
Webinar 06/02/21: 
VZP – over het hoe en waarom

Schakel uw microfoon uit.

Vragen stellen kan via het chat-icoon in de balk bovenaan. De vragen 
worden behandeld tijdens de Q&A of worden achteraf opgenomen in 
een FAQ-lijst. 

Stelt er iemand een vraag waarop u ook het antwoord wil weten? Geef 
die vraag dan een like, dan is de kans groter dat ze beantwoord wordt 
in de Q&A.



V r o e g t i j d i g e  z o r g p l a n n i n g  – O v e r  h e t  h o e  e n  w a a r o m  



I n h o u d  
o Over het waarom van en drempels in VZP  (door Gerda Okerman) 

o Identificeren van de doelgroep met de PICT (door dr. Gert Huysmans)

o Een studie naar een VZP training voor huisartsen - lessen tot nu toe (door Julie 

Stevens) 

Pauze

o VZP:  wat breng je ter sprake en hoe? (door Prof dr. Peter Pype) 

o De draagwijdte van VZP en het wettelijk kader (door dr. Gert Huysmans)

o Q & A  



VZP – Een introductie  

Gerda Okerman
Consulent Ethiek en vroegtijdige zorgplanning
Palliatieve Zorg Gent-Eeklo 



VZP – Een introductie 

• Definities en evidentie 

• Waarom? Meerwaarde zorgverlener en PZON 

• Drempels tot VZP bij zorgverleners 

• Nieuw nomenclatuur 



VZP – Een introductie 

VZP 2.0

V = Vroegtijdig ?

V = Voorafgaand ?

V = Vooruitziend ?











Vroegtijdige zorgplanning: definitie

• Is het CONTINU PROCES waarbij de patiënt samen met zijn 

naasten en zijn arts of andere hulpverleners de belangrijkste 

DOELEN EN WENSEN vastlegt voor toekomstige zorg.

• Is veel meer dan het invullen van wilsverklaringen!



VZP: Waarom ?

• Door toename medisch-technische mogelijkheden: 
leven langer kunstmatig in stand houden

• Wenselijk?
• Schade aan patiënt
• Schade aan familie
• Schade aan zorgverstrekkers
• Schade aan potentiële betere kandidaten
• (Maatschappelijk: hoge kostprijs)

Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate



VZP: Waarom? 
Vermijden van disproportionele zorg

MEDISCH 
NUTTELOOS

ZINLOOS
VOOR PATIENT

Disproportie met verwachte prognose

verwachte overleving

verwachte levenskwaliteit

Disproportie met wens van de 
patiënt/familie

Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate



ARTS
Wetenschapp. 
expert in ziekte

PATIËNT
Weet wat hij/zij 
belangrijk vindt, 

wat hij/zij wil

Bakent medische 
mogelijkheden af

Maakt samen met arts 
geïnformeerde keuzes 

= Therapie beperkende code 
of DNR code 

= ACP of VZP
Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate



ARTS
Wetenschapp. 
expert in ziekte

PATIËNT
Weet wat hij/zij 
belangrijk vindt, 

wat hij/zij wil

Bakent medische 
mogelijkheden af

Maakt samen met arts 
geïnformeerde keuzes 

= Therapie beperkende code 
of DNR code 

= ACP of VZP

?
Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate



VZP: rol huisartsenpraktijk

Huisartsen en verpleegkundigen zijn ideaal gesitueerd voor het tijdig opstarten van 
het VZP proces
• Kennen de patiënt en zijn of haar context goed (medisch en sociaal)
• Zien de patiënt over meerdere jaren heen (coördinatie van zorg)

Patiënten verwachten dat hun huisarts of verpleegkundigen het gesprek zal 
opstarten, maar het opstarten is een struikelblok voor beiden.



POLL VRAAG 
(antwoord via QR of link in chat) 

! Te weinig communicatieve vaardigheden
! Moeilijk om te praten over levenseinde en palliatieve zorg
! Moeite met timing : de persoon begint daar best zelf over
! Dit gesprek is erg belastend voor de patiënt en neemt hoop weg
! Angst voor de reactie van de patiënt
! Te weinig tijd

! Het zit niet in het takenpakket van een huisarts

!Het zit niet in het takenpakket van een verpleegkundige

! Ander 

! Geen drempel

Welke drempel is er voor U ALS ZORGVERLENER het meest herkenbaar ?



• Is ook maar een mens…

Eigen emoties, angsten

Onwennigheid om over dood gaan en aftakeling te spreken

• Onzekerheid over prognose

Juiste moment? 

Hoop niet wegnemen 

Therapie beperkende beslissingen zijn bijna nooit zwart-wit keuzes

ARTS

Zorgplanning: barrières bij artsen  

Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate



• Familierelaties

• Onvermogen om met levenseindevragen om te gaan

• Onvermogen de eindigheid van het leven te aanvaarden

• Beslissingsbekwaamheid/dementie?
PATIËNT

Zorgplanning: barrières bij patiënten 

Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate



VZP: Evidentie? 

