
peiling onder zorgverleners
MARKERING & PROACTIEVE ZORGPLANNING

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft in 2022 een peiling gehouden onder zorgprofessionals om 
inzicht te krijgen in de ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de 
palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van 
patiënten in de palliatieve fase en het voeren van het gesprek over waarden, wensen en behoeften 
en behandelgrenzen van de patiënt voor die laatste levensfase.
 
Deze peiling is bedoeld om te kijken wat zorgprofessionals kan helpen bij markering en proactieve 
zorgplanning en wat er verbeterd kan worden rondom deze thema’s. 

MARKERING
Om de palliatieve fase te herkennen kunnen verschillende meetinstrumenten en hulpmiddelen ge-
bruikt worden. Zorgverleners zijn het meest bekend met de Surprise question (70%): “Zou het mij verba-
zen wanneer deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?”. Van hen gebruikt bijna 
de helft ook daadwerkelijk de Surprise question  in de praktijk (45%). Een instrument om de functionele 
status in kaart te brengen (KPS, ECOG of WHO score) is bij 38% bekend, gevolgd door de SPICT (36%). 
Van hen gebruikt respectievelijk 16 en 10% deze instrumenten regelmatig. >>

In totaal hebben 1011 zorgverleners (verzorgenden, verpleegkundigen en artsen) aan deze peiling 
deelgenomen:

setting

geslacht man 8% / vrouw 92%

functie

setting

leeftijd <50 jaar 50% / 50-60 jaar 38%

functie

verpleegkundige 65%
verpleegkundig specialist 12%
verzorgende 10%
arts anders 7%
huisarts 5%
specialist ouderengeneeskunde 2%

ziekenhuis 35%
thuiszorg 25%
verpleeghuis 14%
hospice/bijna thuis huis/PU 10%
huisartsenpraktijk 7%
anders 8%

https://palliaweb.nl/getmedia/06119577-30c1-4b41-95c8-e5646546b0af/meetinstrumenten-in-de-palliatieve-zorg_1.pdf
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/markering


Hulpmiddelen voor het herkennen van patiënten 
in de palliatieve fase

Hulpmiddelen voor het ondersteunen van PZP bij 
patiënten in de palliatieve fase

Wanneer ben je alert op het aanbreken van 
de palliatieve fase

ben ik mee bekend gebruik ik regelmatig

ben ik mee bekend gebruik ik regelmatig

Zorgverleners zijn extra alert bij het aanbreken van de palliatieve fase bij kwetsbare ouderen (71%), bij toe-
name van symptoomlast (70%) en bij het optreden van complicaties (66%). Dit zijn momenten waarop meet-
instrumenten zoals de Surprise question ingezet kunnen worden.

PROACTIEVE ZORGPLANNING
Er zijn ook verschillende hulpmiddelen die kunnen 
ondersteunen bij proactieve zorgplanning. De 
zorgverleners zijn hiermee wisselend bekend en 
ze worden nog beperkt gebruikt in de dagelijkse 
praktijk. 
De bekendste hulpmiddelen zijn de handreiking 
“tijdig praten over het levenseinde” (60%) en de 
Lastmeter. Van de zorgverleners die er mee be-
kend zijn gebruikt respectievelijk 22% en 21% de 
hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk.

METHODEN
De peiling is door PZNL openbaar 
uitgezet onder verzorgenden, ver-
pleegkundigen en artsen via ver-
schillende nieuwsbrieven en social 
media kanalen van onder ande-
re PZNL, KNMG, Palliactief, en Vi-
lans. De peiling over markering en 
proactieve zorgplanning heeft ja-
nuari tot en met maart 2022 open 
gestaan. In totaal hebben 1011 
zorgverleners aan de peiling mee-
gedaan.

In gesprekken met patiënten komen volgens de 
zorgverleners verschillende onderwerpen aan 
bod. Veel van deze onderwerpen worden ‘vaak 
tot altijd’ besproken. De onderwerpen behandel-
wensen en -grenzen, voorlichting over verloop 
van ziekte in de laatste levensfase en het benoe-
men van het proces van Samen Beslissen worden 
het meeste besproken.
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Bij kwetsbare ouderen
Bij toename symptoomlast

Bij optreden complicaties
Bij ziekteprogressie

Bij primaire diagnose ongeneeslijke kanker
Bij uitzaaiingen

Bij progressie primaire tumor
Bij pat met dementie

Bij recidief van primaire tumor
Bij pat met longziekten

Bij pat met hart-en vaatziekten
Bij overgang volgende behandellijn

Bij pat met neurologische aandoeningen
Bij pat met nierziekten
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https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/markering
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/markering
https://palliaweb.nl/overzichtspagina-hulpmiddelen
https://tijdig-praten-over-het-levenseinde.maglr.com/knmg-tijdig-praten-over-het-levenseinde/tijdig-praten-over-het-levenseinde

