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Inleiding

ADVANCE CARE PLANNING

Advance Care Planning (ACP), proactieve zorg
planning, is een proces waarbij de patiënt met zijn 
of haar 1 behandelend arts zijn wensen, doelen en 
voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt 
en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment 
dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslis
singen te nemen. Voor een huisarts zijn ACPgesprek
ken relatief intensief, maar leveren ook veel op. Als  
de huisarts op de hoogte is van de wensen van de 
patiënt komt dit in de eerste plaats de kwaliteit  
van de zorg rond het levenseinde ten goede. Tevens 
worden onnodige en onwenselijke opnames hier
door voorkomen. ACP vermindert ook angst en 
depressie bij patiënten en in het verlengde daarvan 
bij hun naasten. Huisartsen zijn in een goede positie 
om ACP met kwetsbare patiënten te bespreken. Zij 
kennen de patiënt immers vaak al goed. Daarnaast 
blijkt het voeren van een gesprek in de thuissituatie 
gunstig te zijn en huisartsen kunnen bij herhaling 
de wensen van de patiënt bespreken.

TOOLKIT
 
In deze toolkit is alle informatie die nodig is rond   
om het proces Advance Care Planning samen
gevoegd. Deze toolkit is een hulpmiddel om het 
ACP proces goed in te richten voor de zorgverlener, 
maar ook voor de patiënt. 

Deze toolkit beantwoordt onder andere de 
volgende vragen:
•  Wat is Advance Care Planning?
•  Hoe bereid ik het gesprek voor als huisarts of  

als praktijkondersteuner?
•  Welke informatie/verwijzingen kan ik een  

patiënt geven?
•  Hoe en waar leg ik de wensen van de patiënt 

vast?
•  Hoe communiceer ik de wensen met de 

betrokken zorgverleners?
1    Waar zijn wordt vermeld, dient 

tevens haar te worden gelezen 

in het vervolg van deze toolkit.
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Advance Care Planning (ACP)

MOGELIJKE AANLEIDINGEN VOOR HET DOORLOPEN OF HET  
OPNIEUW DOOR LOPEN VAN EEN ACP PROCES 4

Op initiatief van de patiënt/(wette - 
lijk) vertegenwoordiger als deze:
•  Vragen of wensen heeft over de zorg 

bij toe komstige gezondheids proble
men of rond het levenseinde 
(bijvoorbeeld reanimatie)

•  Melding maakt van een wils of 
euthanasie verklaring

•  Vragen heeft over (de succeskans 
van) behandeling

Bij kwetsbare patiënten op initiatief 
van de arts of de centrale zorg ver lener 
wanneer een van de betrokken zorg
verleners bijvoorbeeld signaleert dat:
•  Er een sterke verandering optreedt in 

de gezond heidssituatie van de 
patiënt

•  Iemand als kwetsbaar wordt 
geïdentificeerd, bijvoorbeeld via 
screening

•  Er een reële kans bestaat dat  
de patiënt binnen een jaar zal 
overlijden

•  Een patiënt verhuist naar of wordt 
opgenomen in een woon/zorg
instelling, aanleunwoning of 
ziekenhuis;

•  Of wanneer één of meer van 
onderstaande punten gelden:

   een ongeneeslijke of progressieve 
ziekte;

    70+ met comorbiditeit én een sterk 
afnemende vitaliteit of veerkracht;

    een verhoogd risico op een hart of 
ademhalings stilstand;

    (toename van) ernstige cognitieve 
beperkingen;

    een verhoogd risico op ernstige en 
blijvende invaliditeit na intensieve 
behandeling (o.a. Covid19)

DEFINITIE ACP

Proactieve zorgplanning of advance care 
planning (ACP) wordt internationaal 
gedefinieerd als ‘de mogelijkheid voor 
individuen om persoonlijke doelen en 
voorkeuren voor toekomstige medische 
behandeling en zorg te bepalen, deze te 
bespreken met naasten en zorgverleners en  
deze vast te leggen en zo nodig te herzien’. 2

