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INLEIDING
Vroegtijdige zorgplanning en de zorg bij het levenseinde zijn 
hete hangijzers in Vlaanderen. Het begrippenkader rond vroeg-
tijdige zorgplanning kwam in een voorgaand artikel aan bod 1. 
Vroegtijdige zorgplanning moet als een proces worden gezien 
om tot een concept van zorg te komen. De huisarts wordt met 
heel wat vragen geconfronteerd: wat is een geschikt model 
van vroegtijdige zorgplanning? Hoe kan dit model toegepast 
worden in de praktijk? Welke moeilijkheden remmen de uit-
werking van vroegtijdige zorgplanning?

Wie neemt het initiatief?

Patiënten verwachten dat hun behandelende eerstelijnsarts 
het initiatief neemt om vroegtijdige zorgplanning ter sprake te 
brengen 2. Artsen zouden hierop moeten anticiperen en het 
onderwerp introduceren bij hun oudere patiënten. Discussies 
over vroegtijdige zorgplanning worden het best onthaald bij 
patiënten in goede psychologische en fysieke gezondheid 
binnen een context van een vaste arts-patiëntrelatie. Gezien 
het belang van de vertrouwensrelatie tussen de arts en de 
patiënt, is de huisarts zeer goed geplaatst om dit onderwerp 
aan te snijden. 
Artsen zelf reageren verdeeld op de stelling dat het hun taak 
is om zelf vroegtijdige zorgplanning voor te stellen aan hun 

patiënten 3. Sommige artsen beginnen er niet zelf over en 
laten het volledig afhangen van de vraag van de patiënt. Ze 
vrezen de patiënt af te schrikken of denken dat de patiënt 
niet klaar is om over zorgplanning te spreken. Andere artsen 
brengen de patiënten op de hoogte dat ze beschikbaar zijn 
om de discussie over vroegtijdige zorgplanning te voeren. Het 
tijdstip waarop dit dan gebeurt, hangt terug af van de patiënt. 
Een derde groep artsen stuurt actief aan op een overleg met 
de patiënt over vroegtijdige zorgplanning. Patiënten vinden 
het immers vaak moeilijk om zelf het gesprek te starten, zodat 
een interventie van de arts een opening kan creëren. 

Wanneer wordt dit het best besproken?

Vroegtijdige zorgplanning wordt het best aangebracht tijdens 
een direct contact van de patiënt met de arts 4. De meest 
effectieve methode is een combinatie van herhaalde patiën-
tencontacten aangevuld met schriftelijke informatie. Deze 
interventies hoeven niet veel tijd in beslag te nemen. Een 
korte interventie van drie tot vijf minuten verhoogt het ver-
volledigen van vroegtijdige zorgplanning met bijna de helft in 
vergelijking met schriftelijke informatie alleen. 
Artsen en patiënten verschillen van mening over het tijd-
stip waarop een gesprek over vroegtijdige zorgplanning het 
best kan worden gestart 5. In vergelijking met artsen vinden 

 INLEIDING 

 Vroegtijdige zorgplanning is een concept dat als doel heeft de zorg 
bij het levenseinde beter te doen aansluiten bij de wensen en voor-
keuren van de patiënt. In dit artikel wordt op basis van de literatuur 
en de eerste ervaringen in rust- en verzorgingstehuizen een model 
van vroegtijdige zorgplanning ontwikkeld. 

 METHODE

 In het kader van een masterproef werd een semigestructureerd 
interview ontwikkeld op basis van de kennis in de literatuur en 
de ervaringen in de rust- en verzorgingstehuizen. Dit model werd 
getest bij personen ouder dan 75 jaar die in een thuissituatie 
verblijven. Op het eerste tijdstip werden de patiënten tijdens een 
huisbezoek uitgenodigd om deel te nemen aan het proefproject. 
Op het tweede tijdstip, enkele weken later, vond een overleg 
plaats bij de patiënt thuis. Onmiddellijk na het gesprek beant-
woordden zowel de patiënt als de arts onafhankelijk van elkaar 
een evaluatiedocument. De analyse gebeurde door een beschrij-
vende statistische functie.

