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Advance care planning:
voorbereiden op een
onzekere toekomst
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Na deze lezing:

Dr. Daisy J.A. Janssen
Specialist ouderengeneeskunde
Kaderarts palliatieve zorg

• Kent u de definitie van advance care planning
• Kent u het belang van advance care planning
• Kent u de rol van de verpleegkundige bij ACP
• Weet u hoe u een ACP-gesprek kunt starten

Advance care planning
‘Advance care planning stelt mensen in staat om
doelen en voorkeuren te formuleren voor
toekoms6ge medische behandelingen en zorg, deze
doelen en voorkeuren te bespreken met familie en
zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te
leggen en indien nodig te herzien.’
Rietjens et al. 2017 Lancet Oncol

Health and Retirement study

3746 ouderen

43%
besluitvorming
nodig rond
levenseinde

Rol ACP in besluitvorming
Belangrijk besluit
en wilsonbekwaam,
n=206

70%
wilsonbekwaam

68% wilsverklaring

Zorg in de laatste
levensfase sterk
geassocieerd met
voorkeuren
Silveira et al. NEJM 2010

10%
wilsverklaring

44% eerder ACP

70%
behulpzaam

87%
behulpzaam

31%
vertegenwoordiger

Interne geneeskunde
Huisartsgeneeskunde
IC
Torke et al. JAGS 2010
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Review ACP interventies

Take home message

55 studies:

ACP verbetert uitkomsten voor
pa3ënten en naasten en helpt
artsen bij de besluitvorming

⬆ wilsverklaringen
⬆ gesprekken over het levenseinde
⬆ overeenstemming wensen en zorg rondom het

levenseinde
⬆ andere uitkomsten voor pa7ënten en naasten

Houben et al. JAMDA 2014

Reanima'e voorkeuren

Advance care planning

% pa)ënten met ACP

25

yes
no

Volgens arts en patiënt

20
20%
15

16%

10
5

6%

4%

0

p>0.05

Don’t know

Volgens arts

COPD

CHF

Janssen et al. Chest. 2011; Janssen et al. J Pain Symptom Manage 2013

ACP gevorderde maligniteit

ACP in medische drama’s

wi l AC P b espr eken
geen AC P
DNR
vertegen woo rdi ger
wi ls verklari ng

Janssen et al. Chest 2011

Onbekend
11%

59%
20%
19%

Niet succesvol
38%

Succesvol
51%

46%
42%
47 reanimaties
Fu et al. J Clin Oncol 2012

Houben et al. J Palliat Care Med 2016
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Take home message

Overleving ziekenhuisreanimatie

Patiënten weten wat ze willen t.a.v.
levensverlengende behandelingen, maar
hebben informatie nodig voor het nemen
van goede besluiten.
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Survive to dis charge
Stapleton et al. Chest 2014

Stabiliteit reanimatievoorkeuren

Voorkeuren voor levensverlengende
behandelingen kunnen veranderen

13%
11%

14%

Take home message

62%

no change
decreased willingness
increased willingness
variable preference

Janssen et al. Chest 2012

Zijn wilsverklaringen genoeg?

Take home message

We hadden de niet-reanimeerverklaring.
Maar dat was maar één van de vele besluiten die we
moesten nemen.

Gesprekken met naasten en zorgverleners
over ACP zijn het belangrijkste bij de
besluitvorming

Het eerste besluit was hem op te laten nemen in het
verpleeghuis. We waren 30 jaar getrouwd en ik kon
niet langer voor hem zorgen.
De tweede beslissing was hem sondevoeding te
geven, want hij was gestopt met eten en ik was er
niet klaar voor om hem te laten gaan.
Sudore et al. J Pain Symptom Manage 2012
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Gesprekken levenseinde COPD

Gesprekken levenseinde huisarts
Belasting van behandeling

Belangri jke dingen in het leven

Palliatieve behandeling

Details over z ieker worden
Gevoelens over zieker worden

Spiritualiteit

Hoe doodgaan kan gaan
Hoe lang u nogte l even hebt

Geen genezing mogelijk

Betrekken toekoms ti ge behandeling
0%
not dis cussed

Oud / dementi e
Orgaanfalen
Kanker

Levens verwachting

Religie of s piritualiteit

20%

40%

discussed poorly

60%

80%

100%

discussed well

Di agnose
0

20
40
60
80
% besproken door huisarts

Reinke et al. J Palliat Med 2011

100
Evans et al. Palliat Med 2014

Rol van de verpleegkundige en
verzorgenden

Take home message
Communica)e over het levenseinde is van
groot belang maar wordt vaak niet gedaan
door artsen

• h"ps://create.kahoot.it

Rol verpleegkundige

Rol verpleegkundige

Verpleegkundigen ondersteunen de hoop van
patiënten door het begrijpen van de individuele
aspecten van hoop, focus op kwaliteit van leven en
vertrouwen dat ze opgebouwd hebben bij patiënten.