Vijf essentiële stappen voor ACP 3

1.  Zorg dat de patiënt voldoende kennis van 
zijn ziekte en/of kwetsbaarheid heeft

2.  Stimuleer de patiënt met zijn naasten te 
praten over zijn behandelwensen nu en in  
de toekomst 

3.  Laat de patiënt een vertegenwoordiger 
kiezen (partner, kind, mentor of anders) 

4.  Leg de wensen vast; de patiënt in een wils
verklaring en de arts in het medisch dossier 

5.  Herhaal het ACPgesprek: periodiek of bij  
een verandering

2   >> definitie van 

advance-care-planning 

3 LAEGO toolkit ACP oktober 2017
4  Leidraad voor het proces en 

uniform vastleggen van 

proactieve zorg planning 

(advance care planning, ACP) 

naar aanleiding van de COVID

19pandemie

https://www.henw.org/artikelen/internationale-definitie-van-advance-care-planning
https://www.henw.org/artikelen/internationale-definitie-van-advance-care-planning
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Stroomschema indicatie & uitvoering Advance Care Planning 

Geen aanleiding voor ACP, 
tenzij patiënt dit wenst

Gesprek met wettelijk 
vertegenwoordiger met zoveel 

mogelijk inbreng van 
wilsonbekwame patiënt

Informatie benutten van multisisci-
plinair team (bijv. medisch specialist/ 

(huis)arts, verpleegkundige, 
verzorgende, praktijkondersteuner)

Arts en patiënt (of wettelijk vertegenwoordigert) bespreken:
- Wensen en verwachtingen patient

- Haalbaarheid en verwachte uitkomst in de individuele context van patient

Behandelgrenzen en behandelwensen worden vastgelegd in het ACP 
format en in het HIS en gedeeld met betreokken zorgverleners.

Gesprek met patient (bij 
voorkeur in aanwezigheid van 

naaste(n) indien met 
teoestemming van de patiënt)

start

Patiënt 
kwetsbaar?

ja

>
>

>
>

>

>

>nee

>nee

>>

>

?

Patiënt 
wilsbekwaam??

? Aanleiding om 
ACP bij te stellen?

ja

Inventarisatie kwetsbaarheid 5

- Meetinstrumenten (Trazag, GFI,
 Easy Care, Clinical Frailty Scale*)
- Levensverwachting < 1 jaar
- Inschatting morbiditeit
- Kan patient lange ziekenhuisopname doorstaan?
- Kan patiënt wekenlange beademing op de IC doorstaan?
- Revalidatietraject haalbaar?
- Afweging niet alleen gezondheids-, maar ook 
 gedragsproblemen of angst

5   Leidraad proactieve 

zorgplanning (ACP)

COVID19

*  >> Clinical Frailty Scale

https://www.ghogo.nl/admin_assets/content/content_files/public/general/Clinical%20Frailty%20Scale.pdf
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Wettelijke (zorg)vertegenwoordiger

>>   Meer informatie hierover is te vinden op de 
website van het ministerie Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.

Bij het ACP formulier is meestal de zorgvertegen
woordiger de contactpersoon. 

Indien iemand zelf niet meer goed in staat is 
zijn/haar wensen toe te lichten, dan is wettelijk 
vastgelegd wie vertegenwoordiger kunnen zijn.
In eerste instantie is dat de partner, en daarna  
de ouder/kind/broer/zus.  6

Wil de patiënt liever iemand anders als vertegen
woordiger, dan moet hij/zij deze persoon in een 
schriftelijke verklaring aanwijzen met daaronder 
zijn/haar handtekening en de datum. Ook dit hoeft 
niet officieel bij de notaris, maar kan door patiënt 
zelf toegevoegd worden aan de behandelwensen.

>>   Bekijk hier het filmpje waarin dit wordt 
toegelicht

Indien er geen geschikte familie of een door 
patiënt aangewezen vertegenwoordiger is, dan kan 
de rechter een curator of mentor benoemen. Indien 
deze benoemd is, dan is dit de officiële wettelijk 
vertegenwoordiger.

