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Achtergrondinformatie
Het VZP+ project
Om woonzorgcentra te ondersteunen bij het implementeren van vroegtijdige of
voorafgaande zorgplanning gingen onderzoekers van de Onderzoeksgroep Zorg
rond het Levenseinde (VUB-UGent), in samenwerking met het Centrum voor
Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven), op zoek naar een goede en duurzame
manier om VZP te implementeren. Het project liep van september 2014 tot
oktober 2020.
Binnen het VZP+ project, ontwikkelden onderzoekers, in nauwe samenwerking
met een diverse groep van stakeholders, een gestandaardiseerd programma om
ACP in de dagelijkse zorg in woonzorgcentra te implementeren. Het programma
is aangepast aan de lokale context en huidige organisatorische en logistieke
uitdagingen van de sector. Tijdens het VZP+ programma wordt er stap voor stap
met personeel aan de slag gegaan om VZP in de dagelijkse zorg van Vlaamse
woonzorgcentra te integreren via een gestructureerd kader. Gesprekken over
huidige en toekomstige zorg staan hierin centraal.
In het kader van een klinische studie, werd dit programma in 14 Vlaamse
woonzorgcentra geïmplementeerd en geëvalueerd, over een tijdsspanne van 9
maanden. De werkwijze werd positief ontvangen door deelnemende
woonzorgcentra en zorgverleners. Er werden ook voorstellen geformuleerd om
de implementatie nog verder te verbeteren. Het programma leidde ertoe dat het
personeel meer vertrouwen had in eigen kunnen m.b.t. het voeren van VZPgesprekken. Een deel van het personeel voerde ook meer VZP-gesprekken met
bewoners dan voor de interventie. Het trainen van alle personeelsleden in het
woonzorgcentrum (bijvoorbeeld in het opvangen van signalen om gesprekken
aangaande VZP aan te gaan) bleek echter een te grote uitdaging overheen een
periode van 9 maanden voor sommige WZC. Daarom is het belangrijk voldoende
tijd te nemen om VZP duurzaam te implementeren.
De ondersteunende materialen die werden ontworpen en getest in het
kader van dit VZP+ project, worden in deze VZP+ Toolkit gebundeld.

Wat is het VZP+ programma?
Het VZP+ programma werd ontwikkeld in het kader van een onderzoeksproject
gericht op het verbeteren van implementatie van VZP in woonzorgcentra. Het
VZP+ programma beoogt VZP in de dagelijkse zorg van Vlaamse WZC te

integreren. Tijdens het onderzoeksproject werden twee externe trainers1 werden
aangesteld om de deelnemende WZC en het personeel hierbij te begeleiden.
Het VZP+ programma omvat:
- Een rolverdeling en identificatie van 3 potentiële VZP-functies in het WZC:
De VZP Referentiepersonen, VZP Gespreksleiders en VZP Signaleerders
- Een stapsgewijze implementatie-strategie
- Ondersteunende materialen
De onderliggende visie van VZP+ is dat het praktisch inzetten van VZP in WZC
van veel meer afhankelijk is dan enkel een training of het voorzien van een
gestandaardiseerd document of ‘zorgcode’. Het vereist niet alleen een
fundamentele verandering in de attitude van personeel, bewoners en hun naasten,
maar ook de betrokkenheid van leidinggevenden. Cruciaal is een top-down
ondersteuning, naast een bottom-up verantwoordelijkheid van alle
personeelsleden en vrijwilligers, en een verandering in de dagelijkse werking, op
verschillende niveaus in het WZC.
De belangrijkste elementen van het VZP+ programma zijn:

(Vervolg volgende pagina)

Trainers werden door de onderzoeksgroep ter beschikking gesteld voor de deelnemende woonzorgcentra in de interventiegroep gedurende een
periode van 9 maanden. Aanstelling: 50% FTE per trainer voor 3 respectievelijk 4 woonzorgcentra. Naast de trainingen ging elke trainer minimum
1 keer per week langs bij de deelnemende woonzorgcentra.
1
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Gebruikshandleiding VZP+ Toolkit
Voor wie is deze VZP+ Toolkit?
De Toolkit is bestemd voor directie, zorgverleners, vrijwilligers en artsen actief in
de Vlaamse woonzorgcentra en bredere ouderenzorg, maar is zeker ook geschikt
voor zorgverleners uit de eerste lijn.
Deze Toolkit heeft als doel u te informeren over:
– de aanpak en de werkwijze die werd gehanteerd binnen het VZP+
programma
– de verschillende rollen die het WZC personeel hierin kan spelen
– concrete handvatten te bieden voor het organiseren van korte informatie- en
trainingssessies, het uitvoeren en documenteren van VZP gesprekken,
reflectiesessies en evaluatie-momenten
De Toolkit omvat:
A. Een handleiding voor VZP Referentiepersonen in de WZC
B. Gespreksmaterialen voor VZP gesprekken, waaronder een gesprekshandleiding,
een overzichtslijst, een korte gesprekswijzer en voorbeeld-documenten
C. Een training overzicht voor intern trainen van ander personeel
D. Folders voor bewoners en familie, en personeel
E. Een reflectie instrument
F. Een audit instrument

Hoe deze VZP+ Toolkit gebruiken?
Deze VZP+ Toolkit bevat materialen die werden gebruikt door teams uit de
deelnemende WZC uit het VZP+ onderzoeksproject. Het wordt u gratis
aangeboden door de onderzoekers. U bent vrij te kiezen welke tools u hiervan
gebruikt. Het is wel van belang te weten dat we in het onderzoeksproject het
gehele programma implementeerden (alle tools) met behulp van een externe VZP
trainer die betaald werd door de onderzoekers. Bovendien dient men voor ogen
te houden dat een tool op zich enkel een hulpmiddel is om te komen tot een
betere communicatie en vroegtijdige zorgplanning m.a.w. communcatie dient
centraal te staan en niet de tools op zich.
Het is aangeraden dat organisaties die de ondersteunende VZP+ tools
implementeren, een eigen beoordeling maken van de gepastheid van alle
aanbevelingen in deze Toolkit, alsook documenten en processen. Dit in het licht
van alle toepasselijke institutionele, organisatorische en lokale voorschriften,
richtlijnen, wetten, en best practices. Overleg doorheen de organisatie met alle
betrokken actoren wordt geadviseerd.

Implementatie
VZP+
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VZP implementeren volgens VZP+ programma
Wat is VZP+ programma?
Voorafgaande of vroegtijdige zorgplanning (VZP), of advance care planning
(ACP) is “een continu en dynamisch proces waarin reflectie en dialoog tussen de
bewoner, zijn naaste(n) en zorgverlener(s) centraal staat, en waarin waarden en
voorkeuren geëxpliciteerd worden en toekomstige zorgdoelen of -beslissingen
rond het levenseinde worden besproken en/of gepland”. In deze Toolkit zal
verder de afkorting “VZP” gebruikt worden. Binnen het VZP+ programma
beschouwen we VZP als een continu en dynamisch proces van communicatie.
Het VZP+ programma is gericht op het implementeren van een open cultuur in
het WZC waarbij er voldoende ruimte is om in gesprek te gaan over toekomstige
zorg. Het praktisch inzetten van VZP in een WZC is van veel meer afhankelijk
dan enkel maar het trainen van het zorgpersoneel en het voorzien van een
gestandaardiseerd document of een ‘zorgcode’. Het vereist niet alleen een
fundamentele verandering in de attitude van zorgpersoneel én bewoners en hun
naasten om het levenseinde te bespreken en erop te anticiperen, maar ook de
betrokkenheid van leidinggevenden om hun personeel in het woonzorgcentrum
hierin te ondersteunen en hen daarvoor de juiste structuur te bieden.
Het VZP+ programma is een gefaseerd verandertraject dat woonzorgcentra helpt
om VZP te implementeren in de dagelijkse zorg. Het VZP+ programma biedt
een gestructureerd kader aan woonzorgcentra en hun personeel om VZP in hun
bestaande zorgpraktijk en werking te integreren. De verschillende fasen en
stappen van dit programma werden ingevoerd over een tijdsspanne van
acht maanden; maar per woonzorgcentrum kan deze planning afwijken. De
verschillende activiteiten in dit traject bieden een structurele basis voor het
invoeren van een duurzame voorafgaande zorgplanningscultuur.
Dit project beoogt om VZP in de dagelijkse zorg van bewoners en hun familie te
integreren. Dit vergemakkelijkt de realisatie van kwaliteitsvolle zorg afgestemd op
de wensen en voorkeuren van de bewoner. Ultiem beoogt het VZP+ programma
om via voorafgaande zorgplanning de kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en
kwaliteit van sterven te verbeteren.

