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Sociale kaart 
 

Een zorgvrager die te horen heeft gekregen dat hij/zij niet meer beter wordt en in 
de palliatieve fase is gekomen, kan een heleboel vragen hebben over wat hem/haar 
te wachten staat. Mogelijk is al sprake van een naderend overlijden. Er is sprake van 
verlies, onzekerheid en mogelijk angst bij de zorgvrager en de naasten. Mogelijk 
stelt de zorgvrager jou als zorgverlener vragen over deze zorgen en wil je andere 
zorgverleners in de keten betrekken bij de zorg. 
 

In de regio zijn verschillende organisaties actief die de palliatieve zorgvrager kunnen 
helpen en ondersteunen. Vaak adviseert de huisarts, transferverpleegkundige of 
oncologieverpleegkundige de zorgvrager, afhankelijk van de context waarin de zorg 
verleend wordt. Jij kunt als zorgverlener ook vragen krijgen van de zorgvrager. Dan 
is het fijn als je deze zorgvrager kunt adviseren. Daarbij is het van belang dat je de 
sociale kaart in je regio kent en de zorgvrager kunt doorverwijzen naar het juiste 
loket in de keten. 
 

Opdracht 
Praktijk:  
• Coördineer de zorg van een palliatieve zorgvrager die overgeplaatst wordt naar 

een andere afdeling of andere instelling, zoals een hospice of naar huis met zorg 
van de thuiszorg. 

• Vul het zorg(leef)plan aan en beschrijf welke disciplines je in de zorg betrekt. 
Neem contact op met de betreffende zorgverleners om de overdracht spoedig 
en veilig te laten verlopen. 

• Schrijf een overdracht via het digitale systeem of op papier voor de 
zorgverleners die de zorg overnemen. 

• Maak na afloop een verantwoordingsverslag waarin je beschrijft: 
• Welke professionals uit de keten je hebt betrokken. 
• Welke zorgproblemen je hebt gesignaleerd bij de zorg voor de palliatieve 

zorgvrager in kwestie en hoe je die hebt verwoord in de overdracht. 
• Hoe heb je de monitoring van een veilige en voorspoedige overdracht 

aangepakt?  
• Reflecteer op je handelen: Wat ging goed en wat doe je de volgende keer 

anders? 
• Bespreek dit verslag met je docent of (praktijk)begeleider. 
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Voor inspirerende onderwijsmaterialen en leerdoelen zie link 
 
 
 Bekijk hier de leerdoelen  
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