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ZORGPLANNING

Tips & Trics

1Dario Gaytant, coördinator Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw

Wat zien we vandaag

o Randvoorwaarden om VZP te implementeren

o Leidraad tot de gespreksvoering

o DNR versus VZP codering

o Documenten
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Implementatie op de werkvloer (1)

Wat is VZP?

o Onderhandelende zorg

o Denkproces over: 
• Toekomstige behandelingskeuzen
• Toekomstige behandelingsdoelen

o Behandelingsdoelen leiden tot een zorgtraject
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Implementatie op de werkvloer (2)

Doelen bepalen?

o Goed theoretisch denkkader opbouwen
• Informeren/Literatuur
• Visie bepalen

o Op korte termijn medewerkers informeren

o Op lange termijn een formulier introduceren in de praktijk d.m.v. 
gespreksvoering
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VZP stappenplan
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VZP stappenplan: Trigger

o Trigger voor zorgplanning
• Wanneer is het wenselijk/noodzakelijk om VZP te starten of te herbekijken?

• Het is zinvol om zelfs al in een curatief stadium af te stemmen over voorkeuren qua 
gezondheidszorg bv. op vlak van informatiebehoefte

• Chronisch stadium: VZP expliciet en structureel ter sprake brengen (bv. behandeldoelen 
afstemmen)

• Palliatief stadium: afstemmen over zorgnoden en behandelgrenzen wordt cruciaal

• Zicht krijgen op ‘scharniermomenten’: momenten waarin er iets veranderd in de 
medische situatie en/of de ziektebeleving
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VZP stappenplan: ziektestadium
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VZP stappenplan: diagnose & prognose

o Waarheidsmededeling

o Slecht-nieuwsgesprek
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VZP stappenplan: ziektebeleving, 
zorgbehoeftes en behandelwensen
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A-VL Ja :Max Zorg ZH

Ja :Bep Zorg ZH
B-BF Hospitalisatie

Nee :Max Zorg WZC

C-C Nee :Pal Zorg WZC

VL: verlengen van leven
BF: behoud van functies
C: comfort

Ghijsebrechts G, Van de Wiele M, De Lepeleire J. Vroegtijdige zorgplanning in
rusthuizen: een verkenning. Tijdschr voor Geneeskunde 2009;65:180-5.
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Doelstellin
g

Behandeli
ng

Onder zoek Verplegin
g

Kiné Ergo Voeding

VL h Voluit Voluit Voluit Voluit Voluit Voluit

BF h Max. 
herstel,
min. 
belasting

Beperkte 
hospitalisati
e mogelijk

Voluit Voluit Voluit Voluit

BF w Max. 
herstel,
min. 
belasting

Ambulant Voluit Voluit Voluit Voluit

C w Palliatief Geen of 
uitzonderlijk

Comfort Comfort Comfort Comfort
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VZP stappenplan: registreren van wilsuitingen 
en behandelafspraken

o Het is aan de arts en het team om de wilsuitingen te vertalen naar een gepast 
behandelplan

o Aanstellen van een vertegenwoordiger

o Correcte uitleg geven rond wilsverklaring, euthanasie, palliatieve sedatie,…

o Invullen van negatieve wilsverklaring, wilsverklaring inzake euthanasie, actueel 
euthanasieverzoek
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DNR codering (1)

o De DNR code (Do Not Reanimate) is een code voor therapiebeperking die ingesteld wordt 
door de arts. Het gaat om afbouw of stoppen van therapie of niet meer starten van 
therapie. Met deze code geven de artsen aan wat er voor een bepaalde patiënt nog 
wenselijk en zinvol is qua therapieverstrekking.

o Deze DNR codering wordt, in overleg met andere zorgverleners, door de arts ingesteld.

o Dit gebeurt ook best in overleg met de patiënt en zijn familie, zodat de arts in zijn 
besluitvorming met bepaalde vragen en verwachtingen eventueel kan rekening houden.
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DNR codering (2)

o code 0: er is geen therapiebeperking, de patiënt wordt maximaal behandeld.

o code 1: er wordt niet meer gereanimeerd, maar de andere 
levensverlengende behandelingen worden nog wel toegepast.

o code 2: er wordt niet meer gereanimeerd, de therapie wordt niet meer uitgebreid en de 
specifiek aangeduide levensverlengende behandelingen worden niet meer gestart.

