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Inleiding

De medische vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat de
bevolking steeds ouder wordt. Met de veroudering neemt
de levenskwaliteit echter niet altijd toe. De vraag kan
ook gesteld worden of en in welke mate het uitgebreid
medisch-technisch handelen de kwaliteit van leven ver-
betert en tegemoetkomt aan de wensen van de rust-
huisbewoner. De vraag naar een menswaardige zorg
komt hierdoor steeds scherper op de voorgrond. Bewo-
ners en zorgverleners hebben hieromtrent niet noodza-
kelijk gelijklopende ideeën, verwachtingen en percep-
ties. De uitdaging van de gezondheidszorg ligt hierin
dat ze in staat zou moeten zijn om deze vragen beter
bespreekbaar te maken.

De maatschappij wordt uitgedaagd om te waken over
het juridische kader waarbinnen een solidaire, zorgzame
samenleving mogelijk wordt. Een dergelijke samenle-
ving dient optimale zorgverlening aan ouderen niet
alleen hoog in het vaandel te dragen, maar er effectief
en concreet ruimte voor te maken in het geheel van de
georganiseerde zorgverlening in rusthuizen.

In 2002 werden in België 3 wetten gepubliceerd die
een belangrijke invloed hebben op het medisch hande-
len. De patiëntenrechtenwet (22 augustus 2002), de wet
over palliatieve zorg (14 juni 2002) en de wet over eutha-
nasie (28 mei 2002) beïnvloeden de relatie tussen de
patiënt en zijn zorgverstrekker. Ze geven de patiënt meer
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inspraak en recht op informatie, en zorgen ervoor dat bij
medische beslissingen zijn toestemming gevraagd wordt.
Ook de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren
heeft op 18 maart 2006 de code van geneeskundige
plichtenleer aangepast (1). Deze code verplicht de arts
de patiënt tijdig te informeren over diens naderende
levenseinde en over de bijstand die hem daarbij kan
worden verleend.

Ouderen in rusthuizen zijn een bijzonder kwets-
bare groep. Zij bevinden zich in hun laatste levensfase
en zijn door hun vaak veelvuldige, chronische en ter-
minale pathologieën afhankelijk van de zorgverstrek-
kers. Bij deze mensen wordt veelal een verminderde
cognitie of verminderde mogelijkheid tot het uitdruk-
ken van hun wensen vastgesteld. Bovendien ervaren ze
medische ingrepen niet noodzakelijk als een verbetering
van hun functioneren. Bij deze kwetsbare groep is er
grote nood aan een visie, bij alle betrokkenen, over de
toekomstgerichte zorg tot aan het levenseinde. Deze
zorg moet rekening houden met de wensen van deze
ouderen.

Om aan deze problematiek tegemoet te komen, is in
de internationale literatuur aandacht ontstaan voor
„advance care planning” (ACP), dat we willen vertalen
als „vroegtijdige zorgplanning” (VZP). Het gaat om een
visie op onderhandelde zorg en een denkproces over de
toekomstige behandelingskeuzen en behandelingsdoe-
len die samen met de patiënt en zijn vertrouwensper-
soon5 worden opgemaakt (2). Op die manier komt een
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geïndividualiseerde benadering van de patiënt tot stand
waarbij anticiperend afspraken (behandelingskeuzen)
met betrekking tot het zorgtraject worden gemaakt. Deze
benadering resulteert in een denkproces waarbij de
patiënt in overleg met naasten en gezondheidsmede-
werkers een bepaalde visie op zorg rond het levenseinde
vorm geeft.

VZP in het rusthuis is een onderhandelde zorg tus-
sen de zorgverstrekkers, de bewoner, de familie en de
instelling. De vertrouwenspersoon staat de patiënt bij:
hij waakt erover dat de zorg rekening houdt met de wen-
sen en verlangens van de patiënt. De rusthuisbewoner
staat centraal in een dynamisch en interactief proces en
heeft volop inspraak in de hem toegediende zorgen.
Momenteel loopt zowel in rusthuizen als in de thuis-
zorg in Vlaanderen inventariserend en explorerend
onderzoek in verband met VZP. Er is nog geen rapport
voorhanden. Dit artikel beperkt zich tot een beschrijving
van VZP in rusthuizen.