6  Behandelpaspoort Esther Bertholet

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wettelijke-vertegenwoordiging
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wettelijke-vertegenwoordiging
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wettelijke-vertegenwoordiging
https://palliaweb.nl/getmedia/527a6a41-d495-446f-a1e8-744d081f6249/Form_uniform_vastleggen_ACP_eerstprinten.pdf
https://media.thuisarts.nl/Zorgvertegenwoordiger%20kiezen.mp4
https://media.thuisarts.nl/Zorgvertegenwoordiger%20kiezen.mp4
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Wie voert een ACP gesprek? 

4.  Wie mag er voor u spreken als u het niet meer 
kunt? Hebt u met hem of haar ook al eens over 
uw wensen gesproken? 

5.  Wat is lijden voor u? Welke behandelingen zijn 
er om pijn en lijden te verlichten?

>>   Als (huis)arts is de handreiking van de  
KNMG ‘Tijdig praten over het levenseinde’  
een handzaam instrument. 

Het vastleggen van de uitkomsten van het  
gesprek is de eindverantwoordelijkheid van de 
behandelend arts. 

Het informeren van familieleden is onderdeel van 
het proces. Over het algemeen doet de patiënt dit 
zelf, maar een huisarts kan daar ook een rol in 
spelen, bijvoorbeeld door de naasten te betrekken 
bij een gesprek.

 

De praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige 
kan een signalerende functie vervullen, en het  
de arts laten weten als een kwetsbare patiënt 
behoefte heeft aan een gesprek over het levens-
einde. Als praktijkondersteuner ouderenzorg  
of wijkverpleegkundige kan je één of meer 
gesprekken voeren over de ideeën van de patiënt 
met betrekking tot het levenseinde. 7

Hierbij enige voorbeeldvragen om een gesprek op 
gang te helpen. Belangrijk is om open vragen te 
stellen, de patiënt aan het woord te laten en niet 
het ACP formulier (pagina 9) als een dergelijke 
afvinklijst te gebruiken.  

1. Hoe staat u in het leven?
2. Wat zijn uw vragen, wensen en verwachtingen?
3.  Hoe denkt u over medische behandelingen. Wilt 

u die ten alle tijde ontvangen? Ook wanneer 
bijvoorbeeld de kans bestaat dat u daarna 
afhankelijk bent van anderen of niet meer thuis 
kunt wonen?7  Boek protocollaire ouderenzorg

http://levenseinde.knmg.nl
http://levenseinde.knmg.nl
http://levenseinde.knmg.nl
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Patiënten informeren 

Wijzen op de website van thuisarts “Verken uw 
wensen voor zorg en behandeling, keuzehulp”.

Patiënten informeren over Advance Care Planning 
kan op verschillende manieren. Hieronder zijn een 
aantal opties weergegeven.

ALGEMEEN
•   In de wachtkamer kan op het wachtkamerscherm 

informatie worden gegeven over het levens
einde  gesprek.

 
•   Op de website van de praktijk kan het 

informatiefilmpje “Ik denk na over mijn  
wensen voor zorg en behandeling” geplaatst 
worden. 

 
GERICHT
•   Uitnodiging via brief of telefonisch. In de  

bijlage van deze toolkit is een voorbeeld brief 
toegevoegd, deze kan naar wens aangepast 
worden.

•   Toesturen of meegeven folder Nederlandse 
patiënten federatie:  “Praten over uw behandel
wensen en behandelgrenzen”

https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling
https://www.patientenfederatie.nl/wachtkamerfilmpjes/praat-op-tijd-over-je-levenseinde
https://www.thuisarts.nl/wensen-voor-zorg-en-behandeling/ik-denk-na-over-mijn-wensen-voor-zorg-en-behandeling
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/brochures/152-praten-over-behandelwensen-en-behandelgrenzen/file
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/brochures/152-praten-over-behandelwensen-en-behandelgrenzen/file
https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling
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Format vastleggen wensen van de patiënt 

REGISTRATIE IN HET HIS
De huisarts registreert de wensen van de patiënt 
in het HIS onder ICPC A20 Gesprek levenseinde/
behandelwensen en uploadt het ingevulde format 
ACP onder correspondentie. 

