aanleiding van de diagnose. 
Bijvoorbeeld uitdraaien van mails, aantekeningen van een  telefoongesprek (datum, met wie, waarover), welke 
specialisten zijn geraadpleegd, welk ziekenhuis/afdeling, welke diagnose door welke arts is gesteld, namen 
en	telefoonnummers,	notulen	van	het	overleg	met	de	huisarts,	met	een	medisch	specialist,	het	06-nummer	van	
de AVG enzovoort.  Bewaar alles, let erop dat overal een datum op staat en gooi geen aantekeningen weg! 
Waarom is het zo belangrijk om een journaal bij te houden? Als het BT later externe deskundigen of de 
palliatief adviseurs van OTT gaat raadplegen, dan kunnen deze in dit journaal per datum zien hoe en een 
ander zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Uit het ruwe materiaal wat in het journaal staat kan de PB-er 
de informatie halen die hij dagrapportagemap kan opnemen (zie hieronder). 
  
In het dossier 
De PB-er ordent alle informatie uit het journaal achter een tab ‘medisch’ en bergt dat op in het dossier van de 
cliënt. Alle betrokkenen horen namelijk direct kunnen zien: wat is diagnose, wat is besloten door wie, (en in het 
POP) wat te doen door wie.
De PB-er vult de ‘Checklist zakelijke gegevens cliënt bij naderend levenseinde’ (download 2) in, of gaat na of 



deze informatie nog actueel is.   

In de dagrapportage, op een apart blad of in een apart mapje, zet de PB-er de volgende informatie op rij:  
•	 Artsen: specialisten, huisarts telefoonnummers, adressen, wie waarschuwen in geval van nood; 
•	 Apotheek;
•	 Afspraken met cliënt, ouders, familie of vrienden van de cliënt: waarom je hoe, wie, over wat waarschuwt 

of op de hoogte brengt e.d (via schriftje, telefoon, of e-mail bv.);
•	 Afsprakenkaart poli;
•	 Alle verpleegkundige hulpmiddelen en handelingen: zet er ook in waarom je wat doet en hoe je dat doet;
•	 De checklists mbt verzorging. Bijvoorbeeld over eten en drinken, het gewicht, de stofwisseling (mictie en 

defaecatie),  de medicatie, verpleegkundige handelingen (bv katheteriseren) enzovoort.  

Tip:Wees voorzichtig met versturen van mails! Boodschappen kunnen via de mail harder aankomen dan je 
lief is. Gebruik de mail alleen voor feitelijke informatie en vastleggen van afspraken, bijvoorbeeld met de 
administratie van een polikliniek, of een overlegdatum of zo. Gebruik de telefoon of ga in persoonlijk overleg 
als er boodschappen zijn met een eventuele emotionele lading. 

3.3.  Aandachtspunten voor de teamleider

Zorgen voor een goed levenseinde hoort bij het vak van begeleider. Een medewerker van OTT zei ooit: “Je 
begeleidt de cliënt om zijn leven in goede banen te leiden, dus je doet je best om ertoe bij te dragen dat diens 
leven	ook	goed	wordt	afgerond.”	In	sommige	locaties	komt	overlijden	van	cliënten	meer	voor	dan	in	andere.	Of	
een team ervaren is of niet, het doormaken van een ernstig ziekbed en het sterven van een cliënt is altijd voor 
alle betrokkenen een emotioneel gebeuren en een teamleider zal hier dan ook aandacht aan gaan besteden. 
Denk aan vragen als: welke emoties komen los in het team en hoe gaan wij daarmee om? Welke ervaringen en 
kennis hebben wij over dodelijke ziekten, sterven en rouw? Welke nieuwe taken krijgen wij als team? 