 RESULTATEN

 Veertien geïncludeerde patiënten verleenden hun medewerking aan 
het onderzoek (responsratio= 87,5). De vrouw-manratio was 1,5 (9/6). 

De gemiddelde leeftijd van de testpersonen bedroeg 79,5 jaar; ze 
kwamen hoofdzakelijk uit de arbeidersklasse. 

 De patiënten leden aan combinaties van verschillende chronische 
aandoeningen. De gemiddelde duur van een gesprek was 21 
minuten; het voeren van dergelijke gesprekken was doenbaar. De 
patiënten betrokken redelijk weinig de familie. De arts overschatte 
het begrip van vroegtijdige zorgplanning bij de patiënt. Voor andere 
items was er een goede correlatie tussen het oordeel van de patiënt 
en de arts. Er was ook een leercurve voor de artsen. 

 BESLUIT

 Gesprekken over vroegtijdige zorgplanning zijn mogelijk. Vaak 

overschat de arts de inzichten van de patiënt.  

 K. Viaene, huisarts in opleiding, praktijk Rollegem;

 J. De Lepeleire, huisarts, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde, 
Katholieke Universiteit Leuven.

 Viaene K, De Lepeleire J. Vroegtijdig zorgplanning bij ouderen in de 

thuissituatie. Een pilootproject. Huisarts Nu 2009:38:XX-XX.

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING      
BIJ OUDEREN IN DE THUISSITUATIE 
Een pilootproject

K. VIAENE, J. DE LEPELEIRE   



14Huisarts Nu  juni  2009; 38(5)

HUISARTS & ONDERZOEK  

patiënten dat de discussies op vroegere leeftijd, vroeger in het 
natuurlijk beloop van een chronische ziekte en vroeger in de 
arts-patiëntrelatie moeten kunnen gebeuren. Patiënten gaan 
ook sneller in op een verzoek voor vroegtijdige zorgplanning 
bij een geplande gezondheidscontrole dan bij een contact 
omwille van een acute ziektetoestand 4. Artsen kunnen wel 
gebruikmaken van ingrijpende gebeurtenissen in het leven van 
hun patiënten om vroegtijdige zorgplanning ter sprake te bren-
gen. Hospitalisatie, overlijden van een familielid of naaste en 
pensionering zijn voorbeelden van zo’n sleutelmomenten.

Voordelen van vroegtijdige zorgplanning

Eens oudere patiënten vertrouwd raken met het begrip ‘vroeg-
tijdige zorgplanning’, zien ze er de voordelen van in 6. Ze zijn 
overtuigd dat vroegtijdige zorgplanning kan bijdragen tot het 
behouden van de persoonlijke integriteit en het voorkomen van 
een verlengd aftakelingsproces. De discussies sensibiliseren 
ouderen om na te denken over het levenseinde en zetten aan 
tot uitwisseling van gedachten met generatiegenoten en fami-
lie. Ouderen zien in vroegtijdige zorgplanning een middel om 
de last te verlichten voor de familie in het beslissingsproces. Ze 
zijn echter op hun hoede om vroegtijdige zorgplanning gelijk 
te schakelen met euthanasie. Vroegtijdige zorgplanning moet 
breder bekeken worden en omvat alles wat de kwaliteit van 
zorg bij het levenseinde kan verhogen. Oudere patiënten vin-
den het ook moeilijk om vooruit te denken naar de toekomst en 
maken zich zorgen over de toepasbaarheid van de vroegtijdige 
zorgplanning. Ouderen benadrukken daarnaast het belang van 
de vertrouwensrelatie met hun arts om op een open manier te 
kunnen communiceren.