In deelcontact
E regel   A20  Gesprek over levenseinde en 

behandelwens (handmatig aanpassen)
Pregel Kort het plan/wens

Wijzigingen?
Zijn er wijzigingen in de wensen van de patiënt, 
dan kunt u vanuit de correspondentie het 
document uploaden en aanpassen. Let er wel  
op dat u deze vervolgens weer opnieuw opslaat 
onder de recente datum.

Wat levert dit op?
Als we in alle huisartsenpraktijken op een een
duidige manier registreren, kan men als zorg
verlener in de praktijk gemakkelijk de wensen 
terug vinden. Maar ook als waarnemend huisarts 
zijn de wensen makkelijker vindbaar.

Onderstaand format gebruikt u om de wensen  
van de patiënt vast te leggen. Dit formulier wordt 
landelijk gebruikt in intra en extramurale zorg.  
Dit formulier kunt u digitaal invullen en daarna 
opslaan in het HIS en printen voor de patiënt. 
Niet alle vragen hoeven (direct) ingevuld te 
worden.

>>    Ga hier naar het uniform format

d) Opname in ziekenhuis

c) Opname op intensive care

b) Kunstmatige invasieve beademing

a) Reanimatie

4. Behandelgrenzen

b) Contactgegevens wettelijk vertegenwoordiger:a) Naam wettelijk vertegenwoordiger:

Toelichting:NeeJa

Is de patiënt op dit moment wilsbekwaam m.b.t. medische behandelbeslissingen?

1. Wilsbekwaamheid & Wettelijke vertegenwoordiging

Functie

Naam
Gesprek gevoerd door:

Geboortedatum

Naam patiënt

Datum van invullen
Dit formulier is ontwikkeld om afspraken voortkomend 
uit het proces van proactieve zorgplanning eenduidig 
vast te leggen. Het is GEEN afvinklijst. Het kan alleen na 
deskundig en genuanceerd gesprek door een zorgverlener 
worden ingevuld. Handreikingen voor het voeren van deze 
gesprekken zijn te vinden in de ‘Leidraad voor het proces en 
uniform vastleggen van proactieve zorgplanning (advance 
care planning, ACP) naar aanleiding van de COVID-19-
pandemie’.
Vul ‘nog onbekend‘ in als een onderwerp niet is besproken 
of als de patiënt (nog) geen mening heeft.

i

advance care planning (ACP)
Uniform vastleggen proactieve zorgplanning

Gepubliceerd door PZNL 
& uitgevoerd door IKNL

Dit formulier is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend,
hetgeen mede inhoudt dat aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit formulier, voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die
voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van dit formulier is uitgesloten

NeeJad) Is de wettelijk vertegenwoordiger ook de eerste contactpersoon?

Ja Nee Nog onbekend Toelichting:Ja, maar... Nee, tenzij...

Ja Nee Nog onbekend Toelichting:Ja, maar... Nee, tenzij...

Ja Nee Nog onbekend Toelichting:

Ja Nee Nog onbekend Toelichting:Ja, maar... Nee, tenzij...

Symptoomverlichting Nog onbekendLevensverlenging

3. Belangrijkste overeengekomen doel van behandeling

Mentor/Curator Schriftelijk gemachtigde Echtgenoot/partner Ouder Kind Broer/zus Anders:

2. Gesprek gevoerd in bijzijn van

Bij wilsonbekwaamheid m.b.t. medische behandelbeslissingen is/wordt de wettelijk vertegenwoordiger:

c) Relatie tot patiënt:
Mentor/Curator Schriftelijk gemachtigde Echtgenoot/partner Ouder Kind Broer/zus Anders:

Ga verder op de volgende pagina  >

Patiënt

7. Eerder vastgelegde behandelwensen

6. Wat verder nog belangrijk is
d) Keuze orgaandonatie vastgelegd in donorregister?

c) Euthanasie standpunt:

b) Gewenste plek van overlijden:

a) Wat zouden zorgverleners, volgens de patiënt, moeten weten om goede zorg te kunnen verlenen? Heeft deze patiënt 
     specifieke wensen met betrekking tot zijn zorg? (incl. culturele/religieuze/sociale/spirituele aspecten)

h) Heeft de patiënt een ICD?