Hoe werkt VZP+ programma?
Het VZP+ programma ondersteunt de implementatie van VZP in uw
woonzorgcentrum. Het ondersteunt de ontwikkeling van een VZP-cultuur en
proces dat bewoners en hun naasten in staat stelt om hun voorkeuren en wensen
voor huidige en toekomstige zorg en zorg (inclusief hun zorg rond het
levenseinde) te expliciteren.
Het VZP+ programma bestaat uit twee fasen: een voorbereidingsfase en een
implementatiefase. In de voorbereidingsfase zal veel werk achter de schermen
verricht worden. Initieel zal voornamelijk ingezet worden op het informeren en
trainen van alle betrokken actoren. Hier wordt het fundament gelegd om in de
implementatiefase werkelijk aan de slag te gaan met VZP. In de implementatiefase
verschuift de focus naar verdieping van kennis en competenties, reflectie en
communicatie. Tijdens het onderzoek was voorzien om elke fase ongeveer 4
maanden te laten duren (maximumduurtijd van 9 maanden). Echter, afhankelijk
van de omstandigheden kan dit ook wat langer duren. Het is de bedoeling om de
doelen van het programma te bereiken eerder dan een de timing te rigide te
hanteren (verandering kan tijd in beslag nemen).
Figuur 1 en 2 geven een systematische voorstelling van de verschillende stappen
tijdens het implementeren van VZP.
–

–

Tijdens de voorbereidingsfase zal veel werk achter de schermen verricht
worden. Initieel zal voornamelijk ingezet worden op het informeren en
trainen van alle betrokken actoren. Hier wordt het fundament gelegd om
in de implementatiefase werkelijk aan de slag te gaan met VZP en de
gesprekken hieromtrent.
In de implementatiefase verschuift de focus naar verdieping van kennis
en kunde, reflectie en communicatie. Sommige activiteiten beslaan een
gehele fase, terwijl andere activiteiten slechts eenmalig gebeuren, over
enkele maanden lopen of herhaald moeten worden.

Verschillende rollen binnen VZP+
Cruciaal bij het invoeren van VZP is een ‘top-down’ ondersteuning van
leidinggevenden, directieleden en het management, naast een ‘bottom-up’
verantwoordelijkheid van alle personeelsleden in het WZC. Het spreken over de
zorg en de wensen, noden en behoeften van de oudere bewoner is dan ook bij
voorkeur een essentieel onderdeel van de missie, de visie en de doelstellingen van
het WZC. Het beleid vormt immers de basis voor een cultuurverandering die
noodzakelijk is voor een goede integratie en implementatie van VZP in de
dagdagelijkse zorg.
1. VZP Trainer
Gedurende het onderzoeksproject werd er een VZP Trainer aangesteld
(verantwoordelijk voor 3, respectievelijk 4, WZC [0,50 FTE]). De trainer
begeleidt, coacht en ondersteunt de VZP Referentiepersonen, het personeel en
de leidinggevenden binnen de deelnemende WZC bij het implementeren van
VZP. De trainer bezoekt wekelijks elk woonzorgcentrum en organiseert samen
met de VZP Referentiepersonen de informatiemomenten, overlegmomenten,
trainingssessies en verdiepingssessies (bijv. reflectie). De VZP Trainer is
laagdrempelig bereikbaar via telefonisch contact of via email. De ondersteuning
van de trainer neemt af naargelang het WZC meer autonoom VZP organiseert.
2. VZP Referentiepersonen
De VZP Referentiepersonen zijn tewerkgesteld in het WZC en zijn bij voorkeur
een verpleegkundige, maatschappelijke assistent/sociaal werker, of paramedisch
personeelslid (zoals kinesist, ergotherapeut), palliatief referent, referentiepersoon
dementie of een zorgkundige of pastoraal werker met voldoende ervaring. In het
onderzoek werden er minstens twee VZP Referentiepersonen aangesteld voor
een middelgroot woonzorgcentrum (bij voorkeur 0,1 FTE per 30 à 40 bedden).
Grotere woonzorgcentra kunnen meer VZP Referentiepersonen aanstellen, bij
voorkeur één VZP Referentiepersoon voor iedere afdeling/verdieping/eenheid.
Het is vooral belangrijk deze expertise te “delen” onder verschillende personen
zodat er continuïteit op langere termijn verzekerd is.
De rol van VZP Referentiepersoon omvat de volgende zaken:
– Volgen van een intensieve (tweedaagse) training
– Leiden van het proces rond de implementatie en de organisatie van VZP
– Voeren van VZP-gesprekken
– Geven van training aan de VZP Gespreksleiders
– Geven van informatie aan het overige personeel in het WZC over hoe zij
signalen voor VZP kunnen herkennen (VZP Signaleerders)
– Informeren van de huisartsen, bewoners en hun familie over het VZPprogramma, VZP in het algemeen en het VZP-beleid in het WZC
– Begeleiden van reflectiesessies

–
–
–

Integreren van VZP in zorgdossier/medisch dossier
Opmaken van samenvattend VZP-document
Integreren van VZP in de multidisciplinaire vergaderingen in het WZC

3. VZP Gespreksleiders
De VZP Gespreksleiders zijn teamleden uit het sociale/zorgteam (bv.
verpleegkundigen, zorgkundigen, maatschappelijke assistent/sociaal werker, of
paramedisch personeelslid (zoals kinesist, ergotherapeut), of palliatief referent) die
samen met de VZP Referentiepersonen de VZP-gesprekken met bewoners en
naasten plannen en uitvoeren. Deze gespreksleiders krijgen tijdens de
voorbereidingsfase van het VZP+ programma twee trainingssessies (duur: 4u) in
het voeren van VZP-gesprekken. Tijdens de implementatiefase krijgen zij tijdens
twee verdiepingssessies (duur: 4u) extra handvaten aangereikt in het
communiceren met huisartsen, familieleden en bewoners met dementie. De VZP
Referentiepersonen houden een overzichtslijst bij van de bewoners/naasten bij
wie een VZP-gesprek dient plaats te vinden en gaan bij de groep van VZP
Gespreksleiders na wie het best is aangewezen om het VZP-gesprek gaat initiëren.
4. VZP Signaleerders
We verwachten niet van elk personeelslid dat zij VZP-gesprekken gaan voeren
met bewoners maar het is wel aangewezen om alle personeelsleden hierin te
betrekken. Personeelsleden die bijvoorbeeld de rol van VZP Gespreksleider niet
opnemen zijn automatisch VZP Signaleerders. Deze VZP Signaleerders zijn
cruciaal in het detecteren van noden/vragen bij zowel bewoners als naasten – die
een trigger kunnen zijn om VZP te initiëren. Zij worden getraind (duur: 1,5u) in
(1) het herkennen van signalen die mogelijk triggers kunnen zijn voor het initiëren
of herevalueren van VZP en (2) hoe en aan wie ze deze informatie binnen het
woonzorgcentrum kunnen doorgeven.
5. Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA)
De CRA speelt een belangrijke rol in o.a. het palliatief zorgbeleid van het
woonzorgcentrum. De CRA is dan ook mede-verantwoordelijk voor het
uitbouwen van het VZP-beleid. Het is belangrijk om de CRA steeds nauw te
betrekken tijdens het implementeren van VZP, o.a. tijdens VZP implementatieoverlegmomenten, informatiesessie voor alle betrokken huisartsen, de
multidisciplinaire overlegmomenten, verdiepingssessies, overlegmomenten en
gesprekken over VZP-procedures en beleid, en het evaluatiemoment.
6. De huisarts
Huisartsen worden beschouwd als dé hulpverleners bij uitstek om de (medische)
zorg van de bewoner mee te coördineren. Elke huisarts in de regio met één of
meerdere patiënten in het WZC dient te worden geïnformeerd over het VZP+
programma, over VZP én over het VZP-beleid in het WZC. Er wordt steeds met