• Vermindering van levensondersteunende behandelingen 

• Minder transfers naar ziekenhuis, meer sterven op plaats van voorkeur

• Groter gebruik van palliatieve zorgdossiers, meer opname op palliatieve eenheden 

• Geen effect op stress, angst of depressie bij familieleden

• Grotere tevredenheid bij familie en minder gevoel van belasting  

Brinkman-Stoppelenburg et al. Palliat Med 2014;28:1000-25
Houben et al. JAMDA 2014;15:477-89
Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate



VZP gesprek : voorbereiding

• Diagnose ?

• In welk ziektetraject ?

• Oncologisch

• Orgaanfalen – chronisch

• Frailty – de kwetsbare oudere

• In welk ziektestadium ?
(zie schema) 

• Welk maximaal zorgdoel ?

• Zijn er therapie-opties ?

• Is de patiënt/bewoner op de hoogte ?

• Zijn er reeds VZP-gesprekken gevoerd ?

• Vroegere wilsverklaringen ?

• Familiebanden ?

• DNR ?

• …



Bron : mijn wensen voor mijn gezondheidszorg. Traject vroegtijdige zorgplanning UZ Leuven



Zelfde diagnose?
Zelfde doelen?
Zelfde behandeling?



Zelfde diagnose?
Zelfde doelen?
Zelfde behandeling?



Toekomstig nomenclatuurnummer VZP : ‘103692’

opstellen én opvolgen 

van de advance care planning (ACP) 

bij patiënten 

die als palliatief worden geïdentificeerd 

volgens de identificatieschaal van de 

palliatieve patiënt (PICT)



Concreet: Toekomstig nomenclatuurnummer VZP

• VZP door huisarts die
• GMD beheert

• deel uitmaakt van groepering die GMD beheert

• Nomenclatuurnummer ‘103692’ 
• Eénmalig

• Mag gecumuleerd worden met een raadpleging of bezoek

• € 90,00 (via derdebetalersregeling – geen remgeld)



Concreet: Toekomstig nomenclatuurnummer VZP

Met de patiënt MINSTENS bespreken mogelijkheid  van

• Negatieve wilsverklaring – volgens model (FPZVl – LEIF - KBS - …)

• Positieve wilsverklaring (vb. wilsverklaring inzake euthanasie)

• Zorgdoelen bepalen

• Aanwijzen vertegenwoordiger of volmachthebber

• Gesprekken met alle betrokken zorgverleners



Concreet: Documenteren van de richtlijnen
Mogelijke documenten: 

• Wet betreffende de patiëntenrechten JURIDISCH
- Negatieve wilsverklaring bindend en
- Aanstellen van een vertegenwoordiger afdwingbaar

• Wet betreffende de euthanasie JURIDISCH
- Wilsverklaring inzake euthanasie NIET

(vb. van een positieve wilsverklaring) afdwingbaar 



Concreet: Toekomstig nomenclatuurnummer VZP

BESCHIKBAARHEID van de documenten: 

• In het medisch dossier: 

• Resultaten gesprek (wilsverklaringen, …)

• Positieve PICT-schaal

• Bij transfer tussen zorgsettings

• Andere betrokken hulpverleners op de hoogte

• Via hub in gestructureerde elektronische vorm (ten laatste op 1 januari 2023)



De PICT – een instrument voor VZP?

Dr. Gert Huysmans 
Huisarts en voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 



De PICT - een instrument voor VZP?

• Motivatie achter de PICT

• ‘Palliatieve zorg voor alle palliatieve patiënten’

• Ondersteuning doelgroep bepaling

• Voorlopers van de PICT

• Hoe de tool te gebruiken? 



VZP: de doelgroep

De jongbejaarde, het brede publiek

De terminale patiënt

De palliatieve patiënt



VZP: de doelgroep

• De jongbejaarde, het brede publiek

• De terminale patiënt

• De palliatieve patiënt

• Te weinig bereikt met VZP

• Grote impact op behandelingstraject

• Grote impact op kwaliteit van leven



VZP: de doelgroep

• De jongbejaarde, het brede publiek

• De terminale patiënt

• De palliatieve patiënt

• Te weinig bereikt met VZP

• Grote impact op behandelingstraject

• Grote impact op kwaliteit van leven

Maar: wie is de palliatieve patiënt?

Keuze voor PICT bij het nieuwe 

nomenclatuurnummer



PICT: De motivatie achter de tool

Palliatieve zorg voor alle palliatieve patiënten

Focus op zorgnoden >< levensverwachting

Aandacht voor niet-kanker patiënten

Uit KCE (2009)  Organisatie van Palliatieve zorg in België 



PICT: Palliatieve zorg voor alle patiënten



PICT: De motivatie achter de tool

Vroegtijdige palliatieve zorg voor patiënten met gemetastaseerd LongCa

Betere levenskwaliteit
Minder agressieve behandeling

Minder depressie
Langere overleving:

11,6 maand versus 8,9 maand

Temel e.a.,N Engl J Med 2010;363:733-42.



PICT= Palliative Indicator Care Tool

• Evaluatieschalen

• Palliative Performance Scale (PPS)

• Palliative Prognostic Index (PPI)

• Surprise Question van Lynn

• ‘Zou ik verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar zou overlijden?’