Daarnaast zal een teamleider allerlei praktische zaken gaan regelen, bijvoorbeeld:

•	 of het nodig is om nu al een schaduw-PB-er in te stellen. Een schaduw PBer is een collega begeleider die 
alles rond de cliënt volgt en dus alles weet, en die de vaste PB-er kan vervangen als die ziek is of vakantie 
heeft. De teamleider let dus goed op de roostering: dat één van de twee PB-ers altijd aanwezig is. De 
teamleider let er ook op dat ouders/familie weten wie de PB-er en schaduw PB-er is. Sommige taken kunnen 
ook door een vaste assistent worden gedaan, ook hierover maakt de teamleider de nodige afspraken;

•	 er extra op gaan letten dat alle informatie goed in het team wordt verspreid;
•	 de besluitvorming in het team extra bewaken: let er op dat alle teamleden weten wie beslissingen mag 

nemen over de cliënt, wat het medisch beleid inhoudt, enzovoort; 
•	 nagaan of teamleden voldoende deskundig zijn om bepaalde verpleegkundige handelingen kunnen doen, 

dat zij actuele autorisaties hebben. Leg zo nodig contact met de gespecialiseerde verpleegkundigen van 
OTT; 

•	 hoe de verantwoording te dragen voor het medicatiebeleid;
•	 er op gaan letten of de zorg rond de cliënt nu al intensiveert, kijken of er al een hogere zzp nodig is en 

die aanvragen.

Tip: Maak als teamleider alvast afspraken over wat de teamleden moeten doen als ze vragen willen stellen 
aan de huisarts (of aan diens vervanger als het weekend is):
•	 Spreek af welke medewerker je kunt raadplegen over alle niet-acute medische zaken;
•	 Spreek af wie degene is die de arts belt;
•	 Let erop dat men altijd het cliëntdossier erbij pakt (collega’s, de huisarts of diens vervanger weten niet alles 

uit hun hoofd!!);
•	 Of haal de dagrapportage met het mapje ‘medisch’ erbij; 
•	 Overlaad de huisarts niet met allerlei losse vragen, maar verzamel eerst eventuele andere vragen bij 



collega’s;
•	 Leg na het telefoongesprek in de dagrapportage en het journaal vast, wat besproken is, en met wie, en wat 

het antwoord daarop is.  Zet altijd de datum op je aantekeningen!

7x24 uurs aspect
De medewerkers van het wonen en de dagbesteding hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de cliënt.  Dat kan tot uitdrukking komen in de volgende afstemmingspunten:
•	 weten welke diagnose is gesteld en wat de gevolgen daarvan zijn;
•	 de inhoudelijke afstemming over de dagstructuur van de cliënt. Bijvoorbeeld: wat kan de cliënt overdag 

doen, wat kan die zelf beslissen en wat niet, is de behoefte aan dezelfde dagstructuur aanwezig ook al 
gaat	het	fysiek	slecht,	hoe	gaan	we	daar	mee	om?

•	 hoe gaan we om met het wisselende energiepatroon van de cliënt?
•	 wat voor afspraken over verpleegkundige handelingen maken we: wie doet wat, wanneer en waar?
•	 de	POP/Profielbesprekingen	samen	(gaan)	houden;
•	 wie wat moet weten over het sociaal netwerk van de cliënt;
•	 informatie over zaken als wilsbekwaamheid, medisch beleid (bv besluiten over reanimatie), wie besluiten 

mag nemen over de cliënt; 

Tip: Maak een palliatief scenario. 
Leg vast welke medewerker welke informatie hoe en waar wanneer en naar wie verspreidt (bijvoorbeeld in 
geval van crisis, of veranderingen in de conditie van de cliënt, in het weekend, ’s nachts, in een vakantieperiode, 
etc. ). Leg alles vast met namen, soort relatie, telefoonnummers, mobiel nummer, e-mail adressen e.d. 
Houd rekening met onverwachte situaties. Het komt een hoogst enkele keer voor, dat een familie een overleden 
cliënt tegen de afspraken in toch meteen mee naar huis wil nemen. Maak alvast een plan over hoe je dat 
opvangt.
 
Mogelijk- en onmogelijkheden van de woning of woonlocatie
Het BT zal in sommige situaties kritisch kijken naar de woonsituatie van de cliënt. Is er voldoende zorg en 
toezicht te realiseren als het slechter gaat? Is de woning geschikt? Want niet alle cliënten kunnen tot het einde 
thuis blijven wonen. Iemand die bijvoorbeeld ambulant wordt begeleid en zelfstandig woont, en die in de 
nabije toekomst of voor korte tijd (bijvoorbeeld na een bestraling) zeer intensieve zorg nodig heeft, kan dit 
niet altijd thuis ontvangen. Wat is er nodig en wat is mogelijk? Denk aan: de thuiszorg, inzet van ouders, familie, 
de partner van de cliënt (als die er is) of vrijwilligers. Of de cliënt kan tijdelijk gaan wonen in een andere OTT-
locatie of daar naar toe verhuizen. 