f) Toediening van een bloedproduct

e) Behandeling met antibiotica

g) Overige behandelgrenzen

Gepubliceerd door PZNL 
& uitgevoerd door IKNL

Thuis Ziekenhuis Verpleeghuis

Heeft euthanasieverklaring

     Toelichting Geen euthanasieverklaring, zou wel verzoek kunnen doen in bepaalde situaties

Hospice Anders Nog onbekend
Toelichting

Wenst geen euthanasie Nog onbekend

Ja Nee Nog onbekend

Toelichting:Ja Nee Nog onbekend

Ja Nee Nog onbekend Toelichting:Ja, maar... Nee, tenzij...

Ja Nee Nog onbekend Toelichting:Ja, maar... Nee, tenzij...

Ja Nee Nog onbekend Toelichting:

b) Patiënt gaat akkoord met het delen van deze behandelafspraken met andere betrokken hulpverleners

a) Heeft u patiënt geïnformeerd over eigen verantwoordelijkheid om deze behandelafspraken met naasten te bespreken?

8. Informatie delen

Ja Nee

Akkoord Nog onbekend

a) Heeft de patiënt eerder behandelafspraken vastgelegd?

5. Behandelwensen

vervolg behandelgrenzen:

Toelichting:Nog onbekendNeeJa

Zo ja, adviseer de eerder opgestelde wilsverklaring te vernietigen of aan te passen, zodat de behandelafspraken daarin overeenkomen 
met wat nu in deze verklaring kenbaar is gemaakt. Het intrekken of wijzigen van een levenstestament kan alleen bij de notaris.

https://palliaweb.nl/getmedia/527a6a41-d495-446f-a1e8-744d081f6249/Form_uniform_vastleggen_ACP_eerstprinten.pdf
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Overdracht/informeren betrokken zorgverleners 

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor communi catie naar familie en verzorgenden. Geadviseerd 
wordt om het formulier op een vaste plek te bewaren voor acute hulpverlening.  De huisarts zorgt dat 
de informatie gedeeld wordt met waarnemers, huisartsenpost, specialisten, etc.

DISCIPLINE WIJZE VAN UITWERKING OVERDRACHT AANPASSING? 
 OVERDRACHT

Gelre Ziekenhuizen  
Apeldoorn en Zutphen 

Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix Winterswijk

HAP

Specialist 
Ouderengeneeskunde

Thuiszorg

Casemanager dementie

Zorgdomein

volgt

volgt

Zorgdomein*
OZO*
Veilige mail*
Siilo*

OZO*
Veilige mail*
Siilo*

OZO*
Veilige mail*
Siilo*

Indien specialist wijziging constateert in de wensen,  
dan verstuurt de specialist een edifact bericht met deze 
wijziging. De huisarts past het ACP format aan en zorgt 
opnieuw voor overdracht.

Indien SO een wijziging of wens van de patiënt constateert 
zal hij/zij contact opnemen met de huisarts.

Indien verzorgende/verpleegkundige een wijziging 
constateert zal hij/zij contact opnemen met de huisarts.

Indien casemanager een wijziging constateert zal hij/zij 
contact opnemen met de huisarts. 

De huisarts maakt een verwijzing. Het ACP 
format kan als bijlage toegevoegd worden. 

volgt

volgt

ACP format als PDF versturen via veilige 
communicatie.

ACP format als PDF versturen via veilige 
communicatie.

ACP format als PDF versturen via veilige 
communicatie.

Onderstaand schema is in ontwikkeling, 
nog niet alle afspraken zijn besproken met 
de betrokken zorgverleners. 
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Overdracht/informeren betrokken zorgverleners 

BIJ VERWIJZING OF OPNAME 

Neem de episoderegels A20 mee in een verwijs
brief naar de geriater, neuroloog en andere 
relevante medische specialisten in het ziekenhuis. 
Geef bij een transport naar het ziekenhuis per 
ambulance altijd de nietreanimeerwens van de 
patiënt door aan het ambulance personeel. 