• SPICT (Prof. Scott Murray, Edinburgh) 

" PICT



‘SPICT’ als voorganger van de PICT

• Eenvoudig en bruikbaar

• Gevalideerd 

• Klinisch relevante criteria

• Breed gebruikt in Angelsaksische 

voorzieningen



PICT

Identificatie Indeling 



PICT

Heeft deze patiënt palliatieve zorg nodig?Identificatie



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 
komende 6 tot 12 maanden overlijden?

c Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 
≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   
≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 
aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 
in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 
aanmerking voor 
palliatieve zorg

c Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

c Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

c Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

c Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

c RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

c Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 
• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

c 1. Kanker

c Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

c Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

c 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

c Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 
minimale inspanning  (2.1)

c Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

c 3. Respiratoire aandoeningen

c Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 
rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

c Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

c Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

c 4. Nieraandoeningen 

c Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

c Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

c Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

c 5. Leveraandoeningen

c Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische
encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

c Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

c 6. Neurologische aandoeningen

c Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

c Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

c Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

c 7. Dementie of frailty syndroom

c Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

c Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

c Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

c Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

c Femurfractuur  en/of recent herhaald vallen  (7.5)

c Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

c 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________

Id
en

ti
fi

ca
ti

es
ch

aa
l,

 a
p

ri
l 

20
14



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 
komende 6 tot 12 maanden overlijden?

c Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 
≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   
≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 
aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 
in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 
aanmerking voor 
palliatieve zorg

c Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

c Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

c Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

c Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

c RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

c Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 
• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

c 1. Kanker

c Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

c Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

c 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

c Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 
minimale inspanning  (2.1)

c Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

c 3. Respiratoire aandoeningen

c Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 
rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

c Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

c Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

c 4. Nieraandoeningen 

c Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

c Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

c Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

c 5. Leveraandoeningen

c Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische
encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

c Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

c 6. Neurologische aandoeningen

c Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

c Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

c Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

c 7. Dementie of frailty syndroom

c Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

c Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

c Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

c Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

c Femurfractuur  en/of recent herhaald vallen  (7.5)

c Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

c 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________
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Zou ik verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar 
overlijdt?



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 
komende 6 tot 12 maanden overlijden?

c Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 
≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   
≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 
aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 
in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 
aanmerking voor 
palliatieve zorg

c Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

c Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

c Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

c Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

c RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

c Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 
• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

c 1. Kanker

c Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

c Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

c 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

c Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 
minimale inspanning  (2.1)

c Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

c 3. Respiratoire aandoeningen

c Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 
rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

c Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

c Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

c 4. Nieraandoeningen 

c Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

c Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

c Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

c 5. Leveraandoeningen

c Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische
encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

c Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

c 6. Neurologische aandoeningen

c Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

c Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

c Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

c 7. Dementie of frailty syndroom

c Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

c Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

c Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

c Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

c Femurfractuur  en/of recent herhaald vallen  (7.5)

c Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

c 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________

Id
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Zou ik verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar 
overlijdt?

Nee



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 
komende 6 tot 12 maanden overlijden?

c Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 
≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   
≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 
aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 
in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 
aanmerking voor 
palliatieve zorg

c Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

c Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

c Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

c Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

c RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

c Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 
• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

c 1. Kanker

c Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

c Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

c 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

c Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 
minimale inspanning  (2.1)

c Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

c 3. Respiratoire aandoeningen

c Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 
rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

c Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

c Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

c 4. Nieraandoeningen 

c Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

c Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

c Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

c 5. Leveraandoeningen

c Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische
encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

c Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

c 6. Neurologische aandoeningen

c Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

c Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

c Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

c 7. Dementie of frailty syndroom

c Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

c Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

c Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

c Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

c Femurfractuur  en/of recent herhaald vallen  (7.5)

c Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

c 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________
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Zou ik verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar 
overlijdt?

Nee

Twee of meer frailty-indicatoren?



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 
komende 6 tot 12 maanden overlijden?

c Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 
≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   
≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 
aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 
in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 
aanmerking voor 
palliatieve zorg

c Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

c Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

c Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

c Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

c RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

c Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 
• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

c 1. Kanker

c Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

c Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

c 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

c Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 
minimale inspanning  (2.1)

c Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

c 3. Respiratoire aandoeningen

c Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 
rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

c Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

c Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

c 4. Nieraandoeningen 

c Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

c Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

c Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

c 5. Leveraandoeningen

c Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische
encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

c Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

c 6. Neurologische aandoeningen

c Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

c Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

c Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

c 7. Dementie of frailty syndroom

c Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

c Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

c Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

c Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

c Femurfractuur  en/of recent herhaald vallen  (7.5)

c Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

c 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________

Id
en

ti
fi

ca
ti

es
ch

aa
l,

 a
p

ri
l 

20
14

Zou ik verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar 
overlijdt?

Nee

Twee of meer frailty-indicatoren?