Een model voor vroegtijdige zorgplanning

Het model om vroegtijdige zorgplanning in de praktijk te imple-
menteren moet aan bepaalde eisen voldoen. Het moet mak-
kelijk te integreren zijn in de dagelijkse consultatievoering met 
een beperkte weerslag op de tijdsbesteding. Het proces van 
vroegtijdige zorgplanning moet duidelijk zijn voor zowel zorg-
verleners, patiënten en familie van de patiënten. Het model 
moet eenvoudig toe te passen zijn en moet de nodige flexibiliteit 
bezitten om snel wijzigen aan te kunnen brengen. Er moet een 
duidelijke neerslag van de gesprekken weer te vinden zijn in 
het patiëntendossier. De informatie moet makkelijk toeganke-
lijk zijn om op het juiste moment toe te kunnen passen. 
In het rust- en verzorgingstehuis Zonnestraal te Hasselt wordt 
een model gebruikt dat aan deze criteria voldoet 7. 

Doelstellingen

Als eerste kenmerk is het model gebaseerd op een doelge-
richte overeenkomst. Doelgerichte zorgplanning biedt meer 
mogelijkheden dan zorgplanning die gericht is op specifieke 
interventies in welomschreven situaties 8. Richtlijnen voor spe-
cifieke interventies geven concrete instructies voor zorg maar 
hebben een aantal problemen: ze vormen een strak keurslijf 
voor de uitvoering, ze kunnen niet alle probleemsituaties vatten 
en creëren de illusie van nauwkeurigheid. 

Doelgerichte zorgplanning biedt een oplossing door de richt-
lijnen niet vast te pinnen op specifieke situaties 9. Drie doel-
stellingen staan centraal: verlenging van het leven, behoud 
van functies en maximaal comfort 10. Patiënten of hun vertrou-
wenspersonen zijn zo in staat om doelstellingen te bepalen om 
een zorgplan op te stellen 11. Dit kan artsen en andere hulp-
verleners leiden in het nemen van behandelingsbeslissingen in 
situaties waarbij de patiënt zijn wil zelf niet meer kan uiten 12.

Vertrouwenspersonen

Een tweede kenmerk van het model is het belang dat toe-
gekend wordt aan het overleg van de patiënt met familie en 
naasten door middel van vertrouwenspersonen of vertegen-
woordigers. Voor hen is het moeilijk beslissen en hun voor-
spellingen over de wensen en voorkeuren van de patiënt zijn 
vaak fout 13. 
De inbreng van de relaties van de patiënt speelt een rol bij 
zorgvoorkeuren en behandelingskeuzen. De opgestelde zorg-
doelen zijn een gids voor de omgeving om de patiënt bij het 
levenseinde te verzorgen 14. 

Convenant

Ten slotte wordt het overleg vastgelegd in een convenant. 
Dit is een overeenkomst tussen de patiënt, vertrouwensper-
soon en arts waarin de voorkeuren van de patiënt genoteerd 
staan. In tegenstelling tot een bindend contract is dit een 
aanpasbaar instrument. Het wil geen opsomming zijn van 
beperkingsbeslissingen, maar een leidraad in het nemen van 
behandelbeslissingen. 
In de overeenkomst worden ook de verantwoordelijkheden 
van de aangewezen vertrouwenspersoon of vertegenwoor-
diger vastgelegd. Sleutelmomenten als ziekenhuisopname, 
het overlijden van een familielid of een nieuwe diagnose zijn 
aangewezen tijdstippen om de discussie rond vroegtijdige 
zorgplanning opnieuw aan te knopen. 

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag van dit pilootproject was wat de ervarin-
gen zijn bij het gebruik van dit model en hoe de haalbaarheid is 
van de introductie van een gesprek over vroegtijdige zorgplan-
ning in de thuissituatie.

 WAT IS GEKEND?

 Er is zeer weinig geweten over gesprekken rond vroegtijdige 

zorgplanning in de huisartsenpraktijk. Het concept van vroeg-

tijdige zorgplanning werd geïntroduceerd in rust- en verzorgings-

tehuizen. 

 WAT IS NIEUW?

 Dit onderzoek gaat voor het eerst de haalbaarheid na van 

 gesprekken over vroegtijdige zorgplanning in de huisarts-

geneeskunde. 

