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De palliatieve patiënt in de context van het leven 
Studenteninstructie  
 
Introductie 
Palliatieve zorg ondersteunt de patiënt en zijn familie om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven 
te behouden in de laatste fase. Wat doe je als je hoort dat je nooit meer beter wordt? Je dromen? Je 
verwachtingen? Is er hulp? Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van die hulp? 
 
Vaardigheden: 
• Reflecteren en discussiëren over de eigen ideeën over sterven en dood en wat de invloed hiervan 

kan zijn op de rol als zorgverlener in de palliatieve zorg. 
• Reflecteren en discussiëren over de eigen ideeën over zingeving en wat de invloed hiervan kan 

zijn op de rol als zorgverlener in de palliatieve zorg. 
 

 
 
Opdracht 
De opdracht bestaat uit twee delen: de voorbereiding en de groepsbijeenkomst. 
 
Voorbereiding 
Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt, raadpleeg daarom enkele ondersteunende bronnen (zie 
ondersteunend materiaal). 
 
In de filmpjes in de toolbox op de website van Palliaweb 
(https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/persoonlijke-verhalen-over-palliatieve-zorg) vind je een 
aantal persoonlijke verhalen over palliatieve zorg. Kies één van de filmpjes uit en reflecteer op de 
volgende vragen. Neem je uitgeschreven antwoorden mee naar de groepsbijeenkomst. 
 
- De arts als persoon: Wat raakte jou het meeste in wat deze patiënt over zijn of haar situatie 

vertelde? Weet je ook waarom jou dit raakt? 
- Betekenisgeving of Zingeving: Wat zie of hoor je in het filmpje dat te maken heeft te maken heeft 

met wat voor een patiënt belangrijk is?  
- Communicatie, doorvragen: Op welke aspecten zou jij nog verder door willen vragen als je deze 

patiënt(e) in je spreekkamer had? 
- De verschillende dimensies betrekken in je beleid: Op welke manier kan de persoonlijke beleving 

of de persoonlijke context van de patiënt(e) het zorgplan of het beleid dat je voor deze patiënte 
zou opstellen beïnvloeden? 

 
Groepsbijeenkomst 
In de groepsbijeenkomst worden onder leiding van een docent de antwoorden klassikaal besproken. 