Bvb.:
- Gewichtsverlies
- Wonend in WZC
- Symptoomlast
- …



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 
komende 6 tot 12 maanden overlijden?

c Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 
≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   
≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 
aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 
in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 
aanmerking voor 
palliatieve zorg

c Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

c Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

c Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

c Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

c RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

c Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 
• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

c 1. Kanker

c Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

c Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

c 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

c Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 
minimale inspanning  (2.1)

c Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

c 3. Respiratoire aandoeningen

c Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 
rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

c Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

c Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

c 4. Nieraandoeningen 

c Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

c Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

c Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

c 5. Leveraandoeningen

c Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische
encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

c Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

c 6. Neurologische aandoeningen

c Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

c Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

c Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

c 7. Dementie of frailty syndroom

c Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

c Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

c Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

c Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

c Femurfractuur  en/of recent herhaald vallen  (7.5)

c Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

c 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________
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Zou ik verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar 
overlijdt?

Nee

Twee of meer frailty-indicatoren?

Ja



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 
komende 6 tot 12 maanden overlijden?

c Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 
≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   
≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 
aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 
in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 
aanmerking voor 
palliatieve zorg

c Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

c Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

c Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

c Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

c RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

c Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 
• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

c 1. Kanker

c Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

c Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

c 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

c Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 
minimale inspanning  (2.1)

c Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

c 3. Respiratoire aandoeningen

c Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 
rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

c Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

c Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

c 4. Nieraandoeningen 

c Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

c Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

c Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

c 5. Leveraandoeningen

c Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische
encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

c Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

c 6. Neurologische aandoeningen

c Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

c Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

c Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

c 7. Dementie of frailty syndroom

c Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

c Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

c Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

c Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

c Femurfractuur  en/of recent herhaald vallen  (7.5)

c Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

c 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________
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Zou ik verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar 
overlijdt?

Nee

Twee of meer frailty-indicatoren?

Ja

Eén of meer criteria van potentieel lethale aandoening



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 
komende 6 tot 12 maanden overlijden?

c Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 
≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   
≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 
aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 
in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 
aanmerking voor 
palliatieve zorg

c Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

c Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

c Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

c Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

c RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

c Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 
• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

c 1. Kanker

c Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

c Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

c 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

c Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 
minimale inspanning  (2.1)

c Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

c 3. Respiratoire aandoeningen

c Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 
rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

c Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

c Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

c 4. Nieraandoeningen 

c Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

c Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

c Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

c 5. Leveraandoeningen

c Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische
encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

c Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

c 6. Neurologische aandoeningen

c Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

c Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

c Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

c 7. Dementie of frailty syndroom

c Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

c Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

c Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

c Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

c Femurfractuur  en/of recent herhaald vallen  (7.5)

c Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

c 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________
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14

Zou ik verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar 
overlijdt?

Nee

Twee of meer frailty-indicatoren?

Ja

Eén of meer criteria van potentieel lethale aandoening
Bvb. nierfalen
- Deterioratie chronisch nierfalen
- Stopzetten of weigering dialyse
- Nierfalen bij andere lethale 

aandoening



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 
komende 6 tot 12 maanden overlijden?

c Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 
≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   
≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 
aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 
in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 
aanmerking voor 
palliatieve zorg

c Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

c Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

c Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

c Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

c RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

c Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 
• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

c 1. Kanker

c Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

c Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

c 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

c Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 
minimale inspanning  (2.1)

c Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

c 3. Respiratoire aandoeningen

c Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 
rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

c Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

c Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

c 4. Nieraandoeningen 

c Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

c Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

c Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

c 5. Leveraandoeningen

c Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische
encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

c Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

c 6. Neurologische aandoeningen

c Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

c Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

c Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

c 7. Dementie of frailty syndroom

c Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

c Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

c Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

c Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

c Femurfractuur  en/of recent herhaald vallen  (7.5)

c Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

c 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________

Id
en

ti
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ca
ti
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20
14

Zou ik verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar 
overlijdt?

Nee

Twee of meer frailty-indicatoren?

Ja

Eén of meer criteria van potentieel lethale aandoening

Ja

Patiënt heeft nood aan palliatieve zorg



PICT

Welke inzet van palliatieve zorg heeft 

deze patiënt nodig? Indeling 



Uw patiënt komt in aanmerking voor 
palliatieve zorg

Is zijn levensverwachting 
≤ 3 maanden ? 

Gebaseerd op de inschatting van de arts en/of 
op een gevalideerd hulpinstrument zoals de PPS-schaal

☐ Ja

Uw patiënt 
heeft recht op 
het volledig 

palliatief 
statuut

☐ Neen

Vertoont uw patiënt 
≥ 1 criterium 

van verhoogde zorgnood?

Uw patiënt 
heeft recht op 
het verhoogd 

palliatief 
statuut

# Leeftijd  < 18 jaar (a)

# Neurodegeneratieve aandoening of dementie of CVA of tumor van het centraal zenuwstelsel, met slik- en/of ademhalingsproblemen en/of ernstige agitatie 
(b)

# Hartfalen of respiratoire insufficiëntie of andere ongeneeslijke aandoening  met onvoorspelbaar verloop en die kan aanleiding geven tot een plots overlijden (c)  

# Bijkomende aanwezigheid van een psychiatrische aandoening  (d)

# Bijkomende aanwezigheid van een motorische of verstandelijke beperking (e)

# Onstabiel symptoom; persisterend symptoom, dat door de patiënt als erg hinderlijk wordt ervaren en een voortdurende aanpassing van de  behandeling vereist (f)

