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2. Richtlijnen en handreikingen 

Handreiking KNMG - Praat op tijd met uw patiënt over het levenseinde
Samenvattingskaart slecht-nieuwsgesprek (bron: INKL) 10 stappen uit de 
samenvattingskaart bieden een beknopt stappenplan om de kwaliteit van de slecht-
nieuwsgesprekken te verbeteren.
Kennisclip behandelwensen en –grenzen (bron: Pharos). Een ingesproken PowerPoint over 
behandelwensen en –grenzen, cultureel sensitief communiceren, reanimatie, andere 
behandelingen en de palliatieve fase met vooral aandacht voor cultuurverschillen.

1. Zorgverlener - in gesprek met de patiënt 

IKNL/ Pallialine webshop met o.a.:

De signalering in de palliatieve fase: uitgebreide informatie voor verzorgenden over medische 
problemen in de palliatieve fase en adviezen daarover. Het uitvinden wat er precies speelt, de 
analyse van het probleem en de hulpmiddelen en denkwijzen daarbij staan centraal.
De methode Besluitvorming in de palliatieve fase: bij veel voorkomende klachten in de
palliatieve fase wordt beschreven hoe te analyseren en te handelen: breng situatie in kaart.
Vat samen en maak een proactief beleid. Stel bij. Maak afspraken over evaluatie van beleid.
Factsheet essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (bron: PZNL)

www.palliaweb.nl, met indirect link naar Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (document met
aanbevelingen over ideale palliatieve zorg. Veel kennis, tips en links over palliatief zorg (bron: 
IKNL)
Infographic definitie palliatieve zorg en terminale zorg (bron: Agora)

PalliArts, een app met compacte praktische (landelijke en regionale) informatie voor
palliatieve zorgverlening.

Factsheet kosten voor patiënten voor palliatieve zorg (bron: PZNL) Versie: oktober 2022

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/praten-over-het-levenseinde-1.htm
https://shop.iknl.nl/shop/samenvattingskaart-slecht-nieuwsgesprek/54928/
https://www.pharos.nl/kennisbank/kennisclip-behandelwensen-en-grenzen-cultureelsensitief-communiceren/
https://shop.iknl.nl/
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/opleidings-en-trainingsmateriaal/iknl_signalering_digitaal_2020_hr.pdf
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/opleidings-en-trainingsmateriaal/iknl_besluitvorming_2019_definitief.pdf
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/kwaliteitskader%20palliatieve%20zorg%20nederland/factsheet_kwaliteitskader-essenties.pdf
https://palliaweb.nl/
https://www.agora.nl/wp-content/uploads/2020/03/Palliatief-is-niet-hetzelfde-als-terminaal.jpg
https://iknl.nl/palliatieve-zorg/richtlijnen/palliarts
https://palliaweb.nl/getmedia/a8951376-f63f-4e31-91cf-f3c37af8cf1a/factsheet_eigen_betalingen_patienten_palliatieve_zorg_def.pdf


3. Stappenplan ACP/PZP behandelwensgesprek
Stappenplan ACP voor de huisartsenpraktijk. Praktische stappen in het voorbereiden en 
voeren van het behandelwensgesprek met vervolgacties als HIS registratie en overdracht 
(bron: HZW/SEZ).

4. Websites voor zorgverleners
Netwerkwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland > regionale informatie voor 
zorgverlener en patiënt.

Consortium Palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland/pagina projecten > biedt 
huisartsen de mogelijkheid aan te sluiten bij projectgroepen die speciale thema’s in de zorg 
bespreken aan de hand van casuïstiek.

www.overpalliatievezorg.nl > initiatief van VWS. Informatie over zorgaanbod, keuzewijzer 
zorg ondersteuning en tijdig starten met behandelwensgesprek.

www.agora.nl > biedt kennis, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan professionals en
vrijwilligers in de zorg, over zingeving en het sociaal domein.

5. Hulpmiddelen voor de huisartsenpraktijk
Boekje ‘Levenseinde gesprekken’ te bestellen via webshop www.bureaumorbidee.nl.
Boekje met informatie en praktische tips voor zorgverleners.

Kaarten van betekenis te bestellen via webshop www.bureaumorbidee.nl, een spelvorm 
met vragen die zich in de palliatieve fase vaak voordoen.

www.alsjenietmeerbeterwordt.nl > in filmpjes vertellen acht mensen (die te horen kregen 
dat zij niet meer beter zullen worden) welke praktisch zaken allemaal geregeld moesten 
worden en welke keuzen zij maakten om ervoor te zorgen dat zij zo comfortabel, waardig én 
plezierig mogelijk hun laatste dagen konden beleven. Een gespreksinstrument voor patiënt 
én arts. Versie: oktober 2022

https://hzwhuisartsenzorg.nl/wp-content/uploads/2022/10/ACP-stappenplan-oktober-22.pdf
file:///C:/Users/d.bakker/OneDrive - HZW Huisartsenzorg/Documenten/bestanden in HZW sausje/ACP stappenplan/ACP stappenplan zomer 22 def.pdf
https://palliaweb.nl/netwerk-nhn-zw
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/
https://overpalliatievezorg.nl/
https://www.agora.nl/
https://www.bureaumorbidee.nl/product/boek-levenseindegesprekken/
https://www.bureaumorbidee.nl/product/kaartjes-van-betekenis/
http://www.alsjenietmeerbeterwordt.nl/


5. Hulpmiddelen voor de huisartsenpraktijk
De online keuzehulp: een hulpmiddel voor patiënt en behandelend (huis)arts voor het
verkennen van wensen rondom zorg en behandeling van de patiënt.
Patiënten folder ‘Praat op tijd met uw arts over het levenseinde’ (bron: knmg.nl).

