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Laatste levensfase?

Surprise question

'Zou het mij verbazen 

wanneer deze patiënt in 

de komende 12 

maanden komt te 

overlijden?‘



Palliatieve zorg

“De zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van
patiënten en hun naasten die te maken hebben met
een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid,
door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel
van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en 
behandeling van problemen van fysieke, psychische,
sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de
ziekte of kwetsbaarheid heeft Palliatieve Zorg oog
voor het behoud van autonomie,
toegang tot informatie en keuze mogelijkheden. “

Bron: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland 
(IKNL/Palliactief, 2017)



bron: algemene principes van palliatieve zorg (3.0) 



Ergotherapeuten richten zich te snel op het 

inzetten van hulpmiddelen bij behandeling van 

mensen in de palliatieve fase



Ergotherapeuten hebben een belangrijke 

signalerende rol in de palliatieve fase



Het heeft geen zin om meetinstrumenten te 

hanteren in de palliatieve fase



Ergotherapeuten zijn een belangrijke 

ketenpartner binnen de palliatieve fase



Doel gebieden 

✓ Betekenisvol handelen optimaliseren - kwaliteit van leven

hoog houden

✓ Begeleiden in afscheid nemen van betekenisvolle

activiteiten. Doelen en verwachtingen bijstellen.

✓ Symptoom management

✓ Fysieke en sociale omgeving

✓Mantelzorg ondersteunen: voorlichting, advies/training om 

fysieke & mentale overbelasting te voorkomen. 



Betekenisvol handelen

optimaliseren,  kwaliteit

van leven op netvlies

&

begeleiden in afscheid

nemen

Ann Wilcock, 1999

Lyons et al, 2002

BeingDoing

Becoming

Belonging



Jouw ijsberg t.a.v. ziekte & sterven

Doen

Denken
overtuigingen

normen waarden

Willen
Identiteit/spiritualiteit

IJsberg model van Mc Clelland

Logische niveau’s NLP

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwieg6yBjcrfAhXIZVAKHaIDCkcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adbv-pools.be/alkorplan/alkorplan-renovatie&psig=AOvVaw3L0rKyiDqrtC-99INN_t8U&ust=1546346826298000


Bewustzijn en benutten van 

meerdere ijsbergen
- Wat is jouw visie? 

- Welke woorden horen daar voor

jou bij?

- Welke woorden gebruik jij om 

mensen op te steunen? 

- Welk visie heeft je client? 

Diens naasten?

- Welke woorden hanteert de   

ander?  (client, naasten,

collega’s in zorgland)

nationaliteit, cultuur, religie, sociaal systeem



Drie waarneem posities

Door de ogen van de client Wat voel ik, denk ik, doe ik ? 

Drone view

feiten &  losser van emotie



Communicatie…..

Verbaal en non-verbaal

Waar mogelijk met de cliënt en niet alleen met de 
familie

Over verwachtingen naar jou toe

Over mogelijkheden om samen te werken 

Over gewoonten en wensen

Over religie en rituelen



Communicatie….

- Kennis van jezelf en de ander is onontbeerlijk

- Wees bereid om je eigen waarden en achtergrond
te onderzoeken en open te staan voor de ander

- Communicatie is een voorwaarde voor ontmoeting



Mantelzorger in beeld



Meetinstrumenten / diagnostiek
COPM OPHI ACS-NL 

Ediz: Ervaren druk informele zorg

CSI: Caregiver strain index (overbelaste mantelzorger)

Lastmeter



Netwerken

Welke ketenpartners zitten er in je netwerk?

Met welke samenwerkingspartners wil je 

samenwerking starten of versterken? 



Attitude

Wat vindt jij belangrijke eigenschappen en 

vaardigheden van een ET in palliatieve zorg?

•



Eigenschappen &

✓ Signaleren

✓ Aandachtig luisteren

✓ Clientgericht werken

✓ Timing

✓ Gericht zijn op eigen regie

✓ Evenwicht emotionele

betrokkenheid en proffesionele

distantie

✓ Aanwezig zijn als het nodig is 

Vaardigheden

Informeren over rouwen/verlies 
verwerking

Beoefen de 3 pijlers van troost

✓ Luister zonder te willen  

oplossen

✓ Accepteer het verhaal 

zonder te willen sturen

✓ Geef praktische hulp 

Aandacht voor cliënt en omgeving

Hoe zorg je goed voor jezelf? 



Diamant model

Zingeving bij Palliatieve Zorg

https://www.youtube.com/watch?v=mGWe1wZP7Ws


Ergotherapeuten richten zich te 

snel op het inzetten van hulpmiddelen 

bij behandelen in de palliatieve fase



Ergotherapeuten hebben een 

belangrijke signalerende rol in de 

palliatieve fase



Het heeft geen zin om 

meetinstrumenten te hanteren in de 

palliatieve fase



Ergotherapeuten zijn een belangrijke 

ketenpartner binnen de palliatieve fase



Welke stap 

ga jij na 

vandaag 

zetten n.a.v

opgedane 

kennis 

vandaag?
Wat ga je 

bovenwater 

anders doen? 




