
Basiscursus Palliatieve Zorg 
Deel 1: Palliatieve zorg, kernwaarden en principes 
Achtergrondmateriaal bij Les 1 ‘Wat is palliatieve zorg’ 

  

 
 

© EDU-line, 2021 

 

1 

Inleiding palliatieve zorg 
 

Palliatieve zorg kan onderverdeeld worden in een aantal fases. Doorgaans worden 
de palliatieve fase, de stervensfase en de nazorgfase onderscheiden.  
 
In de palliatieve fase vindt 
behandeling plaats door de 
kwaliteit van leven te behouden of 
te verbeteren. Dit kan door de 
onderliggende ziekte te 
behandelen (ziektegerichte 
palliatie) en/of door de klachten en 
de symptomen van de 
onderliggende ziekte te verlichten 
en zo mogelijk te voorkomen 
(symptoomgerichte palliatie). Vaak worden beiden in combinatie aangeboden. 
Wanneer behoud van kwaliteit van leven niet langer mogelijk is, richt 
symptoomgerichte palliatie zich op de best haalbare kwaliteit van sterven. 

 
De palliatieve fase kan in grote lijnen op drie verschillende manieren verlopen. Bij 
kanker gaat de achteruitgang aan het eind van de ziekte vrij abrupt. Bij hartfalen 
en COPD zijn er perioden van terugval, en vindt het overlijden meestal plotseling 
plaats. Bij dementie is er sprake van een geleidelijke achteruitgang. 

 
Behandeling is hier dus nadrukkelijk niet gericht op genezing (curatie) maar op 
vermindering en verlichting van de klachten (palliatie). De geschatte laatste drie 
maanden van leven in de palliatieve fase wordt de terminale fase genoemd. Veel 
van de zorg staat dan in het teken van (het voorbereiden op) het sterven.  
 
Een patiënt komt in de stervensfase als hij of zij nog maar een aantal dagen te 
leven heeft. Nazorg vindt plaats na het overlijden van de patiënt en richt zich op 
de omgeving van de overleden patiënt. In deze fase wordt adequaat ingespeeld 
op wat familie en naasten nodig hebben op praktisch, psychosociaal en spiritueel 
gebied. 
  

Figuur 1: Spectrum van de palliatieve 
zorg, Lynn & Adamson, 2003 
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De afgelopen jaren heeft de zorg voor de hele mens, met alle lichamelijke, 
psychische, sociale en existentiële aspecten (biopsychosociaal model (Huber, 
2011)) in toenemende mate aandacht gekregen. De patiënt met een ongeneeslijke 
en levensbedreigende ziekte (hier start de palliatieve zorg) en zijn omgeving 
worden daarbij benaderd vanuit het veranderde levensperspectief met als primair 
doel verbetering of behoud van de kwaliteit van leven en in de terminale fase 
kwaliteit van sterven. 
 
In de hieronder weergegeven grafieken zien we de drie verschillende 
ziektetrajecten voor mensen met progressieve chronische ziekten, in volgorde 
van links naar rechts: (A) een traject met gestage progressie en meestal een 
duidelijke terminale fase, meestal kanker; (B) een traject (bijvoorbeeld 
ademhalings- en hartfalen) met geleidelijke achteruitgang, onderbroken door 
episoden van acute achteruitgang en enig herstel, met een meer plotselinge, 
schijnbaar onverwachte dood; en (C) een traject met langdurige geleidelijke 
achteruitgang (typisch voor zwakke ouderen of mensen met dementie) (Murray, 
Kendall, & Boyd, 2005) 
 

 
Figuur 2: Ziektetrajecten, uit (Murray, Kendall, & Boyd, 2005) 

 
Bij palliatieve zorg wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende fasen: (1) 
ziektegerichte palliatie, (2) symptoomgerichte palliatie en (3) palliatie in de 
stervensfase.  
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Tijdens de ziektegerichte palliatie staat het verbeteren dan wel handhaven van 
de ervaren kwaliteit van leven centraal. Tijdens deze fase vindt steeds een 
afweging plaats tussen de risico’s en bijwerkingen van zowel behandelen als niet 
behandelen. Beslissingen hierin worden gezamenlijk genomen op basis van 
goede voorlichting door artsen en verpleegkundigen. Ziektegerichte behandeling 
kan gepaard gaan met belasting en bijwerkingen (op korte en op lange termijn). 
Het toepassen van supportive care1 is dan geïndiceerd. 
 
Bij symptoomgerichte palliatie is het doel het voorkomen en bestrijden van 
klachten. Hierin is de overweging met name gericht op het maximale behoud van 
de cognitieve functies bij het zo min mogelijk last hebben van bijwerkingen van 
de behandeling. De meest voorkomende klachten bij patiënten met kanker in de 
palliatieve fase zijn: vermoeidheid, pijn, gebrek aan energie, zwakte en gebrek aan 
eetlust (allen prevalentie >50%) (Spil, Muilekom, & Walle, 2013). In het kader van 
symptoomgerichte palliatie wordt de methodiek van klinisch redeneren 
gecombineerd met een multidimensionale benadering en wordt er expliciet 
rekening gehouden met de wensen van de patiënt en de levensverwachting van 
de patiënt. Dit noemt men de methodiek besluitvorming (voorheen palliatief 
redeneren) waarbij gebruikgemaakt wordt van vier fasen in de besluitvorming 
(IKNL, 2014).  
 
Palliatie in de stervensfase heeft tot doel het bestrijden van klachten. Het behoud 
van de cognitieve functies is hierbij niet altijd mogelijk of zelfs wenselijk. De 
tijdspanne waarin het naderende levenseinde overgaat in het stervensproces is 
lastig te zeggen (Hui, et al., 2015). Op basis van onderstaande signalen wordt 
duidelijk dat het levenseinde zich aankondigt. 
 

 
1 Het voorkomen en/of verlichten van de bijwerkingen van een behandeling 