# Refractair symptoom; persisterend symptoom, dat door de patiënt als erg hinderlijk wordt ervaren en dat niet verlicht kan worden door de gebruikelijke behandelingen (g)

# Hoog risico op bloedingen: een recente bloeding (in de laatste 3 maanden)  waarvan de oorzaak niet weggenomen kon worden, en/of wekelijkse toediening van 
bloedplaatjes  en/of opmaak van een urgentieprotocol om de patiënt te sederen in geval van acute bloeding  (h)

# Hoog risico op epileptische aanval: meerdere recente aanvallen (in de laatste 3 maanden), en/of opmaak van een urgentieprotocol om de patiënt te sederen in geval van een 
acute epileptische aanval  (h)

# Hoog risico op fracturen; meerdere recente valpartijen (in de laatste 3 maanden), en/of botletsel(s)  met een belangrijk risico op botfractuur of ruggenmergcompressie  (j)

# Hoog risico op ademnood; recent (in de laatste 3 maanden) meerdere respiratoire paniekaanvallen en/of opmaak van een urgentieprotocol  om de patiënt te sederen bij 
verstikking  (k)

# Kunstmatige enterale of parenterale voeding (l)

# Tracheobronchiale aspiratie meermaals per dag  (m) 

# Complexe wond-, drain- of stomazorg (n)

# Continue subcutane of intraveneuze toegangsweg noodzakelijk (o)

# Peridurale of intrathecale katheter (p)

# Pleura- of ascitespunctie meer dan 1 keer per week (q)

# Continue blaasspoeling (r)

# Continue zuurstoftherapie (s)

# Invasieve beademing (t)

# Dialyse (u)

# Moeilijke coping van de patiënt, die interventie van de gespecialiseerde palliatieve  zorgverstrekker(s) vereist ; symptomen van angst of depressiviteit,  en /of met 
verstoring van sociale contacten ten gevolge van stress veroorzaakt door het ziekteverloop.   (v)

# Langdurige coping stoornissen van een familielid van de eerste graad of van een inwoner onder hetzelfde dak die interventie van de gespecialiseerde 
palliatieve zorgverstrekker(s) vereist (w)

# Langdurige existentiële/spirituele ontreddering van de patiënt, die interventie van de gespecialiseerde palliatieve zorgverstrekker(s) vereist; zinverlies door 
confrontatie met de ongeneeslijke aandoening, gekoppeld aan een gevoel van wanhoop, minderwaardigheid, vereenzaming, controleverlies en verlies van waardigheid (x)

# Geen of onvoldoende steun door de naasten (om medische of psychosociale redenen) bij patiënten < 60 jaar die niet in een ROB/RVT verblijven (y)

# Katz-score ≥ 3 voor ≥ 1 item van de 3 groepen:  zich wassen/ zich kleden - stappen/naar het toilet gaan – continentie / eten in het geval van een patiënt <60 
jaar  (buiten verblijf in ROB-RVT) (z)

# Andere situatie die aandacht verdient;  iedere situatie waarin de patiënt volgens de evaluerende arts meer ondersteuning zou moeten genieten

Verklaar: ________________________________________Uw patiënt 
heeft recht op 
het eenvoudig 

palliatief 
statuut

☐ Ja ☐ Neen
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Schaal m.b.t de ernst van de zorgnoden

Patiënt komt in aanmerking voor palliatieve zorg

Zou ik verrast zijn als deze patiënt 
binnen de drie maand overlijdt?

Nee

Volledig 
palliatief 
statuut

Ja

Eén of meerdere criteria 
van verhoogde zorgnood

Ja

Verhoogd 
palliatief 
statuut

Nee

Eenvoudig 
palliatief 
statuut 53



PICT: prevalentie 

4% van de patiënten uit de huisartsenpraktijk 



PICT:  Eenvoudig palliatief statuut bv.

• Vroegtijdige zorgplanning

• Palliatieve equipes bij MOC’s in 

ziekenhuizen

• Gegevensoverdracht tussen settings

• …



PICT:  conclusie 

• Bruikbaar instrument in dagelijkse praktijk

• Identificatie van elke palliatieve patiënt, ongeacht de 
aandoening

• Vroegtijdiger identificatie

• VZP en nomenclatuurnummer voor elke als palliatief 
geïdentificeerde patiënt



VZP: Een studie naar een training voor 
huisartsen - lessen tot nu toe 

Julie Stevens 
Doctoraal onderzoeker End-Of-Life-Care Research Group 
Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel 



VZP: Een studie naar een training voor 
huisartsen- lessen tot nu toe 

• Aanleiding van de studie 

• Setting en methode 

• Eerste bevindingen 



VZP: Een studie naar een training voor 
huisartsen- lessen tot nu toe 

• Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit 
Brussel en de Universiteit Gent

• Grootschalige studie in Vlaanderen

• Testen van interventie die huisartsen en patiënten beter in staat moeten 
stellen om VZP-gesprekken te voeren



VZP: Een studie naar een training voor 
huisartsen- lessen tot nu toe 

VZP Communicatietraining voor de 

huisarts

Online module:

• Achtergrondinformatie: wettelijk kader, …

• Interactieve oefeningen via 

casusbespreking, video-voorbeelden, …

• Documenten beschikbaar om gesprekken te 

ondersteunen



VZP: Een studie naar een training voor 
huisartsen- lessen tot nu toe 

Bevindingen rond praktijkervaringen:

• Veel oudere patiënten, patiënten met multiculturele achtergronden

• Misverstanden over bv. euthanasie

• Barrières rond het initiëren: Wanneer? Hoe kaderen? Met wie? 