Zorg bij een opname in een zorginstelling waarbij 
de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) de zorg 
overneemt altijd voor het meenemen van de 
episoderegels onder A20. Ditzelfde geldt voor  
een consultatie naar de SO.
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Communicatie & borging Advance Care Planning

 
GESPREK  ACPgesprek  

voorbereiden

Format ACP
invullen

Informeren betrokken 
zorgverleners

Format ACP
opslaan in HIS

Printen voor 
patiënt

Patiënt stelt 
familie en naasten 

op de hoogte

Patiënt bewaart 
het formulier op 

een vaste plek

?

huisartspraktijkondersteuner of 
wijkverpleegkundige

ziekenhuisziekenhuis

huisartsenpost

thuiszorg

casemanagement
dementie

specialist
ouderengeneeskunde

ICPC A
In 

correspondentie 
opslaan

Actualiseren bij veranderingen in 
gezondheidssituatie of op indicatie
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Literatuurlijst

INFORMATIE VOOR DE HUISARTSENPRAKTIJK

>>   LESA anticiperende besluitvorming over 
reanimatie bij kwetsbare ouderen

>>   Leidraad voor het proces en uniform 
vastleggen van proactieve zorgplanning 
(advance care planning, ACP) naar aanleiding 
van de COVID-19-pandemie

>>   Protocollaire ouderenzorg, boek en website: 
het levenseindegesprek

>>   Handreiking KNMG tijdig praten over het 
levenseinde

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

KNMG Patiëntbrochures 
>>  Spreek op tijd over uw levenseinde (pdf) 

>>  Korte checklist met bespreekpunten (pdf)  

>>   Folder Nederlandse patiënten federatie:  
Praten over uw behandelwensen en 
behandelgrenzen 

Filmpjes voor op praktijkwebsite
>>   Informatiefilmpje  

“Ik denk na over mijn wensen”

>>  Filmpje “Zorgvertegenwoordiger kiezen”

Thuisarts.nl
 >>   Heel veel heldere en praktische informatie 

staat op de website Thuisarts.nl 

VERDIEPENDE LITERATUUR
•  Gawande, A., & Blangé, M. (2015).  

Sterfelijk zijn. Nieuwezijds
•  Desmet, M. (2000) Is lijden 

mensontwaardig? Lannoo
•  Scholten, M. (2017) Uiteindelijk, keuzes 

rond om het levenseinde. Gopher.

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/hw04_lesa.pdf
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/hw04_lesa.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/1e1ce663-6f7d-46ac-a47a-c8cb589597b7/Leidraad-proactieve-zorgplanning-(ACP)_22102020_new.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/1e1ce663-6f7d-46ac-a47a-c8cb589597b7/Leidraad-proactieve-zorgplanning-(ACP)_22102020_new.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/1e1ce663-6f7d-46ac-a47a-c8cb589597b7/Leidraad-proactieve-zorgplanning-(ACP)_22102020_new.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/1e1ce663-6f7d-46ac-a47a-c8cb589597b7/Leidraad-proactieve-zorgplanning-(ACP)_22102020_new.pdf
https://www.nhg.org/themas/publicaties/protocollaire-ouderenzorg
https://www.nhg.org/themas/publicaties/protocollaire-ouderenzorg
http://levenseinde.knmg.nl
http://levenseinde.knmg.nl
https://levenseinde.patientenfederatie.nl
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/praten-over-het-levenseinde-1.htm
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/brochures/152-praten-over-behandelwensen-en-behandelgrenzen/file
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/brochures/152-praten-over-behandelwensen-en-behandelgrenzen/file
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/brochures/152-praten-over-behandelwensen-en-behandelgrenzen/file
https://www.thuisarts.nl/wensen-voor-zorg-en-behandeling/ik-denk-na-over-mijn-wensen-voor-zorg-en-behandeling#video-11592
https://www.thuisarts.nl/wensen-voor-zorg-en-behandeling/ik-denk-na-over-mijn-wensen-voor-zorg-en-behandeling#video-11592
https://media.thuisarts.nl/Zorgvertegenwoordiger%20kiezen.mp4
https://www.thuisarts.nl/levenseinde
https://www.thuisarts.nl/levenseinde
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Bijlagen >>
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Basisbegrippen (bron LAEGO toolkit) 

