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Wat is palliatieve zorg?

Komt van Latijns woord

PALLIUM

=

Mantel

Mantel van warmte, 
bescherming, liefde



Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de totale zorg 

voor de zorgvrager en diens naasten 

vanaf het moment dat genezing niet meer 
mogelijk is tot en met het overlijden.



Wat is palliatieve zorg?

Totale zorg wil zeggen aandacht voor:

 Lichamelijke aspecten;

 Psychische aspecten;

 Sociale aspecten;

 Spirituele aspecten



Doel palliatieve zorg?

Het bereiken van de best mogelijke kwaliteit 

van leven voor patiënt en zijn omgeving. 
Alle handelingen staan in het teken van die 
kwaliteit en niet in het verlengen van het 
leven.

Richt zich niet alleen op de terminale fase.



Is palliatieve zorg iets nieuws?

 Zolang er mensen sterven is er 
palliatieve zorg

 Term is wel redelijk nieuw

 Aandacht voor palliatieve zorg ook



Is palliatieve zorg iets nieuws?

Geneeskunst is

soms genezen,

dikwijls verlichten,

altijd troost bieden

Ambroise 

Paré (1510-

1590)



Is palliatieve zorg iets nieuws?

Antwoord op medische mogelijkheden

Richtlijn “Niet alles wat kan, hoeft”



Moderne hospicebeweging en 
palliatieve zorg

We will do all we 
can, not only to help 
you die peacefully, 

but also to live until 
you die.” 

Dame Cicely Saunders(1918-2005)



Palliatieve zorg Nederland

 Stond aan de basis van de 
ontwikkelingen palliatieve zorg

 Na discussie over euthanasiewet

 Maakte zich hard voor goede 
palliatieve zorg en het tegengaan 
van zinloos medisch handelen 

Els Borst 1932-2014



Misverstanden



Misverstanden



Misverstanden

Ik kan niets meer 
voor u doen



Misverstanden



Palliatieve zorg begint…



Basisprincipes palliatieve zorg

 Anticiperen

 Tijdig in gesprek 

 Betrokkenheid

 Respect voor autonomie



Basisprincipes palliatieve zorg



Wat maakt palliatieve zorg in uw 
leefgemeenschap bijzonder?

Palliatieve zorg voor de ongeneeslijk zieke 
zorgvrager EN DIENS NAASTEN.

Uw context kent specifieke kenmerken:

 Leven in een gemeenschap die steeds kleiner 
wordt

 Mantelzorgers zijn beperkt belastbaar

 Inzet betaalde Mantelzorgers-vrijwilligers

 Eindverantwoordelijkheid bestuur congregatie 



Specifieke vraagstukken

 Met regelmaat geconfronteerd worden met 
overlijdens in de leefgemeenschap

 Kwetsbaarheid door hoge leeftijden sociale netwerk

 Levensvragen (op weg naar voltooiing van de 
leefgemeenschap)

 Misverstanden over palliatieve zorg

 Zorgverleners weten steeds minder af van religieus  
leven

 Zorgverleners weten steeds minder van rituelen



Uitdaging

 Wat verwacht u van 
zorgverleners in de laatste 
levensfase? 

 Hoe kan de leefgemeenschap  
zich voorbereiden rondom 
vraagstukken in de laatste 
levensfase?

De kracht van 
velen is de kennis 

te delen





Bedankt voor uw aandacht!