• Familie die sturend is, tijdsgebrek, niet durven doorvragen, …



VZP: Een studie naar een training voor 
huisartsen- lessen tot nu toe 

Ingangspoort voor gesprekken over VZP:

• Een hyperacute situatie is niet het moment on een gesprek aan te gaan

• Patiënten voelen meestal zelf aan als het niet goed gaat: “Ik zie dat je 

achteruitgaat” vs. “Je hebt een gemetastaseerde kanker”

• Balans tussen paternalistische houding vs. verwachtingen van patiënt



VZP: Een studie naar een training voor 
huisartsen- lessen tot nu toe 

Algemene tips uit de training:

• Voorbereiding en inplannen zijn belangrijk

• Hoeft niet binnen 1 consult, maar kan ook in meerdere korte consulten

• Verschillende momenten in het leven van patiënt kunnen een

aangrijpingspunt zijn

• Begrip tonen kan samengaan met foute verwachtingen voorkomen



VZP: Een studie naar een training voor 
huisartsen- lessen tot nu toe 

Wat willen we uit een VZP gesprek halen?

• Wat betekent levenskwaliteit, kwaliteit van zorg, … voor patiënt?

• Wie is aanspreekpunt/vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger?

• Hoe ziet patiënt de toekomstige zorg? Wat wil patiënt wel/niet?

Resultaat: een algemeen beeld, geen concrete situatieschets



VZP: Een studie naar een training voor 
huisartsen- lessen tot nu toe 

Cave:

• Niet overhaasten

• Vermijd tegenstrijdige boodschappen

• Let op met het aanbrengen van wilsverklaringen tijdens het eerste gesprek



VZP: Een studie naar een training voor 
huisartsen- lessen tot nu toe 

Do:

• Normaliseer het VZP gesprek: het maakt deel uit van een goede zorg

• Stel “waarom”-vragen

• Wees authentiek, toon empathie en geef erkenning

• Wees alert voor cues

• Luister en laat patiënt aan het woord: je creëert een mandaat om er dieper

op in te gaan



1 0  m i n  PA U Z E



VZP – Wat breng je ter sprake? 

Prof dr. Peter Pype 
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Gent



VZP – Wat breng je ter sprake? 

• Invloed culturele achtergronden van de patiënt   

• Attitude en communicatie 

• De stappen in het VZP proces



VZP: definities herhalen 

Vroegtijdige zorgplanning (VZP) is een proces van reflectie en dialoog tussen de patiënt, 

zijn naasten en één of meerdere zorgverleners (waaronder een arts) waarbij toekomstige 

zorgdoelen besproken en gepland worden. Deze zorgdoelen zijn gebaseerd op wat de 

patiënt waardeert als kwaliteitsvolle zorg en ze kunnen steeds aangepast worden aan 

de veranderende situatie van de patiënt. Ze kunnen richting geven aan de beslissingen 

omtrent de zorg aan het levenseinde op het ogenblik dat de patiënt niet meer in staat is 

zijn wil te uiten. 

www.pallialine.be



VZP – het gesprek

De oorspronkelijke doelstelling om schriftelijk en anticiperend behandelkeuzes vast te 
leggen (bv. weigering van reanimatie, sondevoeding, kunstmatige beademing of 
antibioticagebruik...), om een vertegenwoordiger aan te stellen en eventueel schriftelijke 
wilsverklaringen op te maken, 

werd verruimd 

tot een proces van overleg waarbij de nadruk o.a. komt te liggen op het bespreken 
van zorgdoelen, rekening houdend met wat de patiënt waardeert als kwaliteitsvolle zorg. 
Deze zorgdoelen kunnen steeds aangepast worden aan de veranderende situatie van de 
patiënt



POLL VRAAG
(antwoorden via QR of link in chat)

Waar hechten patiënten het minst belang aan tijdens 

een VZP gesprek?

1. Informatie over hun actuele ziektetoestand

2. Wat VZP precies is

3. Concrete afspraken over specifieke behandelingen

4. De verschillen tussen de globale zorgkeuzes



• De meeste Westerse patiënten wensen te praten over hun levenseinde.

• Ze ervaren daarbij de nood aan informatie over hun ziektetoestand, over mogelijke zorgkeuzes en over 
wat VZP inhoudt.

• Het verdient de nadruk dat niet-Westerse culturen andere (soms conflicterende) kernwaarden 
kunnen nastreven die hun visie op vroegtijdige zorgplanning zal beïnvloeden.