 Dit pilootproject met een beperkt aantal patiënten toont aan dat 

gesprekken over vroegtijdige zorgplanning mogelijk zijn en dat 

ook lager opgeleide mensen hiermee geen moeite hebben.
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METHODE
Semigestructureerd interview

Er werd een semigestructureerd interview ontwikkeld op basis 
van de kennis in de literatuur en de ervaringen in de rust- en 
verzorgingstehuizen. Hierin werd volgende opbouw gevolgd. 
In de opleidingspraktijk werden patiënten geselecteerd op 
basis van verschillende inclusiecriteria: ouder zijn dan 75 jaar, 
thuis wonen en minstens één artsencontact per maand heb-
ben op huisbezoek. 
Op tijdstip 1 werden de patiënten tijdens een huisbezoek uit-
genodigd om deel te nemen aan het proefproject. Ze kregen 
een korte mondelinge uitleg over vroegtijdige zorgplanning en 
een informatiefolder (kader 1). De opdracht werd gegeven om 
voorkeuren voor behandeling bij het levenseinde te bespre-
ken met familie en naasten tegen het volgende gesprek. 
Op tijdstip 2, enkele weken later, vond een overleg plaats bij de 
patiënt thuis. De patiënt had de mogelijkheid om een familielid 
of naaste uit te nodigen bij dit gesprek. De uitleg over vroeg-
tijdige zorgplanning werd opnieuw gegeven. Aan de hand van 
voorbeeldcasussen kwamen thema’s als reanimatie, kunst-
matige voeding, vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger, 
euthanasie, ziekenhuisopname en voorkeurslocatie van zorg 
aan bod. De patiënt kwam eerst aan bod, terwijl de arts notities 
maakte. Deze notities werden teruggekoppeld naar de patiënt 
om tot een samenvatting te komen die in het dossier van de 
patiënt werd opgenomen.

Evaluatie

Onmiddellijk na het gesprek beantwoordden zowel de patiënt 
als de arts onafhankelijk van elkaar een evaluatiedocument 
(kader 2). De antwoordmogelijkheden varieerden van één tot 
vijf, gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord. 
Vijf items bevroegen inhoudelijk hetzelfde, bijvoorbeeld: ‘ik 
voelde me op mijn gemak’ (patiënt) en ‘de patiënt voelde zich 
op zijn gemak’ (arts) (gecorreleerde items). 
Twee items handelden inhoudelijk over iets anders. Item 2 
handelde bij de patiënt over de duidelijkheid van de folder en 
bij de arts over de inschatting van de mate waarin de patiënt 
positief stond ten opzichte van vroegtijdige zorgplanning. Item 
6 bevroeg voor de patiënt de belangrijkheid van het thema en 
voor de arts de mate waarin hij zichzelf comfortabel voelde 
tijdens het gesprek (niet gecorreleerde items). 

Analyse

De analyse gebeurde aan de hand van de beschrijvende sta-
tistische functie. De cut-offscore voor de gemiddelden was 3, 
kleiner dan 3 was negatief, groter dan 3 was positief. De ver-
schillen in de gecorreleerde antwoorden werden geïnterpre-
teerd door middel van het verschil tussen de antwoordscores, 
in procent uitgedrukt. Een verschil groter dan 10% werd als 
significant gezien. 
De vijf gecorreleerde items werden elk afzonderlijk uitgevoerd 
in scatterplots. In de X-as was elke patiënt als vaste variabele 
opgenomen. In de Y-as werd het oordeel van de arts en de 
patiënt per patiënt uitgezet. Voor de totale score bevatte de 

scatterplot het gemiddelde waardeoordeel van de arts en de 
patiënt voor alle gecorreleerde items per patiënt. 

Kader 1: Informatiefolder patiënten.

Vroegtijdige zorgplanning

Stel…
Je krijgt een beroerte (bloedklonter in de hersenen) en bent halfzijdig 
verlamd. Je hersens zijn beschadigd: je bent halfzijdig verlamd en 
kan niet meer spreken. Ondanks de beste behandeling is er na 
enkele maanden geen hoop meer op beterschap. Welke medische 
zorg zou je wensen?