•  Advance Care Planning (ACP)
  Is een proces waarbij de patiënt met zijn 

behan delend arts zijn wensen, doelen en 
voorkeuren voor zorg rond het levenseinde 
bespreekt en eventueel vastlegt, vooruit
lopend op het moment dat de patiënt niet 
meer in staat is om beslissingen te nemen. 

•  Reanimatiebesluit
  Een individueel anticiperend besluit van  

de eind verantwoordelijk arts (hoofd
behandelaar) waaruit blijkt of de patiënt 
wel of niet gereanimeerd moet worden in 
geval van acuut falen van circulatie en/of 
ademhaling. 

•  Nietreanimeren verklaring
  Een schriftelijke wilsverklaring waarin 

iemand zelf heeft vastgelegd dat hij  in 
geval van acuut falen van circulatie en/of 
adem haling  niet gereanimeerd wil worden 
(NRwilsverklaring). 

•  Nietreanimeren penning
  Met deze penning, gedragen aan een 

ketting  om de hals, geeft iemand aan  
dat hij niet gereanimeerd wil worden 
(NRpenning). 

•  Schriftelijke wilsverklaring
  Document waarin iemand zelf instructies 

geeft over de behandeling die hij in de 
toekomst wel of niet wenst te ondergaan 
onder gespecificeerde omstandigheden. 
Hieronder vallen een behandel erbod, 
NRwilsverklaring, levenswensverklaring  
en een euthanasieverklaring. 

•  Shared decisionmaking
  Gezamenlijke besluitvorming tussen 

patiënt en arts om samen tot een beleid  
te komen dat het beste bij de patiënt past. 
De ervaringen, behoeften, normen, waarden  
en voorkeuren van de patiënt vormen 
daar bij het uitgangspunt. Gezamenlijke 

besluitvorming is een adviserende stijl van  
commu niceren die vooral wordt gebruikt bij 
belangrijke, preferentiegevoelige beslissingen. 

•  Medisch zinloos handelen
  Handelen dat niet meer bijdraagt aan de 

oplossing voor het medische probleem  
van de patiënt en/of waarbij de beoogde 
behandeling qua effecten en belasting niet 
in redelijke verhouding staat tot het te 
bereiken doel, volgens de professionele 
standaard. 

•  Wilsonbekwaam
  Iemand is wilsonbekwaam indien hij niet in 

staat kan worden geacht tot een redelijke 
waardering van zijn belangen ter zake.

bijlage 1
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Schema over houding bij ACP gesprek 

>>  Vier hoekstenen van een proactief zorgplanningsgesprek 

Proactieve
Zorgplanning

LUISTEREN

Luisteren met aandacht naar wat er gezegd wordt, maar 
ook naar wat er niet gezegd wordt (bijvoorbeeld omdat 
een bepaald onderwerp “moeilijk” is of taboe, of omdat 
er een partner bij is.

KENNIS

Bijvoorbeeld:  Wat voor mogelijkheden van zorg zijn er voor 
mensen met COPD of die een beroerte hebben gehad. En wat 
voor klachten kunnen mensen hebben en hoe kunnen deze 
verholpen of verminderd worden? Voor wat voor zorg 
moeten mensen naar het ziekenhuis, wat is thuis mogelijk 
en wat is een hospice eigenlijk? En ook wat er mogelijk is om 
mantelzorgers te ondersteunen.

GESPREKSTECHNIEK

De juiste vragen stellen op de juiste manier. Bij de ene 
patiënt kun je veel directer zijn dan bij de andere. Of de 
een wil veel meer informatie dan een ander. Dat moet je 
kunnen invoelen en flexibel mee om kunnen gaan.