hem/haar afgestemd in welke mate hij/zij betrokken wil zijn in het VZP-proces
van zijn/haar patiënt(en).
7. Het management, directie en leidinggevenden
Het is belangrijk dat het management en andere directieleden of leidinggevenden
op de hoogte zijn van het VZP-beleid in het WZC, en dit ook formeel
ondersteunen. Tot slot geeft het management de VZP Referentiepersonen ook
de ruimte en tijd om VZP te implementeren en – ook na afloop van de
implementatieperiode - te blijven organiseren.
Van de directeur en het hoofd bewonerszorg wordt verwacht dat:
– Zij deelnemen aan de overlegmomenten met trainer en VZP
Referentiepersonen, en hoofdverpleegkundigen, ter voorbereiding en
organisatie van VZP in het WZC,
– Zij deelnemen aan jaarlijkse gesprekken m.b.t. interne evaluatie van het
VZP-beleid en procedures in het WZC, de terugkoppeling van resultaten
en het ondersteunen van verbeteringsmogelijkheden.
– Zij hun personeel continue enthousiasmeren over implementatie en
training in functie van VZP.
De hoofdverpleging kan samen met de VZP Referentieperso(o)n(en) een
coördinerende rol vervullen in het blijvend organiseren van VZP in het WZC.
Ook zij steunen de implementatie van VZP in het WZC en zijn bereid hun
personeel hiervoor de ruimte en tijd te geven. Hoofdverpleegkundigen hebben
binnen het VZP+ programma de volgend verantwoordelijkheden:
– Meedenken over de selectie van de VZP Referentiepersonen
– Referentiepersonen vrijstellen in hun werkrooster voor het organiseren
van informatie- en trainingssessies, VZP-gesprekken en MDOs.
– MDO’s voorzitten, eventueel samen met de VZP Referentiepersonen,
zodat er aandacht is voor VZP en zodat er spreektijd is voorzien voor de
VZP-referentiepersonen om andere personeelsleden op de hoogte te
brengen over wie een VZP-gesprek heeft gehad en bij wie het nog
ingepland zal worden
– Data vastleggen samen met referentiepersonen voor organisatie van
infosessies, trainingssessies en MDO’s
– Input geven over wie met welke bewoner een gesprek kan initiëren
(inclusief inschatten van de wilsbekwaamheid van bewoners)
– Contact met huisartsen leggen, ter voorbereiding, herhaling en/of
afronding van een VZP-gesprek
– Regelmatig tijd maken voor korte overlegmomenten met VZP
Referentiepersonen ter reflectie en evaluatie
– Personeel continue enthousiasmeren en stimuleren voor deelname aan
trainingen en infosessies m.b.t. VZP.

8. Kwaliteitscoördinator
De kwaliteitscoördinator of “kwaco” leidt, samen met o.a. de VZP
Referentiepersonen, een audit of interne evaluatie, informeert de betrokken
personeelsleden, huisartsen, CRA en het management over de resultaten hiervan
en stelt eventuele actieplannen tot verbetering voor. Via deze audit/evaluatie
tracht men de kwaliteit van de VZP-procedures in het WZC in kaart te brengen.
Deze audit wordt idealiter jaarlijks uitgevoerd.

Handleiding
voor VZP
Referentiepersonen
VZP+ TOOLKIT

VZP+ Handleiding voor VZP Referentiepersonen
Leeswijzer
Deze handleiding werd voor u als VZP Referentiepersoon ontwikkeld als leidraad bij het implementeren van
VZP in uw woonzorgcentrum volgens het VZP+ programma. In deze handleiding krijgt u inzicht in: (1) de
doelstellingen, (2) de taakverdeling, (3) de verwachtingen, en (4) de ondersteunende materialen. Deze
handleiding zal u ondersteunen in het praktisch uitvoeren van de verschillende stappen van het VZP+
programma. Enkel deze handleiding is echter onvoldoende om u klaar te stomen voor uw taak als VZP
Referentiepersoon. Het is aangewezen voldoende training hieromtrent te volgen.
Deze handleiding beoogt u te:

-

informeren over het invoeren van een werkwijze om VZP op een goede, juiste en wetenschappelijk
onderbouwde manier in het woonzorgcentrum te implementeren.
informeren over de verschillende delen, stappen en activiteiten van het VZP+ programma.
informeren over de rol die u hier als VZP Referentiepersoon in speelt.
informeren over de betrokkenen, doelstellingen en ondersteunende materialen bij elke stap.
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Wat/wie is een VZP Referentiepersoon?
Wat is het profiel van de VZP Referentiepersoon?
•

U heeft ervaring met VZP-gesprekken met bewoners en hun naasten

•
•

U bent een teamspeler
U kunt planmatig werken

•
•

U bent in staat om trainingssessies en verdiepingssessies te organiseren, eventueel in samenwerking met
andere actoren in of buiten het WZC
U bent in staat om als rolmodel te fungeren

•
•

U bent iemand die de bewoners kent en een vertrouwensrelatie met hen heeft opgebouwd
U kunt kritisch reflecteren over het eigen handelen en het handelen van collega’s

•

U kunt collega’s motiveren om betrokken te zijn in het VZP-verhaal van het WZC

Wat zijn uw taken?

Als VZP Referentiepersoon bent u medeverantwoordelijk voor de invoering van VZP in uw woonzorgcentrum.
U staat er niet alleen voor. De VZP Referentiepersonen werken namelijk nauw samen met al het
zorgpersoneel, met het management en leidinggevend personeel. Het is belangrijk dat de VZP
Referentiepersonen tijdens hun dagelijkse werk wel aparte tijd krijgen om VZP te implementeren, anderen te
informeren en te trainen en VZP-gesprekken met bewoners/familie te voeren. Gedurende het VZP+ project
werden zij daarvoor, gedurende een periode van 8 maanden 0,10 FTE (per 30 bedden) vrijgesteld van hun
dagelijks werk. Dit is beperkte tijd.
1. De huisartsen, uw collega’s en de bewoners en hun familie informeren over het VZP+ programma en/of de
manier waarop VZP kan geimpleemnteerd worden in uw WZC, tijdens informatiemomenten en/of via
folders/posters.
2. Het overige personeel en vrijwilligers intern informeren en trainen zodoende zij signalen voor VZP kunnen
herkennen, en zij, in overeenstemming met hun competenties, hierop kort kunnen ingaan.
3. Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s met vragen rond vroegtijdige zorgplanning. Het regelmatig geven
van constructieve feedback aan uw collega’s
4. Het plannen en voeren van VZP-gesprekken met bewoners en naasten.
5. Integreren van VZP in de maandelijkse multidisciplinaire vergaderingen in het WZC zodoende alle teamleden
(en de huisarts) van iedere bewoner op de hoogte is van (wijzigingen in) zijn VZP proces, wensen en voorkeuren
betreffende huidige en toekomstige zorg en behandeling.
6. Het enthousiasmeren en motiveren van collega’s.
7. Op regelmatige basis navraag doen bij uw collega’s over het verloop van de VZP-gesprekken.
8. Regelmatig overleg inplannen met de andere VZP Referentiepersonen, de hoofdverpleegkundigen;
directieleden en/of andere betrokken actoren.
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Het VZP+ programma, verschillende fasen en jouw rol als VZP
Referentiepersoon tijdens elke fase

Verschillende fasen tijdens het implementeren van VZP
Het VZP+ programma had tijdens het onderzoeksproject een totaalduur van 8 maanden en bestaat uit twee
afgelijnde fasen van telkens vier maanden: een voorbereidingsfase en een implementatiefase. Noteer dat de
implemetatie van VZP in werkelijkheid langer kan duren, en een voortdurend proces van verandering is. In
wat volgt geven we een overzicht van de taken of activiteiten die u zult uitvoeren. Doe dit steeds in overleg
met de andere VZP Referentiepersonen of leidinggevenden.

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase zal veel werk achter de schermen verricht worden. Initieel zal voornamelijk ingezet
worden op het informeren en trainen van alle betrokken actoren. Hier wordt het fundament gelegd om in de
implementatiefase werkelijk aan de slag te gaan met VZP en de gesprekken hieromtrent.
Implementatiefase

In de implementatiefase verschuift de focus naar verdieping van kennis en kunde, reflectie en communicatie.
In wat volgt, wordt per fase een opsomming gegeven van alle activiteiten waarbij de VZP Referentiepersonen
betrokken zijn.

Figuur 1 en 2 geven een systematische voorstelling van de verschillende stappen tijdens het implementeren
van VZP. Sommige activiteiten beslaan een gehele fase, terwijl andere activiteiten slechts eenmalig gebeuren,
over enkele maanden lopen of herhaald moeten worden.
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Figuur 1. Overzicht van de doelen in elke fase van het VZP+ programma
VOORBEREIDINGSFASE

IMPLEMENTATIEFASE

Voorbereiding

Start met VZP gesprekken

DEZE FASE IMPLICEERT:

•
•

Voorbereiden van VZP Referentiepersonen
Het enthousiasmeren van directie en andere
leidinggevenden, en het uitwerken van een duidelijke
structuur

•
•
•

Het opmaken van een Overzichtslijst VZP Gesprekken
Het leren kennen van de VZP-gespreksstructuur
Organiseren van informatiesessies over VZP en het
beleid hieromtrent in het woonzorgcentrum
Organiseren van trainingssessies voor ander personeel
(VZP Signaleerders en VZP Gespreksleiders)

•

DEZE FASE IMPLICEERT:
● Samenwerken als team om te leren over
kwaliteitsvolle vroegtijdige/vroegtijdige
zorgplanning
● Bespreken van VZP tijdens maandelijkse
overlegmomenten of MDOs
● Uitvoeren van VZP audit of evaluatie van VZP
proces in het eigen WZC
● Feedback naar alle betrokken zorgverleners,
management, directie en huisartsen

Figuur 2. Overzicht van verschillende stappen van het VZP+ programma

STAP 1:
Selectie, training
en
voorbereiding
van VZP
Referentiepersonen

STAP 2:
Overleg tussen
VZP Referentiepersonen,
management,
directie,
leidinggevenden
en CRA