4. Werken met het palliatief zorgplan 

In deze fase vindt de ‘ziektegerichte palliatieve zorg’ of, als het proces snel gaat, de zogenaamde 
‘symptoomgerichte	palliatieve	zorg’	plaats.	Alle	afspraken,	die	hiervoor	zijn	gemaakt,	zijn	nu	in	uitvoering.	In	
deze fase kan de zorg al zo intensief worden, dat gebruik van het  POP niet meer effectief is. Dan is gebruik 
van het zogenaamde palliatief zorgplan aangewezen.

Formeel besluit: we gaan over tot het Palliatief Zorgplan 
Dit	plan	 is	een	vervanger	van	het	POP	vanaf	het	moment	dat	er	door	een	snelle	geestelijke	en/of	fysieke	
achteruitgang heel veel wijzigingen in korte tijd plaats vinden. 
Om dit plan voortaan te gaan gebruiken is een formeel besluit, dat door het BT genomen wordt. 
Download 4. Inhoudsopgave persoonlijke map palliatief/terminaal en zorgplan palliatief/terminaal
 
Nadat dit besluit genomen is, zorgt de PB-er er voor, dat alle bij de zorg voor de cliënt betrokken medewerkers 
(ook die van de dagbesteding of het werk!) weten, dat er voortaan met dit plan wordt gewerkt. De PB-er 
regelt ook meteen een overleg met de ouders of familie van de cliënt (en, als dat mogelijk is, met de cliënt 
zelf). De PB-er heeft het dan over zaken als: wat werken met dit plan inhoudt, waarom het BT besloten heeft 



met dit plan te werken. enzovoort.
  
Tip voor de teamleider:
Vergeet niet om een hogere zzp aan te vragen. Vraag de cliëntadministratie desgewenst om advies. 

4.1.  Gebruik 

Het palliatief zorgplan ziet er uit als een map met allemaal lijsten en tabs waar alles in staat wat de cliënt aan 
ondersteuning nodig heeft. Het palliatief plan is voor dagelijks gebruik. Dus ligt het niet in een kast, maar voor 
het grijpen in de buurt van de cliënt. Waar de cliënt is, is het plan dus ook. Zo kunnen medewerkers die met de 
cliënt	werken	het	plan	direct	inzien	en	gebruiken.	Typisch	kenmerk	van	dit	plan	is,	dat	het	veel	wijzigt.	Daarom	
maakt een team voorafgaande aan het gebruik aparte afspraken maken over hoe men met die wijzigingen 
omgaat: 

•	 wie	dat	mogen	doen;
•	 hoe	je	die	wijzigingen	zichtbaar	maakt	(apart	lettertype,	of	kleur,	altijd	dateren!!),	
•	 wanneer	en	hoe	ouders/familie	over	een	verandering	worden	ingelicht;
•	 wanneer	en	hoe	het	dagcentrum	(of	andere	instanties	zoals	de	thuiszorg)	wordt	geïnformeerd;
•	 dat	het	dagcentrum	in	de	zorgplanmap	plan	apart	ruimte	heeft	om	zelf	wijzigingen	of	rapportages	
           aan te brengen, enzovoort.

Tip: Let er als PB-er op, dat het medisch beleid in dit plan goed is vastgelegd. Of vraag aan de AVG of het 
medisch beleid weer opnieuw moet worden bijgesteld. Dit kan later - als de cliënt in de terminale fase terecht 
gekomen is -  allerlei onnodige discussies in het team voorkomen.

Dagprogramma
Een belangrijk onderdeel van dit zorgplan is het dagprogramma. Je hebt een dagprogramma nodig om te 
weten wanneer de cliënt eet of drinkt, zijn rustmomenten, zijn verzorgingsmomenten, wanneer medicatie wordt 
toegediend, de verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd, enzovoort. Er kunnen ook zaken in staan 
als: moet je iemand nog aankleden of niet, kan de persoon nog onder de douche of moet die op een andere 
manier gewassen worden, wanneer zijn de snoezelmomenten, het waken, het even voorlezen, afspelen van 
muziek, gebruik van lichtjes e.d. De hele dag staat beschreven tot en met de  nachtdienst toe.

