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Gesprekshulp de latere levensfase  
bij dementie: Uw vragen

U kunt de vragen aankruisen die u wilt stellen tijdens een gesprek met de zorgverlener.  
Aan het eind is er ruimte om extra vragen te noteren en aantekeningen te maken.

Vragen bij dementie en veranderingen in gezondheid
  Kunt u meer vertellen over het type dementie dat ik heb?
  Welke veranderingen zijn te verwachten, en vooral: welke veranderingen in gedrag?
  Hoelang duurt het meestal voordat de symptomen duidelijk erger worden?
  Hoe kan ik zo lang mogelijk doen wat ik graag doe?
  Kunt u zeggen hoe lang ik nog te leven heb?

Vragen bij zorgdoelen, palliatieve zorg, en beslissingen rondom het levenseinde
  Kunt u mij meer vertellen over palliatieve zorg bij dementie?
  Welke palliatieve zorg is er voor mij?
  Wie kan mij helpen zorgdoelen te formuleren?
    In welke situatie kan ik met wie contact opnemen over zorg en zorgdoelen, en hoe?
  Welke zorg is er voor mij, die past bij mijn zorgdoel?

Vragen bij beslissingen nemen
  Ik wil het graag hebben over hoe ik dementie beleef en mijn wensen en hoop voor later.  
Wanneer en met wie kan ik dit bespreken?

  Wat wilt u over mij weten, zodat u nu en later goede, passende zorg kunt geven?
  Kan ik mijn wensen over zorg aan het levenseinde al vastleggen, en zo ja: hoe?
  Hoe vertrouwelijk is informatie over mij? Dus wie mag bijvoorbeeld van mijn medische problemen 
of gedragsproblemen weten?

  Wat is mijn rol bij beslissingen? En wat is de rol van mijn naasten?
  Wie beslist voor mij als ik dat zelf niet meer kan?
  Wie besluit dat ik niet meer in staat ben om zelf te beslissen? En hoe neemt die persoon dat 
besluit? Hoe kan ik een vertegenwoordiger aanwijzen?

  Wat moet ik of mijn naaste doen als wij het niet met elkaar eens zijn over een beslissing,  
of als wij het niet eens zijn met de arts?

  Kan ik afspraken die ik vooraf heb gemaakt nog veranderen?  
En kunnen mijn naasten dat doen als ik het niet meer kan?

Vragen bij onrust en onbegrepen gedrag of probleem gedrag
  Waar komt het gedrag vandaan, bijvoorbeeld weigeren om zich te laten verzorgen?
  Hoe kan het probleemgedrag worden verlicht?
  Wat kan helpen bij onveilig gedrag?
  Zijn medicijnen nodig of kunnen wij eerst nog wat anders proberen?
  Welke medicijnen zijn er die misschien helpen?
  Welke bijwerkingen kunnen deze medicijnen hebben?
  Kan het gebruik van medicijnen stoppen als het probleemgedrag weg is?

1 Ziekte/zorg algemeen

2 Dementie en verandering zorg

3 Zorgdoelen, beslissing levenseinde

4 behandeling en keuzes gezondheid

5 beslissen

6 behandelen

7 reanimatie

8 keuze

9 De naaste/familie

10 zorg voor u als naaste

11 de stervensfase en periode na overlijden

rouwfase

1 Ziekte/zorg algemeen

2 Dementie en verandering zorg

3 Zorgdoelen, beslissing levenseinde

4 behandeling en keuzes gezondheid

5 beslissen

6 behandelen

7 reanimatie

8 keuze

9 De naaste/familie

10 zorg voor u als naaste

11 de stervensfase en periode na overlijden

rouwfase

1 Ziekte/zorg algemeen

2 Dementie en verandering zorg

3 Zorgdoelen, beslissing levenseinde

4 behandeling en keuzes gezondheid

5 beslissen

6 behandelen

7 reanimatie

8 keuze

9 De naaste/familie

10 zorg voor u als naaste

11 de stervensfase en periode na overlijden

rouwfase



Vragen bij incontinentie
  Wat kan helpen bij incontinentie?
  Hoe zorgen wij ervoor dat het geen effect heeft op de waardigheid?

Vragen bij depressieve gevoelens, angst en initiatiefloosheid
  Hoe kunt u depressie verminderen of angst verlichten?
  Welke psychosociale interventies zijn er?
  Hoe kan aan mijn behoefte aan contact worden voldaan als ik zelf geen contact meer kan leggen? 