STAP 3:
Informatie
voor
bewoners
en familie
STAP 4:
Informatie
voor
huisartsen

Voorbereidingsfase

STAP 5:
Training van
ander
personeel

STAP 6:
Training van
VZP
Signaleerders

STAP 9:
Terugkomsessies
met getraind
personeel ifv
STAP 10:
reflectie en
interne
informatie over evaluatie
communicatie
of audit
met andere
zorgverleners en
dementie
STAP 7: Opstart en herhaling VZP gesprekken
met bewoners en familie

STAP 8:
Follow-up
meetings met
management en
leidinggevenden
om te evalueren
hoe processen
en procedures
VZP verlopen

Uitvoerings- en follow-up fase
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De rol van de VZP Rerentiepersoon in elke fase
FASE 1: Voorbereiding

-

-

-

-

De VZP Referentiepersonen worden gekozen en volgen een training.
De VZP Referentiepersonen houden samen met de hoofdverpleegkundigen een overzicht van welke
bewoner/naaste een VZP gesprek ingepland kreeg of waarmee eentje dient te worden ingepland (inclusief
welke VZP Gespreksleider of VZP Referentiepersoon hiervoor verantwoordelijk is).
De VZP Referentiepersoon organiseert overlegmomenten met de leidinggevenden om na te gaan hoe
bepaalde activiteiten aangepast kunnen worden aan de specifieke context, routines en werking van het
woonzorgcentrum.
De VZP Referentiepersonen lanceren een oproep naar vrijwillige VZP Gespreksleiders. De VZP
Referentiepersonen enthousiasmeren, samen met de hoofdverpleegkundigen, teamleden om deze rol op
te nemen.
De VZP Referentiepersonen organiseren (een) informatiemoment(en) over VZP, het VZP-beleid in het
woonzorgcentrum en het VZP+ programma voor betrokken huisartsen, de bewoners en hun familie.
De VZP Referentiepersonen lanceren een informatiecampagne in het gehele woonzorgcentrum over VZP
a.d.h.v. bijvoorbeeld posters, brochures, flyers of brieven.
De VZP Referentiepersonen organiseren trainingssessies voor de VZP Gespreksleiders en de VZP
Signaleerders.

FASE 2: Implementatie

-

-

-

-

De VZP Referentiepersonen voeren samen met de VZP Gespreksleiders VZP-gesprekken met bewoners
en/of hun naaste(n) uit. Er wordt gestreefd naar het wekelijks inplannen van 1 VZP-gesprek per VZP
Gespreksleider of VZP Referentiepersoon.
De VZP Referentiepersonen organiseren verdiepingssessies voor alle gespreksleiders met als focus (1)
reflectie over de reeds gevoerde VZP-gesprekken, (2) communicatie met huisartsen, (3) communicatie
met familieleden en (4) VZP en bewoners met dementie.
De VZP Referentiepersonen kaarten maandelijks de VZP gesprekken, planning en documenten van elke
bewoner in de -bestaande- multidisciplinaire overlegmomenten (MDO) aan. Zo blijven alle betrokken
zorgverleners op de hoogte van de wensen en voorkeuren van elke bewoner.
De kwaliteitscoördinatoren/leidinggevenden organiseren een ‘audit’-gesprek waarin wordt nagegaan of
VZP nog steeds optimaal gebeurt en/of de bewoners nog steeds de zorg krijgen die zij wensen. Een audit
of evaluatie van interne procedures en beleid gebeurt idealiter elk jaar opnieuw. De resultaten van deze
audit kunnen teruggekoppeld worden naar en besproken worden met leidinggevenden, de CRA, en
andere betrokkenen.
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De rol van de VZP Rerentiepersoon tijdens elke VZP+ activiteit
Figuur 3. Overzicht van uw rollen en taken als VZP Referentiepersoon in elke elke activiteit
Overlegmomenten met
directie en leidinggevenden

U organiseert samen met de VZP Trainer een vergadering met directieleden, de
hoofdverpleegkundigen en de CRA. Deze activiteit kan gespreid worden over de
gehele voorbereidingsfase. Tijdens deze overlegmomenten worden eveneens de data
afgesproken voor trainingssessies en overlegmomenten vastgelegd. Dit resulteert in
een geïndividualiseerde tijdslijn en aanpak voor jouw woonzorgcentrum.

Overzichtslijst VZP
Gesprekken

Als VZP Referentiepersoon bent u verantwoordelijk voor het invullen en up-to-date
houden van de ‘Overzichtslijst VZP Gesprekken’. Wie kreeg/krijgt een gesprek
aangeboden, wanneer en door wie.

Informatiemoment voor
huisartsen

U organiseert u (enkele/een) informatiemoment(en) voor de huisartsen. U zorgt dat
iedereen vanaf dit moment op de hoogte wordt gebracht over VZP.

Informatiemoment voor
bewoners en hun naasten

U organiseert een informatiemoment voor de bewoners en hun naasten.

Informatiecampagne voor
alle personeelsleden

U zorgt ervoor dat alle personeelsleden op de hoogte zijn over de inhoud en de
doelstelling van VZP, eventueel via een informatiecampagne via de gangbare
informatiekanalen van het woonzorgcentrum.

Trainingssessies voor VZP
Gespreksleiders

Je organiseert trainingssessies voor VZP Gespreksleiders. Sessie 1 is gericht op het
trainen van algemene communicatietechnieken bij het voeren van gesprekken over
eindelevenszorg. Sessie 2 is gericht op het trainen van een gepland VZP-gesprek en
hoe de wensen en voorkeuren van bewoners te noteren. Je herhaalt deze sessies,
indien nodig, zodoende alle VZP Gespreksleiders getraind worden. Herhaal deze
training ook bij nieuwe personeel.

Trainingssessies voor VZP
Signaleerders

Je organiseert trainingssessies voor alle resterende personeelsleden die niet als VZP
Gespreksleider fungeren. Deze sessie focust op het herkennen van signalen die
mogelijks triggers kunnen zijn voor het initiëren of herevalueren van VZP bij bewoners
en/of hun naasten, en hoe ze deze signalen kunnen doorgeven aan de VZP
Gespreksleiders en VZP Referentiepersonen. U herhaalt deze sessie, indien nodig.

Plannen en uitvoeren VZPgesprekken

U start samen met de VZP Gespreksleiders met het uitvoeren van VZP gesprekken met
de bewoners en/of hun naasten. U noteert telkens de uitkomsten van deze
gesprekken in de daartoe voorziene documenten.

VZP tijdens MDO

Als VZP Referentiepersoon zorg je ervoor dat VZP ook een onderdeel is van het
multidisciplinair overleg dat idealiter elke maand wordt georganiseerd.

Terugkommomenten en
herhalingssessies

Probeer op geregelde tijdstippen terugkommomenten te voorzeien/organiseen voor
alle VZP Referentiepersonen. Je kan hier ervaringen uitgewisselen. Grijp dit moment
aan om te reflecteren over VZP en om van elkaar te leren.

Audit/interne evaluatie

Jaarlijks en een eind in het verandertraject is het aangewezen dat de
kwaliteitscoördinator en/of leidinggevenden een audit/interne evaluatie doen van de
VZP-procedures, beleid en processen. U geeft samen feedback aan personeel over de
resultaten van deze evaluatie.
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VOORBEREIDINGSFASE
In de voorbereidingsfase wordt alles in gereedheid gebracht voor de implementatie van VZP in het
woonzorgcentrum. In deze fase zal voornamelijk ingezet worden op het informeren en trainen van alle
betrokken actoren.

STAP 3:
Informatie
voor
bewoners
en familie

STAP 2:
STAP 1:
Overleg tussen
Selectie,
VZP Referentietraining en
personen,
voorbereiding
management,
van VZP
STAP 4:
directie,
Referentieleidinggevenden Informatie
personen
voor
en CRA
huisartsen

STAP 5:
Training van
ander
personeel
STAP 6:
Training van
VZP
Signaleerders

Voorbereidingsfase
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STAP 1: Selectie, training en voorbereiding van VZP Referentieperso(o)n(en)
BETROKKENEN:
VZP Referentiepersonen, management en leidinggevenden.
ACTIES:
- De VZP Referentiepersonen worden geselecteerd en krijgen meer informatie (bij voorkeur via trianing)
over algemene principes van communicatie, VZP, het geven van feedback, coaching en reflectie.
- Als VZP Referentiepersoon bent u verantwoordelijk voor het bijhouden en invullen van een
Overzichtslijst VZP Gesprekken. U kunt navraag doen bij de hoofdverpleegkundigen om samen met u de
Overzichtslijst VZP Gesprekken in te vullen. Na elk multidisciplinair overlegmoment wijzigt u, indien
nodig, de Overzichtslijst VZP Gesprekken in samenspraak met de andere VZP Referentiepersonen, de
VZP Gespreksleiders en hoofdverpleegkundigen. Zodoende beschikt u steeds over een up-to-date versie.
DOELSTELLINGEN:
- De rol van de VZP Referentiepersoon in de implementatie van VZP is duidelijk.
- De inhoud en doelstelling van het VZP zijn duidelijk.
- Men heeft inzicht in hoe men VZP en de verschillende activiteiten van het VZP+ programma praktisch
kan organiseren binnen het woonzorgcentrum.
- De VZP Referentiepersonen hebben voldoende kennis over de materialen en weten welke materialen bij
welke activiteit gebruikt kunnen worden.
- De VZP Referentiepersonen hebben voldoende inzicht in het concept van VZP, alsook de documentatie

-

die in het woonzorgcentrum gebruikt kan worden om VZP gesprekken te plannen en uit te voeren.
Ze hebben voldoende zelfvertrouwen heeft om gesprekken over huidige zorg en planning voor
toekomstige zorg, inclusief de zorg naar het levenseinde toe, met bewoners en/of hun naasten aan te
gaan.