In de dagdagelijkse praktijk bestaat al langer een
heel aantal initiatieven en afspraken rond zorg. Er zijn
codes omtrent beperking van therapie zoals „do not rea-
nimate (DNR)” en „allowed natural death (AND)”, richt-
lijnen over toediening van vocht en voeding in de laat-
ste levensdagen en euthanasieprotocols. Hierover dient
echter met de rusthuisbewoner overleg gepleegd te wor-
den en de angst om over het levenseinde in de brede
zin te communiceren of de negatieve beeldvorming rond
therapiebeperking zijn belangrijke obstakels in de com-
municatie met de bewoner.

Het uitgangspunt in VZP is dat het opstellen en
toepassen van deze en andere protocols en afspraken
veronderstellen dat er in een rusthuis een doordachte
visie en afspraken rond VZP bestaan. Zorgplanning in
een rusthuis kan immers maar doeltreffend zijn indien
gesprekken en planning op een systematische manier
geïmplementeerd worden. Er moet een kader gecre-
eerd worden waarin iedere bewoner de kans krijgt over
deze onderwerpen te spreken en zijn wensen uit te
drukken. De resultaten van deze gesprekken moeten
op een eenvoudige, eenduidige en schematische
manier in het dossier samengevat kunnen worden.
Deze schematische weergave moet voor alle zorgver-
strekkers begrijpbaar zijn en moet hulp bieden bij
beslissingen rond het levenseinde in de brede zin van
het woord. De schema’s moeten een leidraad zijn voor
het menswaardig denken en handelen in het opna-
mebeleid, het verblijf en het nabij-zijn op de grens
van leven en dood.

Elementen van een proces van vroegtijdige
zorgplanning

Bij het op zoek gaan naar bouwstenen voor een bruik-
baar model voor VZP werd in de internationale litera-
tuur gezocht naar een antwoord op 3 vragen: wie maakt
de beslissingen, waarover wordt er beslist en hoe en
wanneer wordt over de beslissingen gecommuniceerd.

Wie maakt de beslissingen?

In het „Respecting choices”-model staan het zelfbe-
schikkingsrecht, de wens en de keuze (autonomie) van
de bewoner centraal. Dit model is gegroeid vanuit de
„Patient Self Determination Act” (VS 1990) waarin de
overheid de gezondheidorganisaties verplicht om
„advance directives” in de medische dossiers op te
nemen (3). Dit model kreeg internationaal veel kritiek
(4). De benadering zou te veel op de autonomie van
de patiënt gebaseerd zijn. Niet alleen de bewoner, maar
ook de familie en zijn omgeving zijn in vele gemeen-
schappen bij de zorg betrokken. Dit model, waarin de
bewoner zelf keuzen maakt, kan niet verhinderen dat
de medische situatie van de patiënt sterk wijzigt
waardoor de vooropgestelde keuzen nog weinig hulp
bieden voor de zorgverstrekkers. Ook de controle-
lijsten, die moeten aangeven wat voor de bewoner al
dan niet aanvaardbaar is, zijn zelden toereikend als
hulpinstrument in de complexe medische situaties
waarin arts en vertrouwenspersoon keuzen moeten
maken.

Het „Family-centered/relationship-centered model”
gaat eerder uit van een aanpak waarin totaalzorg cen-
traal staat (4). De inbreng zowel van de bewoner als
van zijn familie bepaalt de zorg en de behandelings-
keuzen, waardoor beslissingen rond het levenseinde
door familie en vertrouwenspersoon mee gedragen wor-
den. Het model is eerder gebaseerd op de behoefte aan
zorg en biedt meer dan een overzicht van medische
behandelingsmogelijkheden. Communicatie en een ver-
trouwensrelatie met de familie zijn hierbij erg belang-
rijk en op die manier wordt speciaal aandacht geschon-
ken aan de ethisch vaak erg moeilijke situaties waarin
familie en zorgverstrekkers hun weg moeten zoeken.