De Lastmeter (bron: IKNL) een vragenlijst voor patiënt en zorgverleners om inzicht te krijgen
in welke problemen of zorgen de patiënt heeft. 

Overzicht belangrijke websites voor de patiënt over palliatieve zorg

Via het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek Waterland kan de arts een getrainde 
verpleegkundige of arts per telefoon consulteren en vragen voorleggen. Antwoorden komen 
niet direct maar worden in behandeling genomen. Reactie vaak 24 uur later.
Telefoon: 072-5414600.

6. E-learning
Diverse e-learning palliatieve zorg thema’s. CME-online geaccrediteerde nascholingen.
12 cursussen op gebied van palliatieve zorg.
Alle NHG E-learnings (voorheen: PIN’s) welke goed aansluiten op de dagelijkse praktijk van 
huisartsen.

7. Specifieke patiënten doelgroepen
Pharos patiënten folder voor patiënt met migratie achtergrond.

Handreiking palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (bron: IKNL).

Palliatieve zorg bij dementie | Kennisplein Zorg voor Beter Palliatieve zorg voor mensen 
met dementie.

Versie: oktober 2022

https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/praten-over-het-levenseinde-1.htm
https://www.kanker.nl/hulp-en-ondersteuning/lastmeter
https://palliaweb.nl/netwerk-nhn-zw
https://www.cme-online.nl/huisarts/cursusoverzicht#Palliatieve%20zorg
https://www.nhg.org/e-learnings
https://www.pharos.nl/kennisbank/lessen-uit-gesprekken-over-leven-en-dood/
https://palliaweb.nl/getmedia/0bbb0498-27e0-4fbf-9452-0ce836d3783c/handreiking-palliatieve-zorg-aan-mensen-met-niet-westerse-achtergrond.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/palliatieve-zorg


8. Filmpjes over palliatieve zorg
Wat is palliatieve zorg?

Markering van de palliatieve fase

Kwaliteitskader palliatieve zorg NL

Delier in de palliatieve fase

Zingeving in de palliatieve fase

9. 0de lijn informatie
www.netwerkpalliatievezorg.nl overzicht vrijwilligers bij terminale zorg
www.stichtinghuisaanhetwater.nl - Katwoude
www.wijallemaal.nl - Purmerend
www.levenmetkankerzaanstreek.nl - “Anna’s huis” Zaandam
www.buitenhuiswijdewormer.nl – Respijthuis Wormer

www.thuisarts.nl
www.palliaweb.nl/netwerk-zuidoostbrabant/zorgverleners/proactieve-zorgplanning
www.patientenfederatie.nl/extra/levenseinde
www.centrumlevensvragen.nl
www.beteroud.nl/zinsgeving
www.ikwilmetjepraten.nu

10. Websites over zingeving en spiritualiteit

Versie: oktober 2022

https://www.youtube.com/watch?v=uXQHU8ItdSM
https://www.youtube.com/watch?v=FYu9iz_dCeY
https://www.youtube.com/watch?v=Zm6Yd1Lnhsw
https://www.youtube.com/watch?v=HyXuYjdMxoc&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=mGWe1wZP7Ws
https://palliaweb.nl/netwerk-nhn-zw
https://www.stichtinghuisaanhetwater.nl/
https://wij-allemaal.nl/
https://www.levenmetkankerzaanstreek.nl/
http://www.buitenhuiswijdewormer.nl/
https://www.thuisarts.nl/
https://palliaweb.nl/netwerk-zuidoostbrabant/zorgverleners/proactieve-zorgplanning
https://www.patientenfederatie.nl/extra/levenseinde
https://www.stichtingquestio.nl/
https://www.beteroud.nl/tips-tools/tools/leerinterventie-zingeving-van-betekenis-tot-het-einde
https://www.ikwilmetjepraten.nu/


Versie: oktober 2022

• Rinske Lankhorst: r.lankhorst@zorgring.nl
• Pieter Knibbe: p.knibbe@zorgring.nl
• Roos Daan: Daan@dva.zorgring.nl

Pieter Knibbe en Rinske Lankhorst, kaderhuisartsen en beide lid van de 
Commissie Palliatieve Zorg, zijn beide beschikbaar voor consultatie. Is er een 
palliatief probleem? Heb je behoefte aan even sparren over een patiënt? Neem 
dan contact op (bron: HZW). 

Vragen?

mailto:r.lankhorst@zorgring.nl
mailto:p.knibbe@zorgring.nl