Ook het dagprogramma pas je voortdurend aan. De cliënt bepaalt! De kerngedachte achter een dagprogramma 
is: je volgt het energieniveau en dagritme van de cliënt, je maakt hem/haar zo comfortabel mogelijk. Volg dus 
niet slaafs alle programmapunten maar oordeel per keer. Dus je gaat bijvoorbeeld niet wassen als cliënt net 
lekker	slaapt	(ook	al	staat	het	dan	op	het	programma).	Wees	flexibel.

4.2. Verzorging en verpleging

Verzorging
Een verzorgingsmoment bij een kwetsbaar mens is niet alleen maar functioneel, maar is ook een emotioneel 
contactmoment, en dus een activiteit die veilig en prettig moet gebeuren. Het gaat erom, dat de medewerkers 
het begin en het einde ervan bewust aankondigen; dat zij hun tempo aanpassen aan dat van de cliënt, 
dat zij aankondigen wat ze gaan doen en dat ze goed kijken of de cliënt hen kan volgen. Voor handige 
verzorgingsadviezen: bestel en raadpleeg het zakboekje palliatieve zorg (te bestellen via  www.pallialine.
nl of www.iknl.nl.) of vraag via het Adviespunt de specialistisch verpleegkundigen (die zijn ook de palliatieve 
adviseurs van OTT) of ze nog exemplaren van het zakboekje hebben. 
Download 10a. Voorbereiding verzorgingskaart en 10. Verzorgingskaart 
 
De palliatief adviseurs geven bijvoorbeeld: 



•	 Ondersteuning en advies aan medewerkers over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van 
cliënten in de palliatieve fase en hun naasten (cliëntgebonden vragen) 

•	 Casuïstiekbespreking op locatie
•	 Informatie over mogelijkheden van zorg, behandeling en begeleiding in deze regio (bv over thuiszorg, een 

hospice, of de inzet van vrijwilligers)
•	 Deskundigheidsbevordering en bijscholing 
•	 De palliatief adviseurs kunnen elke locatie op maat scholing verzorgen: 
•	 Casuïstiekbespreking
•	 meest	voorkomende	symptomen
•	 module palliatieve zorg en dementie
•	 emotionele en sociale aspecten, zorg voor de zorgverlener, enz.
 
Tip: Wordt de cliënt in het ziekenhuis opgenomen, dan gaat onze zorg door. Je moet dus blijven volgen en 
afstemmen. Medewerkers van ziekenhuizen kennen immers de cliënt en onze zorgsector niet. Ook komt het 
voor, dat  iemand meteen ontslagen kan worden (een dienstdoend arts kan bij zijn ronde melden: “die kan wel 
naar	huis”)	en	dan	moet	je	als	team	wel	direct	klaar	kunnen	staan.	Vraag	als	PB-er	aan	de	medewerkers	uit	
het ziekenhuis om een verpleegkundige overdracht. Die overdracht kan gaan over zaken als  wat kan iemand 
het beste eten of drinken, wondverzorging, mag iemand douchen en zo ja, hoe dan, enzovoort. Raadpleeg de 
OTTheek: Checklist ziekenhuisopname

Verpleging
Niet ieder team is gewend om een cliënt intensief te verplegen of te verzorgen. Toch leert de ervaring binnen 
OTT dat, als medewerkers geautoriseerd zijn tot verpleegkundige handelingen en als zij zich laten adviseren 
door de palliatief adviseurs, men een heel eind komt en dat men niet zo snel de thuiszorg in hoeft te schakelen. 
Want het gaat erom dat de cliënt zo lang mogelijk wordt verzorgd door mensen, die hem vertrouwd zijn.  
Download 5. Verpleegkundige aspecten in de palliatieve fase’ 
Download 9.‘Checklist  inventarisatie problemen palliatieve zorg’

Hoe vertel je het aan de medebewoners en hun familie en de andere medewerkers 
Hoe vertel je hen dat een huisgenoot ernstig ziek is en niet meer beter wordt? Cliënten wonen vaak hun hele 
leven bij OTT. Zeker in intramurale locaties hebben ook de familie van medebewoners jarenlang contact met de 
cliënt gehouden, dus ook zij horen geïnformeerd te zijn. Het BT besluit hoe dit op de locatie wordt opgepakt. 
Binnen OTT zijn er locaties met veel ouderen die bijvoorbeeld een ‘Alzheimercafé’ houden voor ouders en 
familie en nieuwe medewerkers. Of er wordt een inloopochtend gehouden over omgaan met het levenseinde. 
Raadpleeg het Adviespunt voor tips. 
Download 8: Powerpoint ‘Sterven in eigen kring’ van WC AmstelMeer.  