3. Toekomst 2. Informatie 1. Kaderen  



VZP – verwachtingen van patiënten

Patiënten verkiezen het gesprek eerder te voeren over 

doel en uitkomst van toekomstige behandelingen (levensverlenging, 

functiebehoud, comfortzorg…) dan over concrete afspraken over 

specifieke behandelingen in welbepaalde omstandigheden (reanimatie 

bij ziekenhuisopname, vocht- en voeding in de terminale fase, …) 



Het VZP-proces verloopt gefaseerd en volgende stadia kunnen 
doorlopen worden, afgestemd op de behoefte van de patiënt en zijn 

naaste(n): 

1. OPVATTINGEN EN VOORKEUREN VERKENNEN 

2. HET ONDERWERP VZP TER SPRAKE BRENGEN 
3. ZORGDOELEN BESPREKEN 

4. KEUZES NOTEREN 

5. KEUZES COMMUNICEREN 

6. KEUZES HERZIEN EN UPDATEN 



VZP – communicatie

• Vertrouwensrelatie
• Empathie
• Actief luisteren 

• Slecht nieuws gesprek
• Shared decision making

• Een gesprek, geen checklist
• Wees bewust bent van uw eigen 

ethisch, spiritueel/existentieel en 
cultureel kader 



1. OPVATTINGEN EN VOORKEUREN VERKENNEN 

• Verwachtingen, opvattingen en misvattingen 
in verband met het toekomstig ziekteverloop. 

• Ervaringen en angsten
• Wat weet / begrijpt de patiënt (vorige gesprekken)
• Wat wil hij (niet) weten

• Informeer uw patiënt over het toekomstig ziekteverloop. 
• Wat heeft patiënt nodig om te kunnen meebeslissen



2. HET ONDERWERP VZP TER SPRAKE BRENGEN 

• Duid het belang, de mogelijkheden 
en de beperkingen van VZP. 

• Wat is het, waarom en waarom nu?
• Toekomst is meer dan het levenseinde 

• Toets de bereidheid om verder te 
denken en te praten over VZP. 

• Nu, later of nooit?
• Alleen of met een naaste?



3. ZORGDOELEN BESPREKEN 

• Begeleid uw patiënt bij het formuleren van algemene zorgdoelen. 
• Vertrekken van waarden en opvattingen 

• Mbt health related quality of life 

• De zorgverlener bespreekt, indien de patiënt dit wenst, relevante specifieke 
behandelbeslissingen afgestemd op het te verwachten ziektetraject van de patiënt. 

• Cave hypothesen en (on-) zekerheden

• Niet-behandelbeslissingen
• Bij naderend levenseinde

• Toets of de draagwijdte van de gemaakte keuzes goed begrepen is door de patiënt en/of 
zijn naaste. 



4. KEUZES NOTEREN

• Noteer een weerslag van de VZP-gesprekken in het dossier.

• Eventueel document voor patiënt 



5. KEUZES COMMUNICEREN

Informeer alle betrokken zorgverleners in verband met de gemaakte 
zorgkeuzes



5. KEUZES COMMUNICEREN
VZP A : Alles doen om het leven te behouden 

VZP B : functieBehoud verzekeren
• Behoud onafhankelijkheid
• Behoud van functies
• Behoud of verbetering levenskwaliteit

VZP C : comfort / kwaliteit nastreven
• Palliatieve zorg
• Comfortzorg

VZP Ct : het stervensproces ondersteunen
• Terminale comfortzorg
• Pijn- en symptoomcontrole
• Stervensproces niet verlengen

Het ABC MODEL 



6. KEUZES HERZIEN EN UPDATEN

Herzie op regelmatige tijdstippen de gemaakte zorgkeuzes afhankelijk van de 

gezondheidstoestand en toekomstperspectieven van de patiënt. 



VZP proces: conclusie 

• Het initiatief voor VZP ligt bij ons zorgverleners 

• Patiënten verwachten vooral een gesprek over doel en uitkomst van 
toekomstige behandelingen

• VZP doe je niet in één keer, maar is een proces



VZP  - De wettelijke verankering 

Dr. Gert Huysmans
Huisarts en voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 



VZP  - De wettelijke verankering 

• Relevante wetgeving 

• Gevolg/impact op praktijk

• Brug naar nomenclatuur/proces



bewoner en familie

wetgeving zorgethiek

samenleving



bewoner en familie

zorgethiek

samenleving

wetgeving



VZP  - Het wettelijk kader 2002

• Wet palliatieve zorg

• Wet euthanasie

• Wet rechten patiënt



VZP – Wet Palliatieve Zorg

• Wetswijziging 2016: 

• Verruiming definitie: vergevorderd of terminaal stadium van 

een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte

• Levensverwachting speelt geen rol meer

• Multidisciplinaire totaalzorg 

• Operationalisering via PICT



VZP  - Het wettelijk kader 2002

• Wet palliatieve zorg

• Wet euthanasie

• Wet rechten patiënt



Euthanasie op basis van actueel verzoek

• Actueel verzoek is juridisch niet bindend

• ‘Alle papieren zijn in orde…’

• Euthanasie is geen recht

• Alle wettelijke voorwaarden moeten vervuld zijn



Euthanasie op basis van een voorafgaande 
wilsverklaring

• Opgesteld door een wilsbekwame meerderjarige of een 

wilsbekwame ontvoogde minderjarige

• Euthanasie kan worden toegepast wanneer de patiënt 

onomkeerbaar buiten bewustzijn is



Euthanasie op basis van een voorafgaande 
wilsverklaring

• Wilsverklaring niet ouder dan 5 jaar gewijzigd naar 10 jaar
• Tenzij wilsonbekwaamheid in de loop van 10 jaar

• Na registratie kan gekozen worden voor onbeperkte geldigheid
• Zinvol? 