Waarover wordt er beslist?

Over de inhoud van de gesprekken met alle betrokke-
nen en een visie op de toekomst van de zorgplanning,
zijn ook verschillende modellen voorhanden.

In het „Intervention-specific planning”-model wor-
den de medische ingrepen besproken die eventueel nog
uitgevoerd kunnen worden in specifieke medische situ-
aties die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen
(5). Dit model herleidt de gesprekken tot een lijst van
medische ingrepen. Deze lijst kan onvoldoende zijn
voor de steeds wisselende, soms zeer complexe en niet
altijd voorspelbare medische situaties. Bovendien kun-
nen specifieke behandelingen soms wel en soms niet
meer zinvol zijn. Een lijst van specifieke richtlijnen kan
aan de rusthuisbewoner de illusie van nauwkeurigheid
verschaffen, en de zorgverstrekker is hiermee niet steeds
geholpen in moeilijke medische situaties. Een derge-
lijke lijst is enkel bruikbaar indien de actuele klinische
situatie overeenkomt met het scenario dat de bewoner
voor ogen had op het ogenblik dat de planning werd
opgemaakt.
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Een andere mogelijkheid wordt door het „Goal-
based planning”-model geboden (6, 7). Hier worden
alle doelstellingen met de patiënt besproken. Gillick
gaat ervan uit dat er in een rusthuis hoofdzakelijk 3
belangrijke doelstellingen in de medische zorg zijn:
maximaal comfort bieden, de functies behouden en
het leven verlengen (5). De meeste bewoners willen
inderdaad deze 3 doelstellingen bereiken. Soms ech-
ter worden bewoners geconfronteerd met een te
belastende behandeling om deze doelstellingen te
bereiken. Een behandeling kan te ingrijpend zijn. De
bewoner of de vertrouwenspersoon dient dan de doel-
stellingen aan te passen wat tot gevolg kan hebben
dat verlenging van het leven niet langer tot de doel-
stellingen behoort. Het zorgverstrekkende team ver-
taalt dit in een specifieke aanpak van behandeling en
zorg. In een later stadium kan het voorkomen dat het
behoud van functies ook niet langer mogelijk is,
waardoor nog enkel de comfortzorgen overblijven. Dit
systeem van doelstellingen is ontwikkeld in het
Hebrew Rehabilitation Center for Aged in Roslindale
(Massachusetts (VS)) (5). In 2 studies toonden de
onderzoekers aan dat bewoners of hun vertrouwens-
personen in staat zijn om doelstellingen te bepalen, dat
deze doelstellingen in een zorgpad vertaald kunnen
worden, en dat dit zorgpad het verzorgend team hulp
kan bieden bij de beslissingen om in te grijpen in een
acute situatie.

Hoe wordt over de beslissingen gecommuniceerd?

Er zijn 2 modellen die beschrijven hoe de communica-
tie met de bewoner of de vertrouwenspersoon best ver-
loopt: het „Contractual model” en het „Convenantal
model” (overeenkomstmodel) (8).

Een contract is een overeenkomst die bindend is tus-
sen partijen. Hierdoor ontstaat een externe verplich-
ting om hulp te bieden. In de visie van vroegtijdige
zorgplanning, waarin vertrouwen en goede zorg belang-
rijk zijn, kan men de partijen echter niet tot hulp dwin-
gen.

Het „Convenantal model” poogt een kader te bie-
den, waarin de bewoner tot een overeenkomst kan
komen. Een overeenkomst is een afspraak tussen par-
tijen, die gebaseerd is op vrijwillige tussenkomst van
hulp (8). De overeenkomst is niet gebaseerd op een
lijst van wat en welk medisch handelen er wel of niet
gesteld mag worden in een nog ongekende toekomst.
Dit soort overeenkomst geeft veel verantwoordelijkhe-
den aan de vertrouwenspersoon. Het is belangrijk om
de bewoner en de vertrouwenspersoon te laten ont-
dekken welke plichten en lasten er bestaan bij de ver-
trouwenspersoon in het vooruitzicht van de beslissin-
gen die ze zullen moeten nemen. Deze afspraken en
communicatie kunnen het best in vertrouwen gebeu-
ren. De resultaten van deze gesprekken dienen in een
dossier op een samenvattende, correcte manier geno-
teerd te worden.

