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Altijd te vroeg, totdat het te laat is?!

Elske Gieteling
Internist ouderengeneeskunde 
Ziekenhuis Amstelland 

Advance care 
Planning door de 

internist 



Peiling 

Kerngroep Ouderengeneeskunde

Ik vind advance care planning (mede) een taak voor de internist
• Ja
• Nee 



Advance care planning (ACP)

Kerngroep Ouderengeneeskunde

‘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’

Synoniem: Proactieve zorgplanning

*Rietjens, et al. Definition and recommendations for advance care planning: an international consensus 
supported by the European Association for Palliative Care. Lancet Oncol 2017; 
*Leidraad pro-actieve zorgplanning 2020 



Doelen advance care planning

Kerngroep Ouderengeneeskunde

• Passende zorg op passende plaats in de laatste levensfase: 
= Anticiperen i.p.v. reageren
= Voorkomen ongewenste behandelingen en transities 
= Tijdige palliatieve zorg
= Betere kwaliteit van leven & sterven 
= Meer tevredenheid over communicatie en kwaliteit van zorg

• Wilsverklaring?

• Voorbereiding op toekomstige acute besluitvorming.



Gespreksonderwerpen

Kerngroep Ouderengeneeskunde

 Persoonlijke doelen patiënt vs. medische perspectief 

• Prognose en te verwachten beloop 
• Doelen en voorkeuren voor de toekomst en het levenseinde

• Levensverlenging, symptoomverlichting
• Niet medische doelen 
• Wettelijke vertegenwoordiging, euthanasie  
• Plaats van sterven 

• Voordelen, nadelen en beperkingen van behandelopties 
• Reanimatie, IC behandeling
• Ziektegerichte behandelopties 
• Symptoombestrijding, palliatieve zorg 



Bij wie en door wie? 

Kerngroep Ouderengeneeskunde

• Ongeneeslijke maligne of progressieve ziekte
• Bij ‘nieuw vastgestelde of reeds bekende kwetsbaarheid’
• Negatief antwoord surprise question
• Op initiatief van de patiënt of naaste
• …..

• Door huisarts of centrale zorgverlener met behandelrelatie en kennis 
van ziektegeschiedenis.  

*Leidraad pro-actieve zorgplanning 2020 



Kerngroep OuderengeneeskundeOuchi et al, Annals of Emergency Medicine 2019 74276-284DOI: (10.1016/j.annemergmed.2019.01.003) 

Wanneer? Timing 



Kerngroep OuderengeneeskundeOuchi et al, Annals of Emergency Medicine 2019 74276-284DOI: (10.1016/j.annemergmed.2019.01.003) 

Wanneer? Timing 



Uitdagingen in de praktijk

Kerngroep Ouderengeneeskunde

• Praten over sterven is moeilijk en kost tijd. 

• Chronische ziektes en kwetsbaarheid: 
• Onvoorspelbaar beloop
• Laatste levensfase laat of niet herkend 
• Frequent transities in de maanden voor overlijden

• Gebrekkige (ICT ondersteuning ) overdracht tussen zorgverleners. 
• Logistieke uitdagingen zorglandschap. 





Tips & ervaringen uit de praktijk…

Kerngroep Ouderengeneeskunde

• Ouderen denken relatief vaak na over de dood en vinden erover 
praten vaak vanzelfsprekend. 

• Hoe kijkt u naar de toekomst? Hoe oud hoopt u te worden? 

• Ga het gesprek open in. 
• Overleggen met collega’s helpt!
• Patiënten waarderen concrete adviezen. 

• Ongemak neemt af, vanzelfsprekendheid neemt toe.  
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