• Een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie is juridisch 
niet bindend



Euthanasie op basis van een voorafgaande 
wilsverklaring

• Onomkeerbaar bewustzijnsverlies

• Dementie

• De stervensfase



VZP  - Het wettelijk kader 2002

• Wet palliatieve zorg

• Wet euthanasie

• Wet rechten patiënt



Kwaliteitsvolle zorg (art.5)

• Iedere patiënt heeft recht op kwaliteitsvolle zorg die beantwoordt

aan zijn behoeften

• De patiënt heeft geen recht op zorg die niet (langer) 

beantwoordt aan zijn behoeften: wettelijke basis voor niet-

behandelbeslissing



Recht op informatie over de 
gezondheidstoestand (art.7)

• Iedere patiënt heeft recht op informatie over zijn

gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan

• De patiënt heeft recht op deze informatie, los van enige

behandeling



Toestemmen of weigeren van een
behandeling (art.8)

• Iedere patiënt heeft recht toe te stemmen tot een behandeling of 

die te weigeren

• Dat geldt ook voor een zinvolle, zelfs levensreddende behandeling

• Belang van definiëren zorgdoelen

• Toestemmen en weigeren kunnen actueel gebeuren (patiënt is nog

aanspreekbaar) of voorafgaandelijk



Voorafgaandelijke toestemming of weigering

• Voorafgaandelijke toestemming: positieve wilsverklaring. Niet

geregeld in de wet. Is juridisch niet bindend.

• Voorafgaande weigering: negatieve wilsverklaring. Moet worden

geëerbiedigd mits wettelijke voorwaarden zijn vervuld

(welbepaalde tussenkomst)



Recht op vertegenwoordiging (art.14)

• Statuut van verlengd minderjarige en onbekwaamverklaarde

werd op 1/9/2014 vervangen door dat van ‘meerderjarige

beschermde persoon’

• Hierdoor werd art.13 wet rechten patiënt overbodig. Wie 

verlengd minderjarig of onbekwaam verklaard was, behoudt dit

statuut en de voogd blijft de vertegenwoordiger



De wilsonbekwame patiënt is een
meerderjarige beschermde persoon

Indien een wilsonbekwame patiënt door de vrederechter onder het 

statuut van meerderjarige beschermde persoon is geplaatst, 

worden zijn rechten als patiënt in de eerste plaats uitgeoefend

door een door de patiënt zelf aangewezen vertegenwoordiger



De wilsonbekwame patiënt is een
meerderjarige beschermde persoon

• Indien geen aangeduide vertegenwoordiger, dan door de 

‘bewindvoerder over de persoon’ van deze patiënt, benoemd en

gemachtigd door de bevoegde vrederechter

• Zoniet, de ‘cascaderegeling’



De wilsonbekwame patiënt is geen
meerderjarige beschermde persoon

De rechten van deze patiënt worden vooreerst uitgeoefend door 

een door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger



De wilsonbekwame patiënt is geen
meerderjarige beschermde persoon

• Is die er niet dan geldt de cascaderegeling:

- Samenwonende partner van de patiënt

- Een meerderjarig kind

- Een ouder

- Een meerderjarige broer of zus

- Zo geen vertegenwoordiger of conflict : de arts treedt op 

als belangenbehartiger



Vroegtijdige zorgplanning, ter overweging

• Is een proces om te komen tot onderhandelde zorg 

en zorgdoelen

• Wilsverklaringen kunnen daarvan een uitvloeisel zijn

• Op dit ogenblik: kwaliteit van wilsverklaringen is niet 

goed



Ta k e - h o m e  m e s s a g e

• Weten uit onderzoek dat een proces van VZP echt de ervaren kwaliteit van 
leven in de laatste levensfase verbetert van patiënten én nabestaanden.

• De patiënt kijkt naar ons als zorgverlener om het initiatief tot VZP te nemen.. 
Wacht dus niet tot mensen er zelf over beginnen, maar durf concreet de vraag 
stellen...

• Toekomstig nomenclatuur kan eenmalig worden aangerekend, maar VZP is en 
blijft een proces. 



Q&A

Evaluatie en 
Accreditatie?
Scan de QR

Aanwezigheidsattest? 
info@palliatief.be



B E D A N K T  V O O R  J U L L I E  A A N D A C H T

Verder lezen en leren 

pallialine.be

palliatief.be 

LEIF.be en ‘App LEA’  

LOK pakket vroegtijdige zorgplanning Domus Medica 

domusmedica.be/kennisdomein/chronische-zorg