Stel…
Je leeft in een rusthuis omdat je zelf geen beslissingen meer kan 
nemen zodat thuisblijven onmogelijk werd. Eten lukt zelfstandig, 
maar je gesprekken hebben geen betekenis. Je herkent je familie of 
jezelf niet meer. Je lijdt aan dementie waarbij de algemene toestand 
langzaam aftakelt. Welke medische zorg zou je wensen?

Stel…
Je ligt in een coma op intensieve zorgen in het ziekenhuis met een 
levensbedreigende aandoening. De dokters schatten je kansen op 
overleving heel laag in. Op dit moment kan kunstmatige beademing 
je leven nog verlengen. Welke medische zorg zou je wensen?

Als arts vinden wij het belangrijk en is het onze plicht om de medische 
zorgen die de patiënt ontvangt, af te stemmen op zijn behoeften. 
Daarom worden beslissingen rond medische behandelingen altijd 
in overleg met de patiënt genomen. In bepaalde ernstige situaties 
(coma, hersenbloeding, trombose,…) kan het gebeuren dat de 
patiënt niet meer in staat is om zijn eigen voorkeur te uiten. Op dat 
moment moeten familie en/of artsen in de plaats van de patiënt 
beslissingen nemen. Hierbij lopen zij het risico keuzes te maken 
die niet overeenkomen met wat de patiënt in die bepaalde situatie 
gewild zou hebben… 

Om dit te voorkomen kan de patiënt vooraf zijn persoonlijke voor-
keuren en wensen voor toekomstige medische zorgen bespreken 
met familie, vrienden en de huisarts. Uw huisarts kan u begeleiden 
in dit proces om zo een document op te stellen waarin uw zorgplan 
geregistreerd staat.

Sinds 2002 biedt de wet op de patiëntenrechten u deze mogelijkheid 
om een toestemming of weigering voor bepaalde behandelingen op 
papier vast te leggen.

Het document wordt enkel gebruikt als u zelf niet meer in staat bent 
uw wil te uiten. Uw verklaring kan  op elk moment gewijzigd worden 
en wordt het best regelmatig herzien.

Elke meerderjarige persoon kan een verklaring opstellen. De inhoud 
is persoonlijk en kan voor iedereen verschillen. Het staat elke persoon 
vrij om een wilsuiting op te stellen, het is geen verplichting.

Doel van dit proces is om in alle situaties de meest gepaste medische 
zorgen te verlenen volgens de noden en wensen van de patiënt.
Onderwerpen die zeker aan bod komen:
• Aanduiden vertrouwenspersoon
• Voorkeurslocatie voor verzorging
• Reanimatie (hartmassage, beademen)
• Kunstmatige voeding
• Euthanasie

Beslis voor jezelf, voor iemand voor jou moet beslissen!
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RESULTATEN
Patiëntkenmerken

Veertien van de zestien geïncludeerde patiënten verleenden 
hun medewerking aan het onderzoek en reageerden positief 
(responsratio= 87,5). Eén persoon weigerde omwille van een 
gebrek aan interesse, één onder druk van de echtgenote. Eén 
extra persoon werd geïncludeerd na spontane aanmelding. 
De vrouw-manratio was 1,5 (9/6). De gemiddelde leeftijd van 
de testpersonen bedroeg 79,5 jaar en ze kwamen hoofdzake-
lijk uit de arbeidersklasse. 
De patiënten leden aan combinaties van verschillende chroni-
sche aandoeningen: hypertensie, diabetes, hartfalen, COPD, 
nierinsufficiëntie. Eén patiënte leed aan een milde cognitieve 
stoornis, geen enkele patiënt had een vorm van dementie. 
De gemiddelde duur van een gesprek was 21 minuten (sprei-
ding 14-34 minuten). Niemand had een andere persoon uitge-
nodigd. In de gevallen waarbij de echtgeno(o)t(e) nog in leven 
was, woonde deze het gesprek wel bij. 