Welk is het aangewezen tijdstip om gesprekken
over VZP te organiseren?

Gesprekken over VZP starten best zo vroeg mogelijk bij
opname van de oudere in het rustoord. Vele bewoners
worden pas opgenomen als zij reeds beginnende of
gevorderde cognitieve problemen hebben. Alzheimer
Europe stelt in haar richtlijnen dat bewoners, in een
vroegtijdig stadium van dementie, nog heel wat beslis-
singen kunnen nemen over hun financiële zaken, het
persoonlijk welbevinden en medische behandelingen (9).

Het is nooit te vroeg om over VZP te overleggen (10).
In de praktijk is VZP geen prioriteit voor de bewoners:
veelal zijn er dringendere onderwerpen met de arts te
bespreken. Toch verwachten de bewoners dat VZP
besproken wordt als zij nog in goede gezondheid zijn
of zich pas in een vroegtijdig stadium van een ernstige
aandoening bevinden. Zij verwachten dat de arts deze
gesprekken opstart (2). Een Nederlandse ethnografische
studie over het afzien van kunstmatige toediening van
vocht en/of voedsel toont aan dat het besluitvormings-
proces bepaald wordt door de patiënt of zijn familie, de
arts en de verzorgende (11). Hierbij start de verzorgende
meestal het besluitvormingsproces. De verpleeghuisarts
heeft de grootste invloed op de besluitvorming, maar de
arts neemt beslissingen mede op basis van de reacties
van de familie op het ziekteverloop. De arts neemt de
wensen van de familie in overweging, maar uiteinde-
lijk beslist hij over de medische behandeling. Vroegtij-
dige en herhaalde gesprekken met de bewoner of –
indien dit niet mogelijk is – met de vertegenwoordiger
worden in de besluitvorming als essentieel ervaren.

Doelstellingen als aanzet voor vroegtijdige
zorgplanning

Door het bepalen van doelstellingen samen met de bewo-
ner, familie en zorgverstrekkers ontstaat een beter inzicht
in toekomstgerichte zorg en de aanpak van de medische
problematiek. De doelstellingen zijn het resultaat van de
wens van de bewoner over zijn toekomstige zorg, de
objectiveerbare medische problematiek en de mogelijk-
heden van zorg die door de zorgverstrekker en de instel-
ling geboden kan worden. Dit resultaat wordt bekomen na
een proces van gesprekken met de verschillende partijen.
De doelstellingen vormen een kader en zijn richtinggevend
voor het uitwerken van het medisch en het zorgbeleid.

De doelstelling verlenging van het leven houdt in dat
rusthuisbewoners de maximale (zinvolle) medische zor-
gen krijgen om het leven te verlengen. Ze zijn dan ook
bereid om in een ziekenhuis behandeld te worden indien
dit nodig is. De andere doelstellingen in verband met het
„behoud van functie” en „maximaal comfort” zijn dan
vanzelfsprekend ook van toepassing.

Als de doelstelling met betrekking tot de verlenging
van het leven voor de patiënt een te grote belasting
vormt, worden de doelstellingen „behoud van de func-
ties” (bv. hartfunctie bij hartfalen, longfunctie bij COPD,



Vroegtijdige zorgplanning in rusthuizen: een verkenning 183

het stappen met een heupprothese, maximaal functio-
neren bij dementie …) en „maximaal comfort” voorop-
gesteld. Bij deze 2 doelstellingen kan het al of niet hos-
pitaliseren in vraag gesteld worden. Indien voor
hospitalisatie wordt gekozen, zal deze zich beperken tot
de onderzoekingen en behandelingen die vooral met het
onderhoud en herstel van de functies te maken hebben.
Wenst de bewoner nog enkel in het rusthuis behandeld
te worden, dan zal hij daar de maximale medische zor-
gen krijgen om zijn functioneren zo goed mogelijk te
behouden.

