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Sint Martinus (316-397) scheurde zijn mantel(PALLIUM) en gaf de helft  aan een bedelaar. De mantel staat 

symbool voor bescherming  en verzachting van het leed, maar kan het leed zelf niet  wegnemen



DEFINIETIES

• Palliatieve zorg

• Curatief beleid

• Palliatief beleid

• Symptomatisch beleid



PALLIATIEVE ZORG

• Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het 

leven verbetert van  patiënten en hun naasten die te maken 

hebben met een levensbedreigende aandoening, door het 

voorkomen en het verlichten van lijden door middel van 

vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en het 

behandelen  van pijn en andere problemen van lichamelijke, 

psychosociale en spirituele aard



CURATIEF BELEID

• Alles gericht op genezing in het verpleeghuis en in het ziekenhuis met specialistishe

behandelingen en invasieve onderzoekten.

• Reanimatie ( ja en nee, staat los van 1A beleid)



PALLIATIEF BELEID

• Actief behandelbeleid binnen de muren van het verpleeghuis.

• Eenvoudige onderzoeken in het ziekenhuis kunnen nog steeds worden ingezet wo: 

rongtenfoto, gips, teleconsultatie of indien gusntige prognose ook een heupoperatie.

• Palliatief beleid betekent niet palliatieve sedatie.

• De meeste patienten in het verpleeghuis worden opgenomen met een palliatief

beleid.



SYMPOTMATISCH BELEID

• Er worden geen behandelingen ingezet om het leven te verlengen.

• Symptomen worden wel behandeld, 

• Soms kan Antiobiotica worden ingezet ihkv klachtenverlichting

• Soms kan Haldol worden gegeven in terminale fase

• Soms kan HOK/laxantia worden ingest in terminale fase



STERVENSFASE

• Pre-terminale fase

• Terminale fase

• Palliative sedatie (indien pt

binnen 2 weken komt te

overlijden) Streven naar een zo 

goed mogelijke kwaliteit van 

sterven



PRE-TERMINALE FASE

Langzame 
achteruitgang, 

wisslend bewustzijn

Controles zijn 
meestal stabiel

Eten en drinken gaat 
niet meer.

Tijdsduur (wisselend 
en afhankelijk van 

onderliggend lijden 
en 

lichaamsreserves)

Aanvragen ZZP 10, 
wanneer er sprake is 

van pre-terminale 
fase

Start palliatieve 
zorgpad volgens 

protocol (zorgpad 
stervensfase)



TERMINALE FASE

Snelle achteruitgang, verminderd en dalend bewustzijn

Controles zijn afwijkend (snelle ademahaling, snelle pols, lage RR, lage 
saturatie, koude acra) 

Wat bij de zorg bekend (spitse neus, bleek, lijkvlekken op het lichaam)

Terminale fase is de fase waarbij de palliatieve sedatie meestal wordt 
gestart indien er sprake is van refractaire symptomen of discomfot.



PALLIATIEVE SEDATIE

• Indien naar verwachting de pt binnen

2weken komt te overlijden (schatting)

• Indien er sprake is van refractaire

symptomen

• Oncomfortabel (benauwdheid, pijn, 

misselijkheid en braken, 

overvullingsbeeld, acute inwendige

bloedingen bij bekende maligniteiten

etc.)



PALLIATIEVE SEDATIE

Schema continue palliatieve sedatie volgens pallialine

Stap 1

Midazolam

Bij start sedatie 10 mg s.c.

Z.n. iedere 2 uur 5 mg s.c.

Startdosering 1,5-2,5 mg/uur s.c./i.v.,

bij onvoldoende effect na minimaal 4 uur de dosering met 50% ophogen, altijd in combinatie met een bolus van 5 mg s.c.

Bij risicofactoren (patiënten >60 jaar, gewicht <60 kg, ernstige nier- of leverfunctiestoornissen, sterk verlaagd serumalbumine en/of co-medicatie die kan leiden tot

versterkte sedatie):

- lagere startdosis (0,5-1,5 mg/uur), en

- langer interval (6-8 uur) voordat de

onderhoudsdosering wordt opgehoogd Bij doseringen >20 mg/uur zie stap 2.

Stap 2

Levomepromazine

25 mg s.c./i.v,

evt. na 2 uur 50 mg

0,5-8 mg/uur s.c./i.v. in combinatie met midazolam.

Na 3 dagen dosering i.v.m. stapeling halveren.

Bij onvoldoende effect midazolam en levomepromazine staken, zie stap 3.

Stap 3

Propofol

20-50 mg i.v.

20 mg/uur i.v., per 15 minuten met 10 mg/uur ophogen.

Toediening onder supervisie van een anesthesioloog raadzaam.

Kan in het ziekenhuis ook als stap 2 worden overwogen.



PALLIATIEVE ZORG VERPLEEGHUIS

• ACP bij opname,  zo specifiek mogelijk

• Bij calamiteiten/ziekte altijd iom familie inzet behandelbeleid zoals bij ACP 

afgesproken.

• Alle verpleeghuisbewoners zijn palliatief met een gemiddelde levensverwachting 

van +/-9mnd,  muv GRZ/ELV

• ACP i s onder deel van behandelplan die opgesteld wordt. (Er kan tat van worden 

afgeweken)



WIE ZIJN BETROKKEN

Specialist 
ouderengeneeskunde
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verzorgende
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medewerkers
Hospice medewerkers

Medewerkers van 
polikliniek

Mantelzorger Geestelijk verzorgers Fysiotherapeut Diëtiste

Ergotherapeut Maatschappelijk werk
Apotheker tav 

levering medicagie



PATIËNT IS TERMINAAL 

• Point of no returne (wordt gemarkeerd)

• ZZP 10 (ander kosten voor inzet terminale zorg wordt aangevraagd)

• Een op een zorg (hospice zorg)

• Multidisciplinaire benadering (icc fysio, psycholoog ergotherapeut, indien gewenst ook 

geestelijke verzorger en maatschappelijk werk,  muziektherapeut). 

• Naast de patiënt heeft familie ook een centrale rol in deze fase en de fase erna (nazorg)

• Inzet medicatie indien er sprake is van discomfort en/refractaire symptomen.

• Medicatie is niet altijd nodig in het verpleeghuis/hospice.



MEDICATIE IN TERMINALE FASE

* Stop alle orale medicatie (verslikking, verstikking, verlengen van lijdensweg).  Transdermale medicatie en zalfjes worden 

nog gecontinueerd ?? 

* Inzet morfine sc via een insuflon

Indien pijn, dyspnoe, tachypneu op de voorgrond staat. O2 wordt langzaam afgebouwd.

* Inzet midazolam sc via een tweede insuflon

Indien angst, agitatie/agressie of motorische onrust op de voorgrond staat.

* Inzet Haldol sc

Indien er sprake is van terminale delier (komt met regelmaat voor)





1. 

Diagnose op 70jarige 

leeftijd: vasc. dementie, 

CVA, COPD en hartfalen

2. 

Nu 80jaar  en woont in 

het verpleeghuis en

heeft DC bij pneumonie, 

exacerbatie COPD en

harfalen

3. 

Mw wil niet meer, wens 

comfort en weigert

medicatie, familie staat

er achter en jij als arts 

ook
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