5. Het einde komt nabij: de terminale fase 

Dan is het moment daar dat het levenseinde van de cliënt nabij komt. Men kan pas spreken van de zogenaamde 
‘terminale fase’ als de huisarts van de cliënt deze formeel (dus met datum en handtekening) heeft vastgesteld. 
Dat betekent, dat het is zeer waarschijnlijk is, dat de cliënt binnen drie maanden zal overlijden. 

Doelstelling
De laatste periode van een mensenleven, naar de wensen van de cliënt en diens familie en eventueel diens 
partner, zo waardig en comfortabel mogelijk in te vullen.

Tip voor ouders, familie of partner: 
Komt het einde nabij? Regel alvast een gesprek met de uitvaartondernemer over de organisatie van de 
uitvaart.	Gebruik	het	ingevulde	‘Zo	wil	ik	het’	boek	van	de	cliënt	als	uitgangspunt.	Kijk	of	hij	of	zij	affiniteit	
heeft met mensen met een verstandelijke beperking, en goed tegemoet komt aan de wensen van de cliënt, 
of hij of zij creatief kan organiseren, met goede voorstellen komt, goed kan luisteren, enzovoort. Pakt het 



gesprek niet naar tevredenheid uit, vraag dan de PB-er of de teamleider waar ze wèl goede ervaringen met 
uitvaartondernemers hebben.  

5.1. Regelzaken voor de teamleider

De teamleider:
•	 Let erop of de informatieverspreiding intern en extern volgens afspraak verloopt;
•	 Bespreekt hoe medecliënten worden geïnformeerd;
•	 Bewaakt de uitvoering van het medisch beleid door het team;
•	 Let op de uitvoering van de 7x24 uurszorg; 
•	 Bespreekt welke disciplines in het palliatief overleg betrokken moeten zijn.
•	 Bv. op welke moment komt de palliatief adviseurs, de gespecialiseerde thuiszorg, de AVG, de huisarts of 

de pastoraal werker in beeld?
•	 Schakelt zo nodig het CIZ in voor een hogere ZZP. 

OTTheek: Stervensbegeleiding-beleidsnota
OTTheek: Beleid beslissingen omtrent het levenseinde
OTTheek: Besluitvorming intensieve terminale zorg

Waken
Willen ouders of familie (en/of partner) waken? Sta goed stil bij de vraag, welke meerwaarde het waken 
heeft voor de cliënt: naast de gewone bezoeken van familie en naasten, en de dag- avond- en nachtdiensten 
die er al zijn. Begin niet te vroeg. Is er een ruimte waar ouders of familie zich overdag terug kunnen trekken? 
Hoe is hun eten, drinken en opvang geregeld? Kan de familie blijven slapen? Kunnen er vrijwilligers palliatieve 
zorg worden ingezet?
(zie: www.vptz.nl Website van de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwilligers palliatieve en 
terminale zorg). 

Tip: Volg het medisch beleid wat vastgesteld is. Leg uit (of laat de AVG of de palliatief adviseurs uitleggen) 
wat sterven letterlijk betekent. Als iemand op zijn laatste dagen niet meer wil drinken of eten, dan hoeft dat 
niet meer. Maak het team duidelijk dat dit een normaal en natuurlijk proces is bij een stervend persoon.    

Terminaal zorgplan
Vanaf het moment dat er door de behandelend arts een terminaal verklaring is afgegeven wordt het Terminaal 
Zorgplan gebruikt. Net als bij het palliatief zorgplan besluit het BT dat  alle betrokken partijen hierover 
moeten worden ingelicht. Er zijn in de hieraan voorafgaande  periode al voldoende afspraken vastgelegd (wie 
informeert wat waarover) zodat iedereen weet wat hiermee wordt bedoeld.   