ONDERSTEUNENDE MATERIALEN:
– VZP Handleiding voor VZP Referentiepersonen
– Overzichtslijst VZP Gesprekken: Om op te volgen wie al een gesprek heeft gehad, met wie en waar zal
een overzichtslijst bijgehouden worden. Deze wordt opgemaakt, bijgehouden op een centrale plek en
ge-update door de VZP Referentiepersonen.
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STAP 2: Overleg tussen VZP Referentie-personen, management, directie, leidinggevenden en
CRA
BETROKKENEN:
VZP Referentiepersonen, CRA, hoofdverpleegkundigen en directieleden
DOELSTELLINGEN:
- Inzicht krijgen in bestaande VZP documenten en VZP procedures.
- Inzicht krijgen in de beginsituatie – voor implementatie/organisatie VZP.
- Bepaalde VZP+ activiteiten afstemmen op de specifieke situatie binnen uw woonzorgcentrum.
- Afspraken maken over voor welke activiteiten/interventiecomponenten aanpassingen toegestaan
kunnen worden.

-

Afsrpaken maken over welke rollen er verdeeld zullen worden onder welk personeel.

ACTIES als VZP Referentiepersoon:
- U plant samen deze overlegmomenten in. U brengt alle betrokkenen op de hoogte van de datum en het
tijdstip van dit overlegmoment. We adviseren om minimum 1 overlegmoment hieromtrent in te plannen.
- U bespreekt het huidig VZP beleid, VZP proces en u bekijkt waar aanpassingen binnen het VZP+
programma nodig zijn.
- U legt duidelijk de VZP gespreksstructuur vast. U kijkt hierbij welke momenten reeds voor handen zijn
om VZP aan te kaarten bij welke bewoners/naaste(n). U bepaalt wat u op de verschillende
gespreksmomenten kan bespreken: Voor opname, Bij opname, Gedurende eerste weken/maanden van
het verblijf, Bij wijziging gezondheidstoestand, bij terugkeer na opname ziekenhuis etc.

-

Er wordt bepaald wie wat waar mag noteren of via welk kanaal de informatie geformaliseerd wordt.
U legt data vast voor o.a. informatiemomenten van personeel, bewoners en huisartsen, interne
trainingssessies, audit. Voor deze activiteiten zijn aanpassingen aan de routinezorg van elk WZC mogelijk
(aantal momenten, duur activiteit, betrokken personen etc.).
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STAP 3 & 4: Informeren van alle betrokkenen
Er zullen informatiesessies voor (a) bewoners en hun familie en (b) huisartsen plaatsvinden. Daarnaast
lanceert u (c) een informatie-’campagne’ voor alle personeelsleden. Na afloop van het verandertraject is het
belangrijk ook nieuwe bewoners en hun familie blijvend te informeren via een (korte) informatiebrochure bij
opname en/of een halfjaarlijkse informatiesessie. Denk er ook aan om ook altijd nieuwe teamleden,
vrijwilligers en huisartsen te informeren, via een informatiefolder en/of via halfjaarlijkse informatiesessies.
BETROKKENEN:
- U als VZP Referentiepersoon organiseert, samen met de afdelingshoofden en eventueel andere
betrokken actoren, deze informatiesessies en lanceert een informatiecampagne.
- De bewoners en hun naasten, alle teamleden (zowel zorgpersoneel als niet-zorgpersoneel) in het
woonzorgcentrum en alle betrokken huisartsen van bewoners worden geïnformeerd via deze sessies.

-

CRA, directieleden en hoofdverpleegkundigen

DOELSTELLING:
Het informeren van alle betrokkenen over de introductie van VZP in het WZC is een belangrijke stap bij het
invoeren van een VZP cultuur. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om niet alleen het belang en de
inhoud van VZP, maar ook de vorm van het VZP-beleid in het woonzorgcentrum voldoende onder de
aandacht te brengen. Uiteindelijk moeten alle personeelsleden hun rol kennen, weten wat VZP is, en weten
hoe het woonzorgcentrum hiertegenover staat.
ACTIES:
a) Informatiesessie(s) voor bewoners en familie

Informeren van de bewoners en familie kan o.a. op twee manieren:
-

bij opname via een informatiefolder of brochure over VZP (zie ondersteunende materialen)
in informatiesessies (bijv. geïntegreerd in de bewoners- of familieraad) die elk half jaar worden herhaald.
Er komen namelijk steeds nieuwe bewoners binnen of mensen worden er best nog eens aan herinnerd
dat zij de optie hebben om VZP gesprekken te voeren in het woonzorgcentrum.

In deze sessie wordt informatie gegeven over:
- Wat VZP is
- Wat de meerwaarde van VZP is
- Wat de uitkomsten van VZP (kunnen) zijn
- De rol van een vertegenwoordiger
- Wilsverklaringen
- Het VZP beleid in jouw woonzorgcentrum
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b) Informatiesessie(s) betrokken huisartsen organiseren
Het is belangrijk de huisartsen van bewoners te informeren. Zij zijn namelijk vaak een vertrouwenspersoon
voor de bewoner. Huisartsen worden daarnaast vaak beschouwd als de hulpverleners bij uitstek om de zorg
van de oudere te coördineren en omdat zij vaak een lange zorgrelatie met hen hebben opgebouwd is het
belangrijk ook hen te betrekken in het VZP proces van de bewoner. U organiseert deze sessie het beste ’s

avonds (na 20u) wanneer de huisartsen geen consultaties meer hebben. U kunt deze informatiesessie
bijvoorbeeld koppelen aan een casusbespreking om huisartsen extra te motiveren om te komen.
c) Informatiecampagne voor personeelsleden
U zorgt ervoor dat alle personeelsleden (met zorg- en niet-zorgtaken) op de hoogte zijn over de inhoud en
de doelstelling van VZP en het VZP beleid in het WZC. U lanceert een informatie-‘campagne’ via de gangbare
informatiekanalen van het woonzorgcentrum. Dit kan via brieven, folders, flyers en/of posters gebeuren.
ONDERSTEUNENDE MATERIALEN:
- Brief Uitnodiging bewoners en familie: Deze brief kan je gebruiken om bewoners en familie uit te nodigen
voor je infosessie(s).
- Informatiefolder voor de bewoners en familie: In deze aangepaste brochure krijgen bewoners en hun

-

familie kort informatie over VZP.
Brief Uitnodiging voor de huisarts: Deze brief kunt u gebruiken om huisartsen uit te nodigen voor de
infosessie(s).
VZP informatiefolder voor WZC personeel en huisartsen: In deze korte brochure kan het personeel en
huisarts meer uitleg vinden over wat VZP is, hoe zij signalen voor VZP kunnen herkennen en enkele
gesprekstips.
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STAP 5: Trainen van ander personeel (VZP Signaleerders en VZP Gespreksleiders)
BETROKKENEN:
VZP Referentiepersonen, VZP Trainer, VZP Signaleerders, VZP Gespreksleiders, hoofdverpleegkundigen en
CRA. Het is aangeraden dit regelmatig (minimum 1x/jaar) te herhalen wanneer er nieuwe personeelsleden
worden aangenomen of wanneer men merkt dat de nodige vaardigheden nog niet ontwikkeld zijn.
ACTIES:
Al het personeel in het woonzorgcentrum heeft een belangrijke rol in het organiseren van VZP. Dit kan gaan
van signaaldetectie over gespreksvoering tot algemene opvolging van het VZP+ programma in het
woonzorgcentrum. Het is belangrijk dat elk personeelslid zijn rol in dit proces kent en dat het voeren van
VZP-gesprekken niet alleen de verantwoordelijkheid van de VZP Referentiepersonen is maar onderdeel is van
de dagdagelijkse praktijk en zodoende een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. Er kunnen interne