Verschil in scores tussen de arts en de patiënt

Alle items scoorden goed met uitzondering van ‘de patiënt heeft 
zich voorbereid’ (tabel). De arts was het niets eens met deze 
stelling. De score die patiënten aan hun voorbereiding gaven, 
lag hoger dan de score die de arts aan de patiënt toekende. De 
arts kende een hogere score toe dan de patiënt wat het begrij-
pen van vroegtijdige zorgplanning door de patiënt betreft. 
De arts was er minder gerust in dat de patiënt zich op zijn 
gemak voelde. Hijzelf voelde zich comfortabel. De chronolo-
gische evolutie van deze score toont dat tegen het einde van 
de reeks de arts beter scoorde voor het gemak waarmee het 
gesprek gevoerd werd in vergelijking met de eerste gesprek-
ken. Patiënten hadden wel het gevoel dat ze alles konden 
bespreken en wilden het gesprek later opnieuw voeren.
Een meerderheid van de patiënten was eerder akkoord dat 
vroegtijdige zorgplanning een meerwaarde kan betekenen. De 

arts schatte in dat de patiënten positief stonden ten opzichte 
van vroegtijdige zorgplanning. Anderzijds bleek uit de gesprek-
ken dat patiënten het moeilijk hadden om zorgdoelen te formu-
leren en een keuze te maken uit de drie doelen.
De interpretatie van de verschillen toont dat vooral op het vlak 
van de voorbereiding de verschillen groot waren. Ook schatte 
de arts het begrip van de patiënt te hoog in. Voor de patiënten 
2, 8 en 14 was het verschil tussen het oordeel van de patiënt 
en arts groot.
De scatterplots per patiënt (figuur), waarbij het oordeel van de 
arts en patiënt op de gecorreleerde items wordt vergeleken, 
toont een goede correlatie voor het totale gemiddelde, met 
variaties per item. Ook hier was het grootste verschil tussen het 
oordeel van de arts en de patiënt te vinden bij de voorbereiding 
van het gesprek. Op de andere gecorreleerde items lagen het 
oordeel van de arts en van de patiënt dicht bij elkaar. 

BESPREKING
Geschikt model van vroegtijdige zorgplanning

Vanuit de literatuur kon een geschikt model van vroegtijdige 
zorgplanning ontwikkeld worden. Het is haalbaar om het pro-
ces toe te passen in de huisartsenpraktijk. Het denkkader van 
doelgerichte zorgplanning komt tegemoet aan de noden van 
patiënten en zorgverleners. De introductie van het concept 
‘vroegtijdige zorgplanning’ is algemeen goed onthaald bij de 
patiënten. Alle proefpersonen op één na wensen ook in de toe-
komst op vroegtijdige zorgplanning terug te komen. 

Moeilijke keuze van de zorgdoelen

De omzetting naar de praktijk brengt in de studie enkele moei-
lijkheden aan het licht. De keuze van de zorgdoelen is moeilijk 
voor de patiënten. Mogelijk door de stabiele gezondheidstoe-
stand waarin ze zich bevonden, stellen ze de verlenging van 
het leven voorop. Bij wijziging in hun toestand geven ze aan de 
doelen te zullen bijstellen. 

Kader 2: Vragenlijsten na gesprek op tijdstip 2.