Vragen bij gevoelens van verlies en levensvragen
  Hoe kunnen wij goed omgaan met ervaringen van verlies?
   Welke geestelijke verzorging (levensbeschouwelijk, spiritueel of religieus) is er die bij mij past?
   Hoe zorgen wij ervoor dat er elke dag weer goede, zinvolle ervaringen zijn?

Vragen bij eet- en drinkproblemen
  Wat kunt u doen aan mijn eet-, drink- of slikproblemen?
  Hoe kan ik de kans op verslikken kleiner maken?
   Helpt zacht of gemalen eten, of verdikt drinken?
   Helpt een voedingssonde of infuus in mijn geval?

Vragen bij ontstekingen
  Kan ik longontsteking voorkomen? Wat helpt om de kans erop kleiner te maken?
  Wat kunt u doen bij een long- of blaasontsteking?
  Zijn antibiotica passend in mijn geval? 
  En naar het ziekenhuis gaan?
  Kunt u ziekteverschijnselen verlichten en zo comfort bieden?

Vragen bij benauwdheid 
  Wat kunt u doen bij benauwdheid?
   Kan ik stikken?
   Zorgt morfine ervoor dat ik sneller dood ga? 

Vragen bij pijn en zich niet comfortabel voelen
  Hoe stelt u (later) vast of ik pijn heb? En kan een naaste dat ook zien?
  Wat is de oorzaak van de pijn of het zich oncomfortabel voelen?
   Hoe kan de pijn worden verlicht?
   Kan ik verslaafd raken aan morfine?

Vragen bij andere ziektes en wat daarvoor nodig kan zijn
  Welke medicijnen of controles blijven voor mij noodzakelijk?
   Gaan de verschillende medicijnen die ik nodig heb goed samen?
   Hoe beïnvloeden de bijkomende ziektes de zorg in latere fases of aan het einde van het leven?

Vragen bij het kiezen van plaats van zorg en leefomgeving
  Denkt u dat ik thuis kan blijven wonen, en waar hangt dat van af?
  Welke hulp is er om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven?
  Wanneer kan opname in een ziekenhuis nodig zijn en wanneer is het niet goed?
   Kan ik in een hospice worden opgenomen, of in een verpleeghuis?
  Welke (andere) mogelijkheden zijn er, als het thuis niet meer gaat?

Vragen voor als u van omgeving en zorgverlener verandert
  Hoe kan ik ervoor zorgen dat een verandering zo makkelijk mogelijk verloopt?
   Wat wordt er in de nieuwe omgeving gedaan aan mijn veiligheid?
  Wie werken in de nieuwe omgeving en welke zorgverlener doet wat?
  Hoe vaak zie ik de dokter hier?
  Hoe zorg ik ervoor dat de zorgverlener mij, mijn achtergrond en mijn voorkeuren leert kennen?

Vragen bij reanimatie
  Wat zijn voor- en nadelen van reanimatie in mijn geval?
  Hoe kan ik vastleggen dat ik niet gereanimeerd wil worden, of dat niet wil onder bepaalde 
omstandigheden?

Vragen bij euthanasie
   Is euthanasie mogelijk in mijn situatie? 
  Is euthanasie mogelijk is als ik later zelf niet meer kan zeggen dat ik dat wil?
  Kan mijn naaste of de dokter over euthanasie beslissen?
   Welke mogelijkheden zijn er om op meer natuurlijke manier het leven niet te verlengen?

Vragen bij zorg voor naasten
  Hoe ondersteun ik mijn dierbare met dementie het best?
   Welke emoties kan ik ervaren?
  Op welke ondersteuning kan ik aanspraak maken, en waar kan ik die krijgen?
  Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik overbelast raak?
  Hoe herken ik dat ik overbelast ben?

Vragen over de stervensfase en overlijden
  Kunt u mij als naaste waarschuwen als het overlijden nadert?
  Wie kan mij helpen met waken? Zijn er vrijwilligers die we in kunnen schakelen?
  Wat als mijn dierbare overlijdt terwijl ik er niet bij ben?
    Welke spirituele of religieuze zorg is er voor ons mogelijk?
    Hoe voelt iemand zich zonder te eten of te drinken?
  Wat kunt u doen aan luidruchtige ademhaling door slijmvorming?
  Wat moet of kan ik als naaste doen bij het overlijden en daarna?
  Kan ik als nabestaande de arts nog een keer spreken?
  Welke nazorg kan ik krijgen?


