
  

 

© 05-2021  | Creative Commons: BY-NC 1

Keuzedeel palliatieve zorg mbo 
Thema 3 Signaleren en markeren 

PALLI en SPICT-NL 
 

 
PALLI is een vragenlijst die begeleiders houvast geeft om te bepalen of en in welke 
mate cliënten met een verstandelijke beperking achteruitgaan in hun gezondheid. 
PALLI geeft inzicht in de achteruitgang in gezondheid van de cliënt en een moment 
van reflectie of de geboden zorg nog aansluit bij de zorgbehoeften van de cliënt. 
PALLI kan inzicht geven of palliatieve zorg passend kan zijn. Dan is ondersteuning en 
zorg gericht op comfort en kwaliteit van bestaan. Het onderzoek naar PALLI is nog 
gaande. 
 
Download de vragenlijst.  
 

 
 
SPICT-NL is een handreiking om mensen te identificeren die een verhoogd risico 
hebben op achteruitgang van hun gezondheid. De SPICT staat in het 
meetinstrumentenboekje IKNL. 
 
Download de vragenlijst.  
 
 

OPDRACHT 
 Bekijk beide vragenlijsten en verzamel wat achtergrondinformatie over het 

hoe en waarom van deze lijsten.  
 Neem een cliënt voor ogen vanuit jouw stage of waar je momenteel werkt en 

een niet-pluis-gevoel bij had/hebt of een cliënt die al heel lang bij jullie woont 
en die langzaam achteruitgaat. Kun je geen cliënt voor ogen nemen, gebruik 
dan de casus onder deze opdracht.  

 Vul de PALLI of de SPICT.NL in.  
 Beschrijf je ervaring met het invullen, wat valt je op? Zijn er stappen die je 

mogelijk kunt ondernemen naar aanleiding van het invullen van één van 
bovenstaande lijsten? 
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 Beschrijf welke stappen je denkt te nemen en naar wie, naar aanleiding van 
het invullen van de PALLI of SPICT.NL.  

 
Lever de casus vanuit de praktijk of die hieronder in met de uitgewerkte lijst en 
jouw stappen. De uitwerking van jouw stappen beschrijf je kort op maximaal 1 A4 
(calibri 12). Het is mogelijk dat er geen stappen nodig zijn. Beschrijf/onderbouw kort 
waarom je denkt dat vervolgstappen op basis van de ingevulde lijst momenteel niet 
nodig zijn. 
 
 

Voor inspirerende onderwijsmaterialen en leerdoelen zie link 
 
 
 
 
 

Bekijk hier de leerdoelen  