De kamer waar de cliënt ligt
Zorg voor een schone, sfeervolle en vooral fris ruikende kamer (een vieze geur blijft mensen lang bij!). Kan 
je het licht variëren: goed licht voor de verzorging en  gedempt licht voor de sfeer? Kan er muziek worden 
gedraaid? Kun je makkelijk de cliënt verzorgen? Zijn alle verzorgings- en verplegingsmaterialen voorradig? 
Zijn de instructies duidelijk? Is er bijvoorbeeld een schema hoe vaak de cliënt gedraaid en verzorgd wordt? 
Gebruik de verzorgingskaart.

5.2. Pijnbestrijding en gespecialiseerde zorg  

Pijnbestrijding
De ervaring bij OTT leert, dat sommige huisartsen daar er erg goed in kunnen zijn, maar niet allemaal. Stem 
dus altijd eerst af met de AVG, deze kan zo nodig de huisarts adviseren. Ook een hospice, zoals  Bardo in De 



Haarlemmermeer, heeft ruime ervaring in pijnbestrijding. 

Enige tips van de palliatief adviseurs van OTT:

•	 Bespreek met de huisarts (of andere behandelend arts) of er voor de cliënt lastige of pijnlijke behandelingen 
gestopt	kunnen	worden	(bijv.	klysma’s,	blaasspoelingen	en	dergelijke).	Raadpleeg	het	medisch	beleid;

•	 Spreek zowel een continue dosis af als ook een nooddosis. Deze nooddosis kun je gebruiken wanneer de 
pijn erger wordt;

•	 Wees	alert	op	de	bijwerkingen	van	medicatie	(bijv	obstipatie	en	sufheid	bij	gebruik	van	morfine).	Bespreek	
dit met de huisarts;

•	 Geef de medicatie op vaste tijden. En pas de verzorging van de cliënt hierop aan;
•	 Bij twijfel: altijd overleg met de huisarts en schakel zo nodig de gespecialiseerde thuiszorg in. 
•	 Download	11.	REPOS	pijnobservatieschaal	en	beslisboom
•	 Download	11a.	Toelichting	REPOS		pijnobservatieschaal	

Gespecialiseerde thuiszorg
De palliatief adviseurs van OTT raden aan om als team zo veel en zo lang als mogelijk zelf te verplegen en 
alleen	de	zeer	specialistisch	verpleegkundige	handelingen	–	bijvoorbeeld	werken	met	een	morfinepomp	-	door	
de gespecialiseerde thuishulp te laten uitvoeren. Waarom: zo blijft de cliënt zo veel als mogelijk in contact met 
de mensen met wie hij vertrouwd is en die hem goed kennen. Een goede afstemming tussen team en thuiszorg 
hoort er bij. Het valt te overwegen om via het Adviespunt te vragen, of er naast de teamleden ervaren 
begeleiders uit andere OTT-locaties kunnen worden ingezet.   

Hospices en vrijwilligers
Een hospice is ingesteld op de omgang met mensen met een gemiddelde intelligentie. In OTT zijn er gunstige 
ervaringen opgedaan met mensen die zwakbegaafd of licht verstandelijk beperkt zijn. Maar is een cliënt matig 
tot ernstig verstandelijk beperkt, of is er sprake van bijkomende gedragsproblematiek dan wordt aangeraden 
om geen gebruik te maken van een hospice, maar op de locatie te blijven en alle benodigde deskundigheid in 
te huren. Er is ook extra ondersteuning op locatie mogelijk door de hulp van vrijwilligers palliatieve terminale 
zorg in te roepen. 
www.vptz.nl Website van de landelijke vereniging van organisaties voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg. 

6. Na het overlijden 

De cliënt is overleden. Nu zullen teamleider en PB-er erop letten dat alle zakelijke afspraken en de afspraken 
in het wensenboek worden uitgevoerd. Gebruik het palliatief scenario dat je in stap 2 hebt gemaakt (wie 
waarschuwt wie wanneer en hoe).  Vergeet niet direct de huishoudelijk medewerkers te informeren: of de  
kamer van de cliënt op slot moet, of dat zij kamer van de overleden cliënt juist mooi moeten maken voor het 
opbaren. 
Download	6.	Handelwijze	bij	overlijden.	