Evaluatieformulier patiënt
Helemaal

niet akkoord

Niet

akkoord
Neutraal Akkoord

Helemaal

akkoord

1 Ik begrijp wat vroegtijdige zorgplanning betekent. 1 2 3 4 5
2 De folder is duidelijk opgesteld. 1 2 3 4 5

3 Ik heb me op het gesprek voorbereid. 1 2 3 4 5

4 Ik voelde mij op mijn gemak tijdens het gesprek. 1 2 3 4 5

5 Ik heb alles kunnen bespreken wat ik wilde. 1 2 3 4 5

6 Ik vind het onderwerp belangrijk. 1 2 3 4 5

7 Ik wens hier in de toekomst nog verder over te praten. 1 2 3 4 5

Evaluatieformulier arts
Helemaal

niet akkoord

Niet

akkoord
Neutraal Akkoord

Helemaal

akkoord

1 De patiënt begrijpt het concept vroegtijdige zorgplanning. 1 2 3 4 5
2 De patiënt is positief tegenover vroegtijdige zorgplanning. 1 2 3 4 5
3 De patiënt heeft zich voorbereid op het gesprek. 1 2 3 4 5
4 De patiënt is op zijn gemak tijdens het gesprek. 1 2 3 4 5
5 De patiënt kon alles bespreken wat hij wilde. 1 2 3 4 5
6 Ik voel me als arts gemakkelijk bij het gesprek. 1 2 3 4 5
7 Er komt nog een vervolg op dit gesprek. 1 2 3 4 5
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Tabel: De antwoordscores per vraag en per patiënt. 

Gecorreleerde items

Patiënt volgnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gem. Pt Arts  % verschil

Patiënt begrijpt concept 4 3 5 4 2 4 3 4 2 4 4 3 2 2 4 50 3,33 3,8 14,00

Patiënt heeft gesprek voorbereid 5 2 3 4 4 3 4 3 2 4 5 3 3 4 5 54 3,60 2,67 26,00

Patiënt voelt zich op zijn gemak 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 61 4,07 3,60 11,00

Patiënt heeft alles kunnen bespreken 4 4 3 4 3 2 4 4 5 4 4 3 5 3 5 57 3,80 3,87 2,00

Wil verder praten 4 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 50 3,33 3,4 2,00

Gem. door patiënt per patiënt 4 3,2 3,6 4,2 3,4 3 3,8 3,6 3,2 4 4,2 3,2 3,6 2,8 4,6    

Gem. door arts per patiënt  3,67 2,67 3,17 4 3 3,5 3,83 3,5 3,33 3,67 3,83 3,5 3,33 3,67 4,33

% verschil 10 20 10 0 10 17 10 0 4 10 10 9 10 31 10

Niet gecorreleerde items

Patiënt volgnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gem. Pt Arts  % verschil

Door patiënt                   
Folder duidelijk 5 4 3 4 3 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 61 4,07 nvt nvt

Patiënt vindt het belangrijk 3 5 2 5 3 3 5 4 4 4 5 4 3 3 5 58 3,87 nvt nvt

Door arts                    
Patiënt staat positief t.o.v. VZP  4 3 2 5 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 5 56 nvt 3,73 nvt

Arts voelt zich op zijn gemak 2 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 59 nvt 3,93 nvt

Legende: verticaal: de gemiddelde scores per vraag, volgens de patiënten en artsen; horizontaal: de gemiddelden over de gecorreleerde vragen per patiënt. Voor de gecorreleerde items 
wordt het verschil tussen antwoordscore patiënt versus arts uitgedrukt in % (absoluut). Een verschil groter dan 10% wordt beschouwd als significant.

Figuur: Scatterplots van de score per patiënt met oordeel patiënt en arts. 
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De gesprekken blijven echter vaak hangen in een opsomming 
van specifieke situaties waarbij de patiënt aangeeft hoe hij 
wil behandeld worden. Het is aan de arts om de patiënt bij te 
sturen en te helpen om tot behandelingsrichtlijnen te komen. 
Hiervoor moet de arts over de nodige kennis en communica-
tievaardigheden rond het levenseinde beschikken.

Povere voorbereiding

In de studie overschat de arts wel het begrip dat patiënten 
hebben van vroegtijdige zorgplanning. Er moet meer aandacht 
besteed worden aan het verduidelijken van het denkkader over 
vroegtijdige zorgplanning, omdat het concept voor alle patiën-
ten volledig nieuw is. Dit gebrek aan vertrouwdheid met het 
onderwerp kan de reden zijn voor de povere voorbereiding van 
de patiënten op het gesprek. 
Daarnaast moet ook de directe omgeving van de patiënt inge-
licht worden over het concept om hen bij het gebeuren te 
betrekken. Het is verbazingwekkend dat patiënten de familie zo 
weinig hebben betrokken. Is dit een uiting van de atomisering in 
onze samenleving? De lage betrokkenheid van de familie kan 
verklaren waarom de patiënten nog geen vertrouwenspersoon 
of vertegenwoordiger in gedachten hadden. 