Is alleen de doelstelling „comfortzorgen” nog haal-
baar, dan is hospitalisatie in de regel niet van toepassing
en worden de comfortzorgen in het rusthuis gegeven.
Dit veronderstelt wel dat het rusthuis goede comfort-
zorgen kan bieden.

Hospitalisering is een belangrijke beslissing met
ingrijpende effecten. Heel wat ouderen hebben hierover
een duidelijke wens. In het eindstadium van vele chro-
nische aandoeningen zoals dementie, COPD, hartfalen en
vele andere aandoeningen, is er een moment waarop
beslist kan worden dat hospitalisatie niet zinvol meer is.

Kwalitatieve zorg vereist belangrijke
randvoorwaarden

Vroegtijdige zorgplanning is het resultaat van multidis-
ciplinair overleg waarin onderhandelde afspraken rond
zorg tot stand komen. Om deze afspraken te kunnen
realiseren en goede kwalitatieve zorg tot aan het levens-
einde te kunnen bieden, zijn belangrijke randvoor-
waarden, instrumenten en hulpmiddelen noodzakelijk.

Een duidelijke zorgcultuur

Ieder rusthuis/RVT heeft nood aan een duidelijke visie
op de zorgcultuur, met bijzondere aandacht voor de pal-
liatievezorgcultuur. Met deze laatste wordt een zorgvisie
betracht die resulteert in een kwaliteitsvolle zorg voor
alle bewoners, niet alleen voor de palliatieve bewoners.
Het gaat hier om zorg waarbij de levenskwaliteit pri-
meert. De bewoner wordt in zijn totaliteit benaderd, als
persoon met zijn omgeving. De eindigheid van het leven
wordt aanvaard en is bespreekbaar. In een dergelijke opti-
male communicatiecultuur kunnen behandelingsricht-
lijnen besproken worden. Alzheimer Europe wijst in haar
standpunten over „advance directives” op de noodzaak
om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het palliatieve
zorgaanbod te vergroten (9). Zo krijgen dementerende
bewoners het recht om een echte keuze te hebben wat
toekomstige behandelingsmogelijkheden betreft.

Communicatie met de resident

De communicatie met de bewoner en zijn familie dient
gestructureerd te verlopen. Van bij het begin van de

opname en in de loop van het verdere verblijf van de
bewoner moeten vaste momenten gepland worden om
vragen rond zorg bespreekbaar te maken. De bewoner
krijgt de gelegenheid om de gesprekken te voeren, maar
is ook vrij om deze te weigeren. Indien de bewoner
hierover niet wenst te spreken, moet deze keuze geres-
pecteerd worden. De meeste bewoners beginnen niet
spontaan gesprekken over toekomstige zorg, levensver-
wachtingen en beslissingen rond het levenseinde.
Integendeel, zij verwachten dat de zorgverlener in het
algemeen en de arts in het bijzonder deze onderwerpen
ter sprake brengen (2, 10). In de rusthuizen worden
bewoners behandeld door verschillende artsen die elk
hun eigen verschillende ingesteldheid of kennis over dit
onderwerp meebrengen. Het is zeer moeilijk om in deze
complexe context de gesprekken gestructureerd te laten
verlopen. Daarom moeten afspraken gemaakt worden
over wie deze gesprekken voert, waar en wanneer en
hoe hierover gerapporteerd wordt. Verpleegkundigen die
bij de zorg vaak nauw betrokken zijn, de familie en de
vertrouwenspersonen goed kennen, zijn hiervoor goed
geplaatst. Zij kunnen de gesprekken opstarten, op een
vooraf bepaald tijdstip na opname van de bewoner in het
rusthuis. De gegevens die uit deze gesprekken voortko-
men, kunnen in het dossier genoteerd worden. Dit dos-
sier wordt aan de arts voorgelegd zodat deze dit bij een
volgend contact met de bewoner verder kan uitdiepen.
De arts kan met zijn kennis van de medische voorge-
schiedenis en de veelvuldige gesprekken, die hij vroe-
ger reeds gevoerd heeft, aanvullingen of wijzigingen
aanbrengen. Indien de bewoner dit goedvindt, kan dit
alles ook met de familie en de vertrouwenspersoon in
aanwezigheid van de bewoner besproken worden
(„family-centered model”). De doelstellingen worden
geformuleerd en genoteerd. Voor de goede orde moeten
de gesprekken regelmatig herhaald worden en de doel-
stellingen bijgesteld. Dit alles kan een werkmodel zijn
bij de mogelijke, soms ethisch moeilijke beslissingen
rond zorgplanning gedurende het hele verblijf in het
rustoord en ook rond het levenseinde.

