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Advance care Planning in de 1ste lijn:
De toenemende vergrijzing en het langer thuis wonen zorgt voor meer kwetsbare ouderen in de wijk. 
De zorg rondom de laatste levensfase is voor deze groep een belangrijk aandachtspunt, zo heeft de 
huidige coronacrisis ook uitgewezen.
Het is van belang dat deze zorg goed geregeld wordt naar de wens van de  oudere en eventuele 
naasten. ACP kan hierbij helpen. ACP is een proces waarbij ouderen en hun naasten worden 
ondersteund in een terugkerende dialoog, op basis van hun eigen wensen en voorkeuren, passende 
doelen voor huidige en toekomstige zorg en ondersteuning te formuleren. 



• Brede blik op ACP; niet puur medisch of levenseinde

• Met elkaar vanuit de wijk; in wijknetwerken aan de slag, aansluiten bij wat er al is!

• Gericht op professionals en ouderen; bewustwording
Scholing; bv

• Scholing; signalering, gespreksvoering, registratie 

• Vastleggen en registreren; ACP is een continu proces

• Delen van informatie; Allemaal een stukje van de puzzel hebben, samen gaan leggen 



Rol van de ouderen maatschappelijk werker:

• Met de oudere, partner en mogelijke kinderen / mantelzorgers in gesprek

• Meerdere gesprekken; het boekje in gesprek over de dag van morgen er met regelmaat bij halen 
tijdens de huisbezoeken

• Samenwerken met huisarts en andere partijen; ouderen ondersteunen in het bespreekbaar maken 
van specifieke wensen en onderwerpen 

• Warme overdracht naar een casemanager dementie als er sprake is van een beginnende dementie



Bespreken van de advance 
care planning

Het gebruiken van het boekje “ in gesprek over de dag van morgen” 
ontwikkeld door Genero







Passende informatie 

Mooi overzicht op: 

- Hulpmiddelen markering en proactieve zorgplanning 1e lijn 

(palliaweb.nl)

- Wensenboekje ‘In gesprek over morgen’

- Thuisarts.nl – informatie over levenseinde en keuzehulp: 

verken uw wensen voor zorg en behandeling

- stichting de Stem – kaartspel, wensenboekje, kaartset

- Behandelpaspoort

- Home · Bureau MORBidee – kaartspellen, praatstenen 

- Weet wat u wilt 

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/hulpmiddelen-markering-acp-eerste-lijn
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/hulpmiddelen-markering-acp-eerste-lijn
https://www.gene-ro.com/acp
https://www.thuisarts.nl/levenseinde
https://www.stichtingstem.info/stem-producten
https://www.behandelpaspoort.nl/
https://www.bureaumorbidee.nl/
https://www.weetuwatuwilt.nl/copy-of-agenda


Zijn er nog vragen?? 
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