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Vooraf: Download de gratis app PalliArts via Android en Apple (IOS) om de vragen te beatwoorden. 
 
Casus 1 mevrouw R 
 
Het is zaterdag 17 uur. Er wordt een visite aangevraagd door de dochter van Mw. Reders. Haar moeder, 
78 jaar en bekend met de ziekte van Kahler, voelt zich beroerd en heeft forse pijn in haar rug. Ze is 
misselijk en braakt; ze houdt niets binnen. Ze heeft afgelopen nacht geen oog dicht gedaan (en haar 
dochter ook niet…) en is doodop. “Was het maar afgelopen”, verzucht ze. Ze heeft net geplast; 
eergisteren heeft zij nog een klein beetje ontlasting gehad. De huisarts komt. Maar weet niet helemaal 
raad met de situatie. Hij raadpleegt de app PalliArts wat hij kan doen. 
 
Medicatie:  
Metoclopramide 3 dd 20 mg supp (eerder is domperidon i.v.m. onvold effect gestaakt; van haldol kreeg 
zij heftige spierkrampen en hele stijve spieren en wil ze nooit meer nemen) 
Oxycodon 2 dd 30 mg mga 
Oxycodon 1-6 dd 5 mg zo nodig 
Macrogol 2 dd 1 sachet 
 
Vooraf 
Heb je de gratis app PalliArts gedownload? Open de app en ga binnen de app naar Selecteer regio en 
kies Landelijk. Raadpleeg de verschillende onderdelen om de vragen te beantwoorden. 
 
Vragen bij casus 1 
1. Voor welke problemen in de casus kan je de app PalliArts raadplegen? 
2. Geef aan welke richtlijn(en) je vindt in de app die betrekking hebben op de casus?  
Wat staat hierin over de gebruikte medicatie uit de casus? En wat staat erin over het effect daarvan? 
3. Waar kan je in de app PalliArts de dosering en toedieningsweg van de medicatie (o.b.v. de 
geraadpleegde richtlijn) raadplegen? Wat staat hierin? Hoe gebruik je deze? 
4. Wat vind je nog meer in de app wat van belang kan zijn bij deze casus?  
---------- 

Casus 2 mw. J 
 
De zoon van mw. Jansen is bij zijn 84-jarige moeder in Leeuwarden. Zijn moeder is weduwe en woont 
zelfstandig. Haar zoon is enig kind, hij woont zelf in Hengelo en komt zo vaak als mogelijk is. Moeder is 
bekend met mammaca, gemetastaseerd naar bot, long en hersenen. Mw. is jarenlang palliatief 
behandeld. Met mw. is afgesproken haar verder symptoomgerichte palliatie te bieden. De laatste dagen 
is zij steeds kortademiger, DD tumorgroei, pneumonie, pleuravocht in combinatie met bekende anemie 
en erg moe. Ze wil geen verdere levensverlengende behandeling, geen opname in ziekenhuis, geen AB. 
Ze wil het liefst thuis overlijden. De huisarts komt, want het gaat niet meer met moeder. Ze is doodziek, 
rochelt en reageert haast niet meer. De huisarts overweegt in overleg met moeder en zoon voor een 
opname in een hospice. 

Medicatie: fentanyl 150ug, morfine 5mg s.c. zo nodig tot 6dd. 
 
Vooraf 
Open de app PalliArts en ga binnen de app naar Selecteer regio en kies de regio waar mevrouw woont. 
Raadpleeg de verschillende onderdelen om de vragen te beantwoorden. 
 
Vragen bij casus 2 
1. Voor welke problemen in de casus kan je de app PalliArts raadplegen? 
2. Welke checklists zou je kunnen raadplegen? 
3. Welke ondersteuning biedt de app als je a. een consult wilt aanvragen? Hoe pak je dit aan? 
      b. een opname in een hospice wilt? Hoe pak je dit aan? 