Op klinisch vlak is er het probleem van de wilsbe-
kwaamheid. Die kan sterk wijzigen naargelang de tijd
verstrijkt. De aanwezige graad van wilsbekwaamheid
moet dan ook met grote zorgvuldigheid worden geëva-
lueerd (12). In een vroegtijdig stadium is het voor een
dementerende bewoner nog steeds mogelijk om beslis-
singen te nemen over richtlijnen voor toekomstige
behandelingen (9). Aangenomen wordt dat beslissingen
bij wilsonbekwame dementerenden op basis van wat
het best is voor de bewoner („best-interest judgement”)
in een later stadium ethisch beter te verdedigen zijn dan
beslissingen op basis van advance directives of beslis-
singen van een vertegenwoordiger (13). Beslissingen op
basis van advance directives worden hier geïnterpreteerd
als „intervention-specific planning” en niet als het bepa-
len van doelstellingen. Volgens Welie zijn advance direc-
tives een inbreuk op de intrinsieke waardigheid van de
wilsonbekwame dementerende bewoner omdat ze geen
rekening houden met de omstandigheden of het lijden
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dat de bewoner nu doormaakt (13). Dit betekent dat de
arts, bij het terminaal lijden bij wilsonbekwame bewo-
ners, de medische beslissingen blijft nemen. Zijn beslis-
singen worden genomen na overwegingen in multidis-
ciplinair overleg. Zoals reeds eerder beschreven, worden
deze beslissingen getroffen op basis van wat het beste
is voor de bewoner. Hierbij houdt de arts rekening met
de doelstellingen, eventueel bestaande wilsbeschikking,
vertrouwenspersonen, medisch-technische argumenten,
zorgmogelijkheden en ethische overwegingen. Steeds
houdt hij in overweging of een therapeutische handeling
nog kwaliteit toevoegt aan het leven en niet enkel het
leven verlengt.

Communicatie tussen de zorgverstrekkers

In ieder rusthuis/RVT moeten duidelijke afspraken
gemaakt worden rond interne communicatie. Zo moet
duidelijk zijn hoe de verpleegkundigen hun bevindingen
mededelen aan de behandelend arts, en hoe de com-
municatie verloopt tussen de coördinerend en de raad-
gevend arts, het verplegend team, de instelling en de
behandelende huisartsen.

Hulpmiddelen en instrumenten

Het gesprek met de bewoner moet leiden tot een globale
aanpak van iedere individuele bewoner. Daartoe bestaat
een heel gamma hulpmiddelen.

Zorgdossier

Het zorgdossier heeft het zorgplan als kern. Hierin is
het formuleren van doelstellingen essentieel.

Behandelrichtlijnen
De doelstellingen die in overleg met de bewoner worden
geformuleerd, kunnen omgezet worden in concrete
behandelrichtlijnen (advance directives), ook in de rich-
ting van beperking van therapie. Deze richtlijnen zijn
niet absoluut. Het is best mogelijk dat na overleg van
deze richtlijn afgeweken wordt. Een voorbeeld hiervan
is dat iemand voor wie enkel de doelstelling comfortzorg
nog haalbaar is, nog kort gehospitaliseerd kan worden
voor een kleine ingreep die het comfort kan verbeteren.
Op ieder ogenblik kunnen de doelstellingen aangepast
worden, zo de bewoner dit wenst of na overleg met de
vertrouwenspersoon en in functie van de medische situ-
atie. Iedere zorgverstrekker vertaalt de doelstelling in
een behandelingsrichtlijn of zorg voor zijn eigen disci-
pline, binnen het kader van de afspraken en de visie
die in de instelling gangbaar zijn.