o code 3: er wordt niet meer gereanimeerd, er wordt geen enkele levensverlengende 
behandeling nog gestart en levensverlengende behandelingen word afgebouwd/gestopt.
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Documenten

o Negatieve wilsverklaring

o Voorafgaand verzoek euthanasie

o Uitvaartmodaliteiten

o Orgaandonatie

o Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde

o Transfertdocument VZP/DNR

o Geschreven wilsverklaring
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VZP stappenplan: continuïteit van zorg

o Duidelijkheid in communicatie

o Voorzie momenten van herevaluatie

o Goede doorstroom van de afspraken (over alle zorgsettingen heen)

o Heb oog voor scharniermomenten
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VZP in de praktijk
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https://youtu.be/34iOcSXGyTs

https://youtu.be/34iOcSXGyTs
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VZP: gesprekspartners

o Bewoner/patiënt zelf

o Familie: partner, kinderen, …

o Vertrouwenspersoon

o Huisarts

o Andere bv. verzorgend personeel
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Gesprekspartner: bewoner

o Informeren
• Voor de opname (opnamebrochure)
• Tijdens de opname (folder)

o Communiceren
• Luisterbereidheid van de medewerker
• Vertrouwensrelatie opbouwen
• Introduceren van het formulier
• Overleg met bewoner/familie/arts/verpleegkundige
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Gesprekpartners: bewoner

o Concretiseren
• Multidisciplinaire aanpak

• Cruciale rol van de (huis)arts

▪ Impact van de beslissingen

• Continue interactie tussen de gesprekspartners

• Ethisch oogpunt

o Evalueren
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Gesprekpartners: Familie

o Vertrouwensrelatie

o Ethisch moeilijke situaties

o Arts versus familie/bewoner

o Hun levensverhaal
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Gesprekspartners: (huis)arts

o Opstart van de gesprekken

o Eindverantwoordelijke

o Behandelbeslissingen

o Arts versus familie/zorgverleners
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Gesprekspartners: verplegend- en verzorgend 
personeel

• Relatie met de bewoner

• Kennis en vaardigheid

• Eerste vragen rond levenseinde opvangen

• Verzorgend personeel versus arts/familie
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Drienamiek (Chiel Egberts)

Bewoner/cliënt/patiënt

Loyaliteit Professionals

Symboliek van de drienamiek

▪ In de top van de driehoek staat de cliënt. Het draait om hem, om haar. 
Het is zijn/haar leven. 

▪ Maar zonder basis kan een top niet bestaan. Met de basis wordt in dit 
geval bedoeld dat professionals en familie samenwerken in het belang 
van de top. Dat is soms de valkuil van professionals. 

▪ De driehoek zoals getekend, is gelijkzijdig. Dat stelt de ideale situatie 
voor. Elke hoek doet ertoe. Elke gezichtshoek heeft recht van spreken, 
heeft een eigen belang. En samen zijn ze aangewezen op het voeren 
van de trialoog, de driespraak.

▪ Met het tekenen van drie puzzelstukjes wordt duidelijk dat het vaak 
een hele kunst is om de driehoek passend te krijgen. Een uitgangspunt 
in ‘Driehoekskunde’ is dat de professional het eerste stukje van de 
puzzel legt. 
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VZP: voorbereiding op het gesprek (1)

o Voorbespreking tussen zorgpersoneel en huisarts (diagnose, prognose, 
mogelijkheden van zorg en behandeling)

o Voor en nadelen kunnen inschatten van mogelijke beslissingen rond hospitalisatie,  
medische behandeling, toediening van vocht en voedsel, enz. …

o Focus ook op wat we wel kunnen doen!

o Zijn de visies rond de prognose dezelfde?
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VZP: voorbereiding op het gesprek (2)

o Vertrek vanuit de bewoner of wat zou de bewoner willen (niet het familielid of 
medewerker,...)

o Bespreek het verleden (aan de hand van medische anamnese van de huisarts, 
heden en toekomst)

o Nadruk leggen op de continuïteit vanuit de thuissituatie naar het woon en 
zorgcentrum

o Breng ook zingeving aan bod
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VZP: voorbereiding op het gesprek (3)

o Benadruk de mogelijkheid om te herzien

o Durf te spreken over het levenseinde

o Hoe en wanneer afspraken evalueren en bijsturen? 
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VZP: bezorgdheid

o Hoe gaan wij om met signalen die wij krijgen van bewoners?

o Spreken wij de juiste taal?

o Nemen we de tijd hiervoor?

o Bewoners met dementie? Hoe snel interpreteren wij? Kan VZP bijdragen 
tot een betere levenskwaliteit voor hen?
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VZP: vragen

o Huisarts & gezondheidsmedewerkers

o www.vzpwvl.be

o www.leif.be

o www.delaatstereis.be

o www.palliatief.be

29