Afleggen
Men	kan	het	afleggen	overlaten	aan	de	medewerkers	van	de	uitvaartonderneming,	maar	de	familie	kan	het	
ook	samen	met	de	begeleiding	doen.	De	werkgroep	raadt	aan:	als	de	uitvaartonderneming	de	cliënt	aflegt,	
blijf er dan als teamleider bij staan, om er op te letten dat een en ander respectvol gebeurt. 

Tip: Let enkele dagen voor de uitvaart er op, of de straat waar cliënt woont voldoende toegankelijk is voor een 
rouwstoet.	Kan	iedereen	er	makkelijk	in	en	uit?	Staan	er	vuilcontainers,	onhandig	geparkeerde	auto’s	of	fietsen?	
Regel dat deze obstakels worden weggehaald. Vergeet ook niet de naaste buren te informeren.    
 
Rouwverwerking familie, cliënten en medewerkers



Er is veel informatie over rouwverwerking te vinden op diverse websites en pdf-bestanden (zie de informatie 
achterin).  

Vraag aan ouders, familie of partner:
Mag	er	gefilmd	worden	tijdens	de	uitvaart?	Zeker	voor	medecliënten	kan	het	samen	terugkijken	een	goede	
manier zijn om het verlies te verwerken.

Grenzen en de driehoek
We verwachten, dat de familie van de cliënt in principe zelf voor hun eigen opvang en verwerking van hun rouw 
zorgt.  In de meeste situaties gebeurt dat ook. Maar het komt wel eens voor, dat familie te veel beslag (wil) 
gaan leggen op de aandacht van de begeleiders. Dan is het zaak, dat een teamleider, PB-er of BT bijtijds de 
grenzen van de professionele betrokkenheid van de medewerkers bewaakt. Schakel desnoods het Adviespunt 
of de pastoraal medewerker in voor advies.   

Evaluatie van het proces in het team.
Na al de drukte en emoties rond de uitvaart en de rouw die erop volgt, komt het moment dat het team 
gaat terugblikken en het hele proces gaat evalueren. De PB-er haalt de afspraken er bij en maakt een 
evaluatieverslag, wat in het team besproken wordt.  Eventuele besluiten of wijzigingen worden, na goedkeuring 
van het BT, vastgelegd in het locatiehandboek, en in de palliatieve klapper (en/of digitaal bestand) van de 
locatie. 

Het palliatief team en het Adviespunt horen graag wat de bevindingen en de besluiten zijn, zodat andere 
locaties	ervan	kunnen	profiteren!



Informatie

Downloads bij deze handleiding 

1.	 Het	‘Zo	wil	ik	het’	boek	(1.	Pictoversie	en	1a	Fotoversie)
2. Checklist zakelijke gegevens cliënt bij naderend levenseinde
3. Besluitvorming bij diagnostiek en behandeling
4. Inhoudsopgave persoonlijke map palliatief/terminaal en zorgplan Palliatief/terminaal
5. Verpleegkundige aspecten in de terminale fase
6.	 Handelwijze	bij	overlijden	van	een	cliënt
7. Pdf-bestand: Inzicht in de dood naar niveau en beperking (geordend in tabelvorm)
8. Sterven in eigen kring: voorlichtingspowerpoint WC Amstel-Meer 
9. Checklist  inventarisatie problemen palliatieve zorg   
10.	 Verzorgingskaart
10a.		 Voorbereiding	verzorgingskaart
11.		 REPOS	pijnobservatieschaal	en	beslisboom
11a.		 Toelichting	REPOS		pijnobservatieschaal	

Downloads OTTheek

Omgaan met levensbeschouwing-beleid
Levenseinde-overlijden-rouwverwerking:
- Stervensbegeleiding-beleidsnota
- Besluitvorming intensieve terminale zorg
- Beleid beslissingen omtrent het levenseinde
- Wat te doen bij acute situaties bij niet-reanimeer-verklaring
- Procedure wils(on)bekwaamheid
- Checklist ziekenhuisopname
- Overzicht levensboeken