Deze manier van werken biedt heel wat voordelen.
Als vertrokken wordt van een positieve ingesteldheid die
ruimte laat voor de zorg die men kan bieden bij de
besproken doelstellingen, krijgt de eigen inbreng van

iedere zorgverstrekker meer ruimte in het zorgconcept.
Een dergelijk model moet resulteren in een te volgen
pad dat de veruitwendiging is van een open overleg-
cultuur die op een transparante wijze ingevoerd kan
worden en zo als bindend ervaren wordt. In sommige
situaties moet een behandelingsrichtlijn inderdaad zeer
duidelijk en bindend zijn.

Afspraken over de terminale fase kunnen gemaakt
worden waarvan de bewoner, de vertrouwenspersoon en
de arts vinden dat die absoluut nageleefd moeten wor-
den. Een DNR-code (do not reanimate) kan hiervoor
gebruikt worden. Omdat deze code een negatief beeld
geeft, wordt de term in de praktijk vaak vervangen door
de AND-code (allowed natural death). Deze term houdt
voor de patiënt een meer positieve benadering in. Een
natuurlijke dood brengt de toegelaten medische toestand
scherper onder de aandacht.

Wetgevend kader
De 3 wetten die vermeld werden in de inleiding, bieden
een kader voor wilsbeschikkingen, de aanstelling van
vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers, de pati-
entrechten en de manieren waarop gecommuniceerd
wordt. Regelgeving rond de wilsbeschikking en het
levenstestament biedt verdere aanknopingspunten. Ook
het Koninklijk Besluit over de erkenning van RVT’s biedt
heel wat kaders om deze taken verder in te vullen en
te ontwikkelen.

Besluit

Ouderen in rusthuizen zijn een bijzonder kwetsbare
groep met een hoge behoefte aan zorg. Zij hebben
meestal niet de mogelijkheid om zelf te beslissen over
essentiële keuzen rond zorg en medische handelingen
tijdens hun verblijf in het rusthuis en in het bijzonder
bij het levenseinde. Het is een recht van de bewoner dat
hijzelf hierover mee mag beslissen en zijn instemming
geven. Vastgestelde doelstellingen kunnen vertaald wor-
den in een zorgpad, op basis van de wil van de bewo-
ner. Het rusthuis kan dit model pas toepassen als het
garant staat voor een goede palliatieve zorg en een open
en gestructureerd communicatieklimaat kan bieden.

Met deze beperkte exploratie is het kader geschetst.
Vroegtijdige zorgplanning is een proces om tot de zorg-
doelstellingen en een uitgewerkt zorgplan te kunnen
komen. De opgesomde elementen zijn als stukjes van
een puzzel. Maar de puzzel moet nog gelegd worden:
er moet nu dringend werk gemaakt worden van de uit-
bouw en toetsing van een model dat dit proces van zorg-
planning hanteerbaar maakt in de dagelijkse praktijk,
met daaraan gekoppelde documenten en hulpmiddelen.
Onderzoek dient verricht te worden naar de effecten en
de moeilijkheden bij de implementatie daarvan, naar de
benodigde opleiding en naar de vereiste omkadering.
Dit zijn slechts enkele vragen rond een belangrijk pro-
ces om in onze samenleving te komen tot een kwali-
teitsvolle en humane zorg voor rustoordbewoners.
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Mededeling

Geen belangenconflict en geen financiële ondersteuning gemeld.

Abstract
Advance care planning in Belgian homes for

the elderly: an exploration

In our ageing society doctors and healthcare work-
ers are faced with the dilemma whether the appli-
cation of technical medicine improves the lifequal-
ity and meets the patients” wishes. Within the
healthcare system planning paths facilitating the
debate on these issues need to be implemented. In
the scientific literature this process is called Advance
Care Planning (ACP).

The aim of this paper was to describe ACP in
Belgian homes for the elderly. Apart from experi-
ences in the field and the legal framework, possible
endpoints of this process are analyzed as well as
the neccesities to introduce it.
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