trainingssessies georganiseerd worden voor VZP Gespreksleiders en VZP Signaleerders. Elke sessie heeft
eigen accenten.
a) Trainingssessies voor VZP Gespreksleiders (totaal: 4 uur)
Noteer dat dit het minimum is. Uit ons onderzoek bleek echter dat personeel meer training wilt, vooraleer
opstarten van VZP-gesprekken mogelijk is. Voortdurende ondersteuning hierin blijft belangrijk.
Aantal: Twee trainingssessies (totaal 4 uur) voor VZP Gespreksleiders, in de aanwezigheid van de CRA, over
VZP gespreksvoering, door de VZP Referentiepersoon en de VZP Trainer. Groepjes van maximum 10 tot 15
deelnemers.
Doelgroep: De VZP Gespreksleiders vervullen, samen met de VZP Referentiepersonen, een coördinerende
rol in het initiëren van VZP gesprekken in het woonzorgcentrum. Zij worden daarom, gedurende de
studieperiode getraind door de VZP Referentiepersonen, om zelf ook aan VZP-gesprekken te doen.
b) Trainingssessie voor VZP Signaleerders (totaal: 1,5 uur)
Aantal: Eén trainingssessie (1,5 uur) voor de VZP Signaleerders. Groepjes van maximum 10 tot 15
deelnemers.
Doelgroep: ander personeel die niet als VZP Gespreksleider fungeren en betrokken vrijwilligers
Focus: het (h)erkennen van signalen en gesprekstips die ze kunnen gebruiken om hier, volgens hun eigen
competenties, op in te gaan. Deze sessies worden georganiseerd door de VZP Referentiepersonen.
UW DOELSTELLINGEN:
- U organiseert enkele trainingssessies voor zowel VZP Signaleerders als VZP Gespreksleiders. Ga na wie
deze rol als interne trainer het best op zich neemt. Dit kan ook een externe trainer zijn.

-

U brengt verpleegkundigen, ander zorgpersoneel (inclusief vrijwilligers) en de CRA op de hoogte van
deze trainingssessies
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ONDERSTEUNENDE MATERIALEN:
- Document Informatiebrochure voor WZC personeel en huisartsen
- Document Trainingsmanual voor VZP Referentiepersoon voor organisatie van trainingssessies voor VZP
Gespreksleiders. Deze manual kunt u gebruiken tijdens de trainingssessies die u zult organiseren voor de
VZP Gespreksleiders.
- Document Trainingsmanual voor VZP Referentiepersoon voor organisatie van trainingssessie VZP
Signaleerders. Deze manual kunt u gebruiken tijdens de trainingssessies die u zult organiseren voor het
personeel en vrijwilligers.
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IMPLEMENTATIEFASE
In deze fase gaat u als VZP Referentiepersoon, samen met de VZP Trainer, effectief van start met het
opstarten van VZP in het woonzorgcentrum. Gedurende de volgende 4 maanden bent u, samen met
de VZP Trainer verantwoordelijk voor de organisatie van de verschillende activiteiten die hieronder
worden toegelicht.

STAP 8:
STAP 9:
Follow-up meetings met Terugkomsessies met
management en
getraind personeel ifv
STAP 10:
leidinggevenden om te
reflectie en informatie
interne evaluatie of
evalueren hoe
over communicatie
audit
processen en
met andere
procedures VZP
zorgverleners en
verlopen
dementie
STAP 7: Opstart en herhaling VZP gesprekken met bewoners en familie
Uitvoerings- en follow-up fase
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STAP 7: Plannen, uitvoeren en herhalen van VZP gesprekken over huidige en toekomstige zorg
met bewoners en fmailie
BETROKKENEN:
- VZP Referentiepersonen en VZP Gespreksleiders voeren de VZP-gesprekken. De gesprekken worden
onderling verdeeld.
- Alle bewoners. Probeer de bewoner, ook indien hij wilsonbekwaam is, steeds maximaal te betrekken.
a. Voor nieuwe bewoners van het WZC zou dit tussen 6 à 12 weken na de opname moeten gebeuren
b. Voor bewoners die reeds in het WZC verblijven
c. Het is bijzonder belangrijk om een bewoner van wie bekend is dat hij zijn wilsbekwaamheid zal verliezen, bijvoorbeeld
door een cognitieve stoornis of nadat de diagnose van dementie werd gesteld, de gelegenheid te geven zijn wensen
voor de toekomst te uiten

-

(Wettelijke) vertegenwoordigers van bewoners die wilsonbekwaam zijn, of een naaste samen met de
bewoner (in de mate van het mogelijke)
Huisarts, CRA en hoofdverpleegkundigen

CONCREET:

Er worden gefaseerd gesprekken gevoerd met bewoners en hun naasten over hun opvattingen over de
huidige en toekomstige zorg. Dergelijke gesprekken hoeven niet enkel te focussen op de allerlaatste
levensdagen. Het gaat over de invulling van een aangenaam of kwaliteitsvol leven tijdens de laatste maanden
of het laatste jaar (de laatste jaren). VZP kan, maar hoeft niet noodzakelijk, te leiden tot één of een aantal
geschreven wilsverklaringen. Er bestaan in België vijf voorafgaande wilsverklaringen die men kan opstellen.
Deze documenten kunnen gebruikt worden binnen VZP, maar dit moet niet bij elke bewoner.
ACTIES:
Het plannen van goede zorg voor een bewoner impliceert het stapsgewijs verkennen en bespreken van wat
nu belangrijk is voor de bewoner en ook vooruitkijken naar de laatste maanden van iemands leven of
wanneer hij zal sterven. Elk woonzorgcentrum heeft in de voorbereidingsfase duidelijk de gespreksstructuur

vastgelegd. Het is de bedoeling om deze gespreksstructuur in de dagelijkse zorgpraktijk in te bedden.
Onderstaand wordt richtinggevend een gespreksstructuur weergegeven. Wij stellen het volgende voor:
- Er wordt ter kennisgeving een brochure meegegeven en/of er wordt tijdens dit opnamegesprek melding
gemaakt over het VZP-gesprek. Laat hier duidelijk blijken dat VZP de huiscultuur- en stijl is. Maak reeds
melding van de VZP-gespreksstructuur waarbij na een aantal maanden het gesprek hernomen wordt.
Zodoende zijn bewoners en hun naasten voorbereid.
- Er wordt tijdens een multidisciplinair overlegmoment aangekaart dat VZP opgestart dient te worden bij
desbetreffende bewoner. Dit naar aanleiding van de identificatie van een palliatieve zorgnood of
bepaalde signalen zoals herhaalde ziekenhuisopname, gebrek aan interesse in eten, toenemende
15

-

-

-

-

vermoeidheid, afnemende mobiliteit etc. Belangrijk: Er zijn heel wat zaken die tot een VZP-gesprek
kunnen leiden, zoals een gewijzigde gezondheidstoestand of het overlijden van een naaste of andere
bewoner. Soms dient een gelegenheid zich aan wanneer een bewoner zelf over de toekomst en zijn zorg
spreekt. De bewoner hoeft dus niet ziek te zijn om in gesprek te gaan. Sommige bewoners willen
misschien niet over de toekomst praten. Ook die wens moet gerespecteerd worden. Het gaat er niet om
dat deze gesprekken met alle bewoners worden gevoerd, maar het is belangrijk dat iedereen de kans
heeft over deze zaken te praten.
De VZP Referentiepersoon zet de naam van de bewoner op de Overzichtslijst VZP Gesprek.
De VZP Referentiepersoon of VZP Gespreksleider neemt contact op met de huisarts. Er wordt nagegaan
of (1) al eerdere gesprekken gevoerd werden rond VZP en (2) de huisarts aanwezig wil zijn tijdens het
VZP gesprek.
De VZP Referentiepersoon of VZP Gespreksleider gaat langs bij de bewoner om VZP te introduceren en
indien gewenst een VZP gesprek af te spreken.
Het eigenlijke VZP gesprek vindt plaats.
Er wordt neerslag gemaakt van wat er werd afgesproken. Indien gewenst, worden wilsverklaringen in orde gebracht.
Indien noodzakelijk, opstellen VZP code (A,B,C) of DNR code (0,1,2,3) – afhankelijk van welke manier gekozen wordt te
hanteren in het WZC.
Er vindt, indien mogelijk, een rondetafelgesprek plaats met naasten, VZP Referentiepersoon/VZP Gespreksleider/huisarts
en bij voorkeur in aanwezigheid van de bewoner. Dit overleg omvat het samenzitten van alle betrokkenen rond de
bewoner. Hier worden de gebundelde wensen en verwachtingen besproken om te komen tot een zorg-en behandelvisie
op maat van deze bewoner. Kies een moment dat er geen raadpleging is en de huisarts aanwezig kan zijn. Bekijk wat er
zeker in aanwezigheid van de huisarts moet besproken worden.
Er wordt een korte samenvatting gegeven tijdens het maandelijks multidisciplinair overlegmoment, aan de andere
betrokken zorgverleners. Mondelinge communicatie over VZP naar andere betrokken zorgverleners is zeer belangrijk om
zoveel als mogelijk aan de waarden en wensen van de bewoner te kunnen voldoen. We beogen dat VZP ingebed wordt in
de bestaande maandelijkse overlegmomenten.