Leden werkgroep Palliatieve zorg
Ineke Barnhard (beleidsmedewerker, coördinatie en redactie) 
Karin Akerboom, (begeleider + WC/DC Hortensialaan)
Wilma van Grieken, (teamleider WV De Vaart)
Marlies van Heiningen (specialistisch verpleegkundige, lid Palliatief team OTT)
Ineke de Kruijff, (teamleider DC Amstel-Meer)
Astrid van Lenten (specialistisch verpleegkundige, lid Palliatief team OTT) 
Karine Miedema, (AVG) (tot 21-1-2013)
Elize Middelhoven, (AVG) (na 21-1-2013)
Gert-Jan van der Wal, (teamleider WC/DC Hortensialaan)

Adviespunt secretariaat: Karin Koningen 
K.Koningen@onstweedethuis.nl
Dienstencentrum	Aalsmeer,	02972-353	800

Websites en pdf-bestanden

Nb: kun je deze pdf-bestanden niet vinden, vraag ze dan op bij het Adviespunt of bij leden van de Werkgroep. 

www.agora.nl	Wegwijzer.	 Palliatieve	 zorg	 voor	 mensen	 met	 een	 verstandelijke	 beperking	 (Agora),	 2011.	
Agora	is	het	landelijke	ondersteuningspunt	op	het	gebied	van	palliatieve	zorg.	Tel.:	030-	6575	898
De werkgroep beveelt zeer aan, deze wegwijzer te downloaden. Vrij compleet, actueel en zeer praktisch!  



Verpleging:
Pdf-bestand: Hoe zorg je voor ongeneeslijk zieken met en verstandelijke beperking. Handreiking voor palliatieve 
zorg. Agora.
 
Medische beslissingen rond levenseinde:
www.nvavg.nl Nederlandse vereniging voor Artsen voor verstandelijk gehandicapten. 
Pdf-bestand:	Richtlijn	medische	beslissingen	rond	levenseinde,	NVAVG-standaard,	2007.

www.pallialine.nl/verstandelijke-beperking 
www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl

Over Pijnbestrijding:
www.kenhunpijn.nl/	Website	over	pijnbestrijding	bij	wilsonbekwamen:	verstandelijk	gehandicapten,	baby’s	en	
jonge kinderen en dementerende ouderen.

www.iknl.nl. Op deze site staat onder meer  veel praktische informatie over verzorging in de palliatieve fase. 
Zie ook www.oncaline.nl 

Palliatieve sedatie: richtlijn KNMG. 
www.knmg/artsenet.nl kies: diensten en vervolgens KNMG-publicaties voor de richtlijn palliatieve sedatie.

www.leerhuizenpalliatievezorg.nl
Handige site met informatie, nieuwe publicaties, cursussen en nieuws op het gebied van opleidingen in deze 
zorgvorm.

Voorlichtingsmateriaal over beleving van ziekte, dood en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking: 

www.vilans.nl/docs/producten/kunjeuitdehemelvallen 
Idem bij naasten/familie en medewerkers: www.verliesverwerken.nl

Pdf-bestand: Stichting Arduin Informatie stervens- en rouwbegeleiding.
Bevat veel literatuurtips.  

Pdf-bestand: Zorgen tot de laatste dag. Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg 
voor	mensen	met	een	verstandelijke	beperking.	Nivel.	2011.

Kinderen: 
www.achterderegenboog.nl.	Informatie	advieslijn:	0900	–	2334141	(15	ct.	per	min)
www.jongehelden.nl Jonge Helden, memospel omgaan met de dood
www.detroostboom.nl De Troostboom, memospel vergeet-niet-me-verdrietjes

Algemene voorlichtingsvideo’s: 
Praktische video’s over de laatste levensfase die voor iedereen beschikbaar zijn gesteld via www.
alsjenietmeerbeterwordt.nl.  
Gewoon	dood	:	een	voorlichtingsfilm	in	zeven	delen	over	palliatieve	zorg,	in	het	bijzonder	in	de	thuissituatie.	
Wat komt er allemaal bij kijken als je ongeneeslijk ziek bent en thuis wil sterven. Aan de hand van verhalen van 
patiënten,	familieleden,	artsen	en	andere	betrokkenen.	Ook	deze	film	is	via	internet	voor	iedereen	toegankelijk	
op www.gewoondood.nl.  

Vrijwilligers:
www.vptz.nl Website van de landelijke vereniging van organisaties voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg. 
Tel.	030-	65	96	266