Leercurve

Doorheen het verloop van de gesprekken is een evolutie merk-
baar bij de arts. Op het einde van de gesprekkenreeks voelt 
de arts zich meer comfortabel tijdens het gesprek dan bij de 
eerste gesprekken. Er is een leercurve. De ervaring die opge-
daan wordt, kan onmiddellijk gebruikt worden bij de volgende 
patiënten. Het vraagt tijd voor de arts om voor zichzelf een 
houding te vinden om discussies met de patiënt te voeren.
Vroegtijdige zorgplanning integreren in de praktijk hoeft niet 
veel tijd te kosten gezien een expliciet gesprek over het onder-
werp binnen het tijdsbestek van een gewone consultatie kan 
vallen. Anderzijds is het wenselijk om het gesprek over meer-
dere consultaties te spreiden om  voldoende tijd te laten voor 
reflectie door de patiënt. De bedenktijd geeft kansen om de 
naaste omgeving meer in het proces te betrekken. 

Beperkingen van het onderzoek

De resultaten kunnen niet veralgemeend worden omwille van 
het kleine aantal patiënten in de studie. De sterkte van de 
studie ligt erin dat dit het eerste onderzoek is, voor zover we 
weten, naar de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in 
de thuissituatie.
Vroegtijdige zorgplanning vereist een goede registratie van 
de afspraken, bij voorkeur ook in het medisch dossier. Sinds 
september 2008 kan iedere burger zijn wilsverklaring laten 
registreren op het gemeentehuis. Een probleem is dat het niet 
verplicht is en een arts dus nooit kan weten wat er is afgespro-
ken. Bovendien handelt dit document alleen over de wilsver-
klaring voor euthanasie bij onomkeerbaar coma. Daarom heeft 
de Vlaamse Federatie Palliatieve Zorgen een modeldocument 
opgesteld dat veel uitgebreider is (www.palliatief.be). Dit was 
nog niet beschikbaar op het ogenblik van dit onderzoek. 

Meer praktijkondersteuning

Hoewel huisartsen in België weinig praktijkondersteuning 
genieten, kunnen ze ook in deze materie de hulp van deskun-
dige hulpverleners gebruiken. Verplegend personeel en sociaal 
werkers zouden ook een rol kunnen spelen in de introductie 
van vroegtijdige zorgplanning.
Om het concept van vroegtijdige zorgplanning meer ingang 
te laten vinden in de praktijk moeten zorgverleners de nodige 
informatie krijgen. Het is een relatief nieuw gegeven in de 
thuiszorg dat kadert in een palliatieve zorgcultuur waarbij de 
patiënt en zijn omgeving als geheel worden benaderd. Een 
mentaliteitswijziging naar het aanvaarden van de eindigheid 
van het leven is aangewezen. Vroegtijdige zorgplanning pro-
beert een tegengewicht te bieden voor de therapeutische 
hardnekkigheid met als doel de kwaliteit van het levenseinde 
te verbeteren. Communicatie tussen alle betrokken partijen is 
heel belangrijk. Een specifieke opleiding en training kan artsen 
helpen vertrouwd te raken met het thema. 

Verder onderzoek

Het ultieme doel van vroegtijdige zorgplanning is de aanpas-
sing van de zorg bij het levenseinde aan de wensen van de 
patiënt. Of patiënten hierdoor op het einde van hun leven meer 
aangepaste zorg ontvangen en de aanpak in de praktijk veran-
dert, kan onderwerp zijn van verder onderzoek. 
Daarnaast blijven vele andere vragen onbeantwoord. Is dit 
schema hanteerbaar in andere praktijken en andere bevolkings-
groepen? Wat zijn de randvoorwaarden voor een implementa-
tie? Hoe evolueren de keuzes van de personen in de tijd? Kan 
het nieuwe document van wilsverklaring een eerste en bruikbare 
aanzet zijn naar een gesprek over vroegtijdige zorgplanning? 
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