UW DOELSTELLINGEN:
1. U gaat samen met de VZP Gespreksleiders aan de slag gegaan met het voeren van VZP gesprekken met
bewoners en hun naasten. U kunt hiervoor de Overzichtslijst VZP Gesprekken gebruiken.
2. U zorgt ervoor dat iedere bewoner en eventueel zijn naasten de gelegenheid is geboden om te praten
over hun voorkeuren en wensen rond de huidige en toekomstige zorg, inclusief de zorg aan het
levenseinde; en dit eventueel ook schriftelijk vast te leggen.
3. U fungeert als aanspreekpunt voor alle VZP Gespreksleiders voor one-to-one coaching, het
beantwoorden van vragen, het geven van advies, bespreken van moeilijke casussen, etc. Elke VZP
Eeferentiepersoon zorgt ervoor dat de collega’s op de hoogte zijn dat dit mogelijk is. Elke VZP
Referentiepersoon bepaalt zelf of dit ad hoc zal gebeuren en/of structureel zal worden ingepland onder
de vorm van maandelijkse bijeenkomsten met de VZP Referentiepersonen en VZP Gespreksleiders.
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4. U heeft VZP gesprekken met naasten van bewoners met dementie maar betrekt deze bewoners steeds
in de mate van het mogelijke. Je gebruikt hiervoor steeds te “VZP Gespreksgids en Gesprekswijzer”, ter
ondersteuning.
5. U documenteert de uitkomsten van deze gesprekken steeds in de daarvoor afgesproken documenten.
Het “VZP document” en “VZP Samenvatting” kunnen hiervoor een hulpmiddel zijn. U helpt de bewoner

6.
7.

8.

9.

en zijn naasten, indien gewenst, bij het invullen/aanpassen van de gewenste wilsverklaringen. Betrek
hierbij ook de huisarts.
U maakt kopies van de ingevulde documenten en bewaart deze op een afgesproken plaats in het
bewonersdossier (op papier of op de computer). U brengt steeds de huisarts hiervan op de hoogte.
Er wordt tijdens het maandelijks multidisciplinair teamoverleg, door één de VZP Referentiepersonen,
steeds kort het VZP proces van de bewoner besproken zodoende alle aanwezigen op de hoogte zijn van
diens wensen en voorkeuren.
Er wordt melding gemaakt van eventuele signalen of sleutelmomenten die werden opgemerkt bij
bewoners en/of familie, die belangrijk zijn voor het initiëren van VZP en worden eveneens belangrijke
familiedynamieken besproken, indien mogelijk/noodzakelijk.
Er wordt melding gemaakt in het (elektronisch) bewonersdossier van wat tijdens dit MDO besproken en
afgesproken werd m.b.t. VZP bij desbetreffende bewoner. Zodoende zijn alle zorgverleners betrokken
bij de zorg van de besproken bewoners op de hoogte van gemaakte afspraken.

ONDERSTEUNENDE MATERIALEN:
- Overzichtslijst VZP Gesprekken: Dit is een overzichtstabel die volgende zaken bevat: 1) namen van
bewoners bij wie een VZP gesprek geïnitieerd dient te worden, 2) naam van persoon die dit gesprek zal
uitvoeren (welke VZP Gespreksleider of VZP Referentiepersoon) en 3) geplande datum en tijdstip.
- VZP+ Gespreksgids: Gebruik dit document om je voor te bereiden als u een VZP gesprek zal voeren. Het
geeft richting in het voorbereiden van een VZP gesprek, in het uitvoeren en structureren ervan en in het
documenteren van de belangrijkste beslissingen.
- VZP+ Document: Het is steeds belangrijk dat je in dit groene document kort noteert wat er in het VZP
gesprek is gezegd, en dit steeds aan te passen wanneer er nieuwe informatie wordt gegeven. Dit

-

-

document bewaart u voor alle bewoners op dezelfde plaats zodoende alle betrokken zorgverleners op
de hoogte zijn over het VZP proces van de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger of naaste(n).
VZP+ Samenvatting: Dit overzichtsdocument (2A4) geeft een korte samenvatting van het VZP beleid van
1 bewoner. Het document kan gebruikt worden tijdens overlegmomenten, noodsituaties en eventuele
transfers naar het ziekenhuis. Dit document is een rood papier, zodat het goed zichtbaar en snel
herkenbaar is tussen andere papieren in het bewonersdossier. Neem hiervan ook altijd neerslag in het
(digitaal) bewonersdossier, op de plaats die hiervoor het best geschikt is.
Document Zorg- en DNR-codes: Op basis van de VZP gesprekken met bewoner en/of naaste(n) gebruiken
zorginstellingen vaak zorgcodes, of ABC codes. Daar waar zorgcodes door de zorgverleners kunnen

17

-

-

-

vastgelegd worden, op basis van de gesprekken die gevoerd zijn met de bewoner en/of naast, zijn DNR
codes enkel door een arts toe te kennen.
Wilsverklaringen: “Negatieve wilsverklaring”, “Wilsverklaring euthanasie”, “Verklaring inzake de wijze
van teraardebestelling” en “Verklaring voor orgaandonatie”. Deze documenten worden enkel ingevuld
op vraag van de bewoner en door de bewoner zelf. Indien deze wilsverklaringen opgemaakt zijn, wordt
hiervan steeds aanduiding gegeven in het document “VZP+ Samenvatting” én in het (digitaal) (medisch)
bewonersdossier. Deze documenten zijn wettelijk bindend. Het is daarom uiterst belangrijk dat iedereen
die de bewoner verzorgd hiervan op de hoogte is. Ook de huisarts en zijn naaste(n).
Document “UITGEBREIDE informatiebrochure voor de bevolking” (LEIF). Dit wordt door de
onderzoeksgroep ter beschikking gesteld maar is ook vrij te verkrijgen via de website van LEIF. Deze
informatiebrochure geeft uitgebreid uitleg over VZP. Op vraag van de bewoner en of zijn familie, kunt u
dit ook uitdelen. Het is belangrijk om deze brochure kort mondeling toe te lichten.
Document “Wegwijs voor zorgverleners” (LEIF). Dit wordt door de onderzoeksgroep ter beschikking
gesteld maar is ook vrij te verkrijgen via de website van LEIF. Deze informatiebrochure geeft extra
handvaten aan zorgverleners.
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STAP 8: Follow-up meetings met management en leidinggevenden om te evalueren hoe
processen en procedures m.b.t. VZP verlopen
BETROKKENEN:
Alle VZP Referentiepersonen, leidinggevenden en directieleden, CRA en betrokken actoren komen samen
om de huidige stand van zaken en het veranderingstraject te evalueren.
DOELSTELLINGEN:
Deze overlegmomenten hebben als doel om:

-

(1) overkoepelend de stand van zaken te bespreken,
(2) ervaringen met VZP en het VZP+ programma uit te wisselen,
(3) thema’s die onduidelijkheid, ontevredenheid en/of bezorgdheid met zich meebrengen aan te pakken.

ACTIES ALS REFERENTIEPERSOON:
- U maakt een evaluatie van de afgelopen periode.
- U organiseert deze overlegmomenten samen met de andere VZP Referentiepersonen.
- U bereidt dit overlegmoment samen met andere VZP Referentiepersonen inhoudelijk voor.
- U stuurt de agendapunten op voorhand door naar de deelnemers.
- U maakt een kort verslag van dit overlegmoment.
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STAP 9: Terugkomsessies met getraind personeel ifv reflectie en informatie over communicatie
met andere zorgverleners en dementie
BETROKKENEN:
VZP Referentiepersonen en al het getrainde personeel dat betrokken wordt bij VZP
DOELSTELLINGEN:
- U krijgt de kans om ervaringen uit te wisselen met andere VZP Referentiepersonen.
- U reflecteert over/op uw eigen gedrag en eigen ervaringen.
- Inhoudelijke uitdieping van bepaalde facetten van het VZP proces in het bijzonder.
- U krijgt van de VZP Trainer vaardigheden, tools en handvaten in coaching en begeleiding van uw collega’s
in het VZP+ programma aangereikt.
ACTIES:
U kunt er ook voor opteren om bepaalde verdiepings- of specialisatiesessies te organiseren waarin thema’s
binnen VZP worden uitgediept; evnetueel op vraag van het personeel. Een sessie over VZP bij bewoners met
dementie bijvoorbeeld of een sessie over hoe VZP te communiceren binnen het team en met huisartsen.
ONDERSTEUNENDE MATERIALEN:
Reflectie-instrument
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STAP 10: Audit/ Interne evaluatie
BETROKKENEN
VZP Referentiepersonen, hoofdverpleegkundigen -ter ondersteuning voor het aanleveren van de juiste
informatie om de audit goed te kunnen uitvoeren-, CRA -ter ondersteuning voor het aanleveren van de juiste
informatie om de audit goed te kunnen uitvoeren-, kwaliteitscoördinator, directeur.
ACTIES:
- Er wordt een interne evaluatie uitgevoerd, met ondersteuning van de CRA, de directeur, de
kwaliteitscoördinator en hoofdverpleegkundigen. Dit heeft als doel te evalueren in welke mate VZP
optimaal gebeurt en of de zorg wel degelijk in overeenstemming is met de wensen en voorkeuren van
de bewoner en/of familie. U hebt hier als VZP Referentiepersoon louter een adviserende rol.
- U helpt mee met het aanleveren van de juiste informatie.

