
Toekomstige zorgplanning

Een zorg minder!

Onderlegger voor presentatie 
Groeps-voorlichtingsbijeenkomst over TZP

Blauwdruk
“Toekomstige Zorgplanning”



Inleiding ziektespecifiek deel

§ Maximaal drie dia’s met:

– Uitleg over ziektebeeld ( bv. Dementie, m. Parkinson, 

hartfalen, COPD, nierziekten e.d.)

§ In deze drie dia’s toewerken naar toekomstperspectief en 

mogelijke vragen hierontrent.

§ Vervolgens overgang maken naar project toekomstige 

zorgplanning



TOEKOMSTIGE ZORGPLANNING….

WAT VERSTAAN WE ER EIGENLIJK ONDER?



Toekomstige zorgplanning

Handreiking om met uw arts en naasten te praten over uw 

wensen, grenzen en verwachtingen rond de toekomst



Behoud van kwaliteit van leven
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Confrontatie met ziekten
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Toekomstige zorgplanning

§ Gesprekken over wat u voor u zelf passende zorg voor de 

toekomst vindt

§ Gesprek over uw wensen en denkbeelden

§ Maar ook over uw zorgen en angsten m.b.t. de toekomst

§ En dit kenbaar maken aan uw artsen, familie en vrienden

§ Met als doel streven naar kwaliteit van leven én sterven



Samen zoeken naar passende zorg

Maatwerk



Passende zorg m.b.t. de toekomst:

1. Gewenste woonsituatie?

2. Wie mag u vertegenwoordigen bij niet meer zelf 

kunnen besluiten?

3. Behandelwensen- en afspraken?



Gewenste woonsituatie

§ Wat is er allemaal mogelijk als u zelfstandigheid inlevert?

§ Wie of wat is leidend hierin?

– Eigen wens of juist wens van naasten?



Wie vertegenwoordigt u?

§ Wie besluit over u als u dat niet meer zelf kan?

§ Bv. bij een ernstige ziekte, beroerte, dementie of in coma raken

§ Het is belangrijk om dan te weten wie u kan en mag helpen en 

vertegenwoordigen.



Behandelwensen en afspraken

Eventueel wilsverklaring



Plotseling ernstig ziek



PANIEK?
ANGST VOOR BENAUWDHEID?



Welke scenario’s zijn er?
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Wel-niet naar het ziekenhuis?



Wel-niet reanimeren?



High-Tech omgeving van het ziekenhuis



Wel/niet intensieve behandelingen?



Als je op de IC-komt

Hoe nu verder? 
Samen praten over behandeling op de IC 

 

 

U heeft een afspraak met de IC-arts en de IC-verpleegkundige, omdat uw naaste       
is opgenomen op de intensive care (IC). Zij willen u graag betrekken bij de behan- 
delstappen. In dit gesprek kunt u informatie uitwisselen zodat het behandelteam 
een plan kan maken dat past bij de situatie, wensen en verwachtingen van de 
patiënt. Het team is eindverantwoordelijk voor de keuzes in de behandeling van  
uw naaste. 

 
De IC-arts en de IC-verpleegkundige bespreken de volgende onderwerpen met u: 

 
1. Hoe is de huidige gezondheidstoestand en   behandeling? 

De IC-arts geeft u uitleg en toelichting. U kunt hierover vragen stellen. 
 

2. Hoe was de situatie vóór opname op de  IC? 
Bij opname heeft u aan de verpleegkundige al informatie gegeven over de 
situatie van de patiënt vóór opname. De IC-arts gaat hier nu verder met u op in. 
• Waren er veranderingen in de gezondheid: conditie/geheugen/zelfredzaamheid? 
• Was hij/zij in staat om zelf beslissingen te  nemen? 

 
3. Wat zijn wensen en verwachtingen van de  patiënt? 

• Wat zijn belangrijke dingen in zijn/haar leven? 
• Is hij/zij tevreden over zijn/haar  leven? 

 
4. Wat zijn uw wensen en verwachtingen als  naaste? 

• Hoe wilt u betrokken zijn bij de zorg van uw naaste? 
• Hoe voelt u zich over de opname van uw naaste op de IC? 
• Wat vindt u belangrijk bij de opname en behandeling van uw naaste? 

 
5. Hoe verder? 

Samen met u bespreekt de IC-arts de mogelijkheden voor behandeling: 
wat zijn de voors en tegens? 

• Deze kaart helpt u om zich voor te bereiden op het gesprek 
• Van de IC-verpleegkundige hoort u waar u het voorbereidende filmpje 

kunt bekijken 

 



Passende Zorg



Balanceren

Onderbehandeling Overbehandeling

Balanceren
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Hoe ingewikkeld?
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Welke richting zou u passen?
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Proces van besluiten nemen



Gezamenlijke besluitvorming!

Angela Coulter, 1999, BMJ 319: 719-720



VOORLICHTING OVER FEITEN
KAN HELPEN OF GERUSTSTELLEN



Wat wilt u hierover weten?



Kwaliteit van sterven
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WAT KAN HELPEN?



VRAGEN VOOR U ZELF?



Wie ben ik?

Belangrijk?

Fotograaf Tom Hussey



Waar hoop ik op?

Fotograaf Tom Hussey



Wat verwacht ik?

Fotograaf Tom Hussey

Drijfveren?



Wat past mij medisch gezien?



WAT IS MEDISCH GEZIEN HAALBAAR?



Stel dit past u niet?
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Welke alternatieven zijn er?
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Ziekenhuis “zonder toeters en bellen”



Of thuis anders behandelen?



Wat levert toekomstige 
zorgplanning u op?



Toekomstige zorgplanning

§ Heeft een positief effect!

– Eigen regie en geeft rust

– Afname van angst, stress en depressie bij naasten of 

nabestaanden

§ Kan eventuele behandelingen of ziekenhuisopnames die u niet wenst 

voorkomen

§ Draagt bij aan het meer kunnen verblijven op de door u gewenste 

plek in de laatste levensfase



WANNEER TOEKOMSTIGE 
ZORGPLANNING?



Wanneer toekomstige zorgplanning?

§ Op tijd! 

– Liefst zo vroeg mogelijk

§ Gezamenlijk!

– Met uw naasten en hulpverlener

§ Genoeg tijd 

– Biedt rust en dit vermindert angst en onzekerheid. 



Tijd voor gesprek over de toekomst

§ Spoedeisende hulp in het ziekenhuis is geen goede plek hiervoor

§ Huisarts heeft vaak in een meer geschikte positie om rustig met u te 

praten

– Langdurig contacten/ behandelrelatie

– Rustige momenten en niet direct noodzaak tot besluiten

§ Ook medisch specialist in het ziekenhuis heeft een belangrijke rol



Conclusie

§ Toekomstige zorgplanning biedt u invloed, rust en duidelijkheid t.a.v.  

de toekomst

§ U kan zelf meebeslissen over wat u wel en niet zou willen

§ Voorkomt misverstanden over wat u wil

§ Ondersteunt uw naasten

§ Draagt bij aan zo lang mogelijk behoud van kwaliteit van leven



VRAGEN?