HOUDING

Wees je bewust van je eigen waarden en normen en je eigen 
houding ten op zichte van ziekte en dood. Wat zou je zelf 
willen als je ernstig ziek wordt? Wees je er van bewust dat je 
je eigen ideeën en misschien ook wel vooroordelen mee-
neemt in het gesprek. Het kan zijn dat voor de patiënt heel 
andere dingen belangrijk zijn en dat hun wensen heel 
anders zijn dan die van jou. Voor een goed gesprek is het 
belangrijk dat je daar open voor staat.

bijlage 2
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Voorbeeldbrief

•  Hoe u denkt over zorg in een hospice en over 
wonen in een verpleeghuis. 

• Of u gereanimeerd zou willen worden.
•  Of er iemand is die over behandelingen kan 

beslissen, wanneer u dit zelf niet meer kunt. 

Ook als u nog niet zo goed weet welke behandel
wensen u heeft, kan het toch goed zijn om hierover 
in gesprek te gaan met de huisarts. De huisarts  
kan u informatie en uitleg geven, bijvoorbeeld  
over welke mogelijkheden van zorg er zijn, wat 
reanimeren inhoudt, en wat het standpunt van  
de huisarts is ten aanzien van euthanasie. 

Wilsverklaring
Het kan zijn dat u naar aanleiding van het gesprek 
over uw behandelwensen een wilsverklaring wilt 
opstellen. Er zijn verschillende verklaringen, zoals 
een behandelverbod, een wilsverklaring tot  
nietreanimeren en een volmacht (waarin u  
een vertegenwoordiger aanwijst die namens u 
beslist wanneer u dat zelf niet meer kunt). Deze 
verklaring(en) kunt u aan uw huisarts geven.  
De huisarts voegt ze toe aan uw dossier. 

AANBIEDEN GESPREK OVER UW ZORG EN 
BEHANDELWENSEN

Door middel van deze brief willen wij u uitnodigen 
voor een gesprek over uw zorg  en behandel
wensen.
Wij sturen deze uitnodiging naar onze patiënten 
die door hoge leeftijd of door een of meerdere 
ziekten of aandoeningen kwetsbaarder worden. 
Voor hen is het belangrijk om na te denken welke 
zorg en behandelingen zij nog wel of misschien 
niet meer willen  hebben. Dit is een moeilijk 
onderwerp, zowel voor u als voor uw zorgverleners.

Daarom is het goed om alles eerst met uw familie 
of contactpersoon  te bespreken en daarna met de 
huisarts of de praktijkondersteuner ouderenzorg. 

De volgende onderwerpen komen in het gesprek 
aan de orde:
• Hoe u in het leven staat.
•  Hoe u denkt over medische behandelingen.  

Wilt u die ten alle tijde ontvangen? Ook wanneer 
bijvoorbeeld de kans bestaat dat u daarna 
afhankelijk bent van anderen of niet meer  
thuis kunt wonen?

bijlage 3
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Voorbeeldbrief vervolg

www.patientenfederatie.nl/themas/
wilsverklaring/
Op deze website vindt u informatie over wils
verklaringen (inclusief ervaringen, filmpjes  
en tips). 

De folder ‘Praten over behandelwensen en 
grenzen’ hebben we bij deze brief gevoegd.

Van gedachten veranderd?
Het kan zijn dat u later van gedachten verandert. 
Het is belangrijk om dit dan tegen uw familie  
en uw huisarts te zeggen. De huisarts kan dit 
makkelijk veranderen in uw dossier. 

Meer informatie?
Via onderstaande websites kunt u  betrouwbare 
informatie vinden die u kan helpen nadenken over 
uw zorg en behandelwensen. U zult op deze 
websites vaak de term ‘levenseinde’ tegenkomen. 
Ons doel is met u te praten over uw wensen voor 
toekomstige zorg en niet alleen over het 
levenseinde.

www.thuisarts.nl/levenseinde
Op deze website vindt u onder andere tips om  
het gesprek voor te bereiden en informatie over 
reanimeren, euthanasie en wilsverklaringen. 
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