Verpleegkundigen geven prognos0sche informa0e
door na te gaan wat de pa0ënt weet en hem/haar te
volgen.

Ik breng zijn hoop bij ieder bezoek in kaart. Ik weet
dat het iedere dag kan veranderen. Er is een dun
lijntje tussen hoop en ontkenning. Ik ondersteun de
hoop die hij heeft.

Reinke et al.J Pain Symptom Manage 2010

Ik begin al9jd met hun begrip van de ziekte en dan
met wat hun hun leven betekenis geeC.
Ik laat me leiden door de pa9ënt en familie over
welke informa9e en hoeveel informa9e ze willen.

Reinke et al.J Pain Symptom Manage 2010
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Belangrijke communicatievaardigheden
verpleegkundige

Take home message

• Uitleggen hoe de ziekte het leven kan beïnvloeden
• Genoeg informa6e geven zodat pa6ënten hun
ziekte en behandeling begrijpen
• Praten met pa6ënten over hoe doodgaan kan gaan
• Helpen familie te begrijpen hoe doodgaan kan gaan
• Eerlijk en open met pa6ënten praten
• Slecht nieuws sensi6ef geven
• Bereid zijn om over doodgaan te praten
• Aanvoelen wanneer pa6ënten klaar zijn om over
doodgaan te praten

Verpleegkundigen hebben belangrijke
vaardigheden voor het starten van ACP

Reinke et al.J Palliat Med 2010

ACP-studie
• Gerandomiseerde interven.estudie
• Eenmalige gestructureerde proac.eve zorgplanning
interven.e geleid door een getrainde verpleegkundige
• Doel: verbeteren pa.ënt-arts communica.e over zorg
rondom het levenseinde
Baseline

Within 4 weeks
after discharge

Houben et al. BMJ Open 2014

Interven'e

6-months
follow-up
Houben et al. Thorax 2019

Cluster RCT ACP COPD
8

• Getrainde longverpleegkundige eigen ziekenhuis
• Huisbezoek <4 wkn na ontslag
• In aanwezigheid naaste(n)
• Afgestemd met de longarts
• Feedbackformulier naar longarts en huisarts

QOC score (points)

• Gestructureerde proactieve zorgplanning
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Houben et al. BMJ Open 2014

B 2.01 (1.07-2.95), p 0.005
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Houben et al. Thorax. 2019
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Take home message

Vragen om ACP gesprek te starten

ACP-interven+es geleid door een
verpleegkundige kunnen het proces van
ACP faciliteren en leiden niet tot angst of
somberheid

Wat verwacht u van de toekomst
met uw ziekte?

Waar hoopt u op?
Waar bent u bang voor?

Fried et al. JAMA 2012

Mogelijke vragen

Mogelijke vragen

Denk aan de laatste keer dan uw zo ernstig kortademig
was door uw COPD.
Als u weer in de situatie zou zijn: wat hoopt u dan?
Waar bent u bang voor?

Sommige mensen zeggen dat zelfs als ze zo ziek zijn dat
ze hun naasten niet meer herkennen en niet meer met
ze kunnen praten toch alle zorg willen gericht op
levensverlenging. Anderen zeggen dat ze dan zorg
willen die gericht is op comfort.
Wat voor persoon bent u?

Fried et al. JAMA 2012

Fried et al. JAMA 2012

Take home messages

Take home messages

• ACP verbetert uitkomsten voor patiënten en
naasten en helpt artsen bij de besluitvorming.
• Patiënten weten wat ze willen t.a.v.
levensverlengende behandelingen, maar hebben
informatie nodig voor het nemen van goede
besluiten.
• Voorkeuren voor levensverlengende behandelingen
kunnen veranderen.
• Gesprekken met naasten en zorgverleners over ACP
zijn het belangrijkste bij de besluitvorming.

• Communicatie over het levenseinde is van groot
belang maar wordt vaak niet gedaan door artsen.
• Verpleegkundigen hebben belangrijke
vaardigheden voor het starten van ACP.
• ACP-interventies geleid door een verpleegkundige
kunnen het proces van ACP faciliteren en leiden
niet tot angst of somberheid.
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daisyjanssen@ciro-horn.nl
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