-

U woont een overlegmoment bij waarin dit besproken zal worden.

UW DOELSTELLINGEN:
- U zult de resultaten van deze audit op zoveel mogelijk manieren proberen te verspreiden aan betrokken
personeelsleden. Doe dit bijvoorbeeld tijdens, een maandelijkse multidisciplinair overleg, een
personeelsvergadering, op het bord in de verpleegpost, op intranet of via de interne nieuwsbrief, ...
- U zult het nodige organiseren om enkele verbetervoorstellen te doen. U betrekt hierin iedereen die
nauw betrokken is bij VZP.
ONDERSTEUNENDE MATERIALEN:
Audit-instrument ter ondersteuning van gesprekken ter evaluatie van het VZP beleid en procedures in het
WZC.
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VZP gespreksmaterialen
VZP+ TOOLKIT

02

VZP+ Gespreksmaterialen
VZP+ Overzichtslijst VZP Gesprekken

Overzichtslijst VZP Gesprekken
Instructies:
Het is belangrijk om op voorhand een goede planning te maken wie welke gesprekken doet, wanneer en met wie. Dit overzichtsdocument wordt steeds door de VZP
Referentiepersoon ingevuld. Zij maken samen met de CRA en leidinggevenden een planning op zodat duidelijk wordt wie met welke bewoner en/of zijn naaste(n) VZP zal
opstart of herhaald worden, door wie, wanneer, etc.

Naam bewoner

Bewoner
wilsbekwaam

Wettelijke
vertegenwoordiger

Naam naaste
(indien geen
wettelijke
vertegenwoordiger)

Geef hier de
naam van de
bewoner

Geef hier aan (ja/nee) of
de bewoner door de
hoofdverpleegkundige
als wilsbekwaam wordt
ingeschat voor het
voeren van VZP
gesprekken

Geef hier de naam
van de wettelijke
vertegenwoordiger
van de bewoner.
Laat dit vak open
indien hij/zij er geen
heeft.

Geef hier de naam
van de naaste die
samen met (of in de
plaats van) de
bewoner of in naam
van de bewoner, de
VZP gesprekken zal
doen

Introductiegesprek

Wanneer
gepland
(datum)

Huisarts
aanwezig

Met wie?
(met de VZP
Referentiepersoon
of één van de
getrainde
zorgverleners uit het
WZC)

Tweede gesprek

Wanneer
gepland
(datum)

Met wie?

Jaarlijks
opvolgingsgesprek

Gepland
(datum)
Doe dit telkens
minimum 1 jaar na het
tweede gesprek of
indien er signalen zijn
dat VZP nog eens
herhaalt moet worden
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VZP+ Gespreksmaterialen
VZP+ Gespreksgids
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LEESWIJZER
Deze gespreksgids biedt u de nodige praktische ondersteuning bij het voorbereiden en voeren van
de VZP-gesprekken met ouderen in uw WZC, evenals bij het invullen van VZP-documenten en
wilsverklaringen. Het omvat verschillende handvaten en tips waarmee u aan de slag kunt gaan.
Gebruik deze gids als achtergrondinformatie en als ondersteuning bij het plannen, voorbereiden
en uitvoeren van VZP-gesprekken met bewoners en hun familie. Gebruik deze gids niet tijdens een
gesprek, daarvoor is hij te uitvoerig. Zorg dat u alle aanwijzingen in deze gespreksgids voldoende
kent en kunt, vooraleer u een VZP-gesprek of het documenteren van wensen en voorkeuren start.

VOOR WIE IS DEZE GEPSPREKSGIDS BEDOELD?
Vroegtijdige of Voorafgaande zorgplanning (verder “VZP”) kan door alle teamleden (ongeacht
specialisme) in het woonzorgcentrum (WZC) gesignaleerd worden en iedereen kan hier, volgens
eigen competenties en functie, op ingaan. Deze gespreksgids is echter bedoeld als onderdeel van
het VZP+ programma, voor de VZP Referentiepersonen en alle zorgverleners en het verplegend
personeel in het WZC die getraind zijn in het voeren van formele gesprekken over vroegtijdige
zorgplanning (VZP Gespreksleiders). Het doel van deze gids is u te ondersteunen in (1) het
faciliteren van gesprekken met bewoners en hun familie en (2) het documenteren van hun wensen
en voorkeuren betreffende toekomstige zorg en behandeling.
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MET WIE?
1 U ALS GESPREKSLEIDER

Als VZP Referentiepersoon, CRA of getraind zorgverlener, voert u VZP-gesprekken. U wordt in het
vervolg van dit document ‘gespreksleider’ genoemd. Wie welk gesprek zal doen, met welke
bewoner en/of familie en hoe dit best kan ingepland worden kunt u terugvinden in “de VZP
overzichtslijst”. Deze lijst ligt op een afgesproken plaats (bijv. computer verpleegeenheid,
afgedrukt exemplaar/posterformaat in de verpleegeenheid, onthaal, secretariaat…) en wordt
door de VZP Referentiepersonen steeds geüpdatet.
Zorg ervoor dat VZP-gesprekken gaandeweg niet de taak van één persoon worden. Signalen
opvangen en noteren blijft tevens een taak van ALLE medewerkers in het WZC. Iedere bewoner
dient de kans te krijgen om over VZP te praten, zeker als ze hier zelf naar vragen.
2 IEDEREEN OP DE “VZP OVERZICHTSLIJST”
a. Bewoners

De VZP Referentiepersonen kunnen samen met de CRA en andere zorgverleners een overzichtslijst
opmaken van bewoners die geschikt zijn om deel te nemen aan de VZP-gesprekken. Deze lijst
wordt

uiteraard

enkele

keren

afgetoetst

met

al

het

teamcoördinatoren/leidinggevenden of hoofdverpleegkundigen.

getraind

personeel,

de

Hierbij wordt rekening

gehouden met de wilsbekwaamheid van de bewoner en de betrokkenheid van de wettelijke
vertegenwoordiger (indien die er is) of andere naasten. Deze inschatting wordt gemaakt door de
VZP Referentiepersonen, samen met de hoofdverpleegkundigen. De bewoners en/of hun familie
zijn steeds vrij om zelf te beslissen of ze deelnemen aan deze VZP-gesprekken of niet. Daarnaast
is het steeds belangrijk als onderdeel van het gesprek een globale inschatting te maken van de
wilsbekwaamheid van de bewoner.
Elke bewoner die dat wenst moet de kans krijgen kennis te maken met VZP, geïnformeerd te
worden (idealiter al van bij opname) en deel te nemen aan een gesprek. VZP kan in geen geval
een verplichting worden, maar het is een recht voor iedereen. In het ideale geval zou niemand dus
‘aan de zijlijn’ mogen blijven staan. Maar als u blijft wachten tot iemand zelf het initiatief neemt,
bestaat het risico dat die eerste stap nooit wordt gezet. Alle gelegenheden om erover te praten
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moeten dus worden aangegrepen, maar zonder te bruuskeren. Vandaar de noodzaak om in het
WZC een klimaat van vertrouwen en open communicatie te creëren.
b. Naaste(n)

Bij elke bewoner, ook niet-wilsbekwame bewoners en bewoners met dementie, is het aan te raden
naast de bewoner ook zijn/haar vertegenwoordiger te betrekken. Als die er niet is, is dit een
naaste of familielid naar zijn/haar keuze of een vertrouwenspersoon. Dit is een belangrijk
onderdeel in de voorbereiding van het gesprek. Ook hier geldt dat elk familielid die dat wenst
de kans moet krijgen om kennis te maken met VZP, geïnformeerd te worden en deel te nemen aan
een VZP-gesprek.
3 DE HUISARTS

Tijdens de voorbereiding van het gesprek gaat u na in welke mate de huisarts van de bewoner
betrokken wil worden tijdens de VZP-gesprekken en hoe u hem/haar steeds op de hoogte brengt
van de (wijzigingen in) wensen en voorkeuren van de bewoner. De huisarts wilt soms deelnemen
aan het gesprek of wordt liever per telefoon op de hoogte gebracht. Stuur hem/haar steeds de
documenten op, samen met de korte VPZ+ Samenvatting van het gesprek (zie VZP+ Document).
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WANNEER EN HOE VAAK?
EERSTE VZP-GESPREK

Alle nieuwe bewoners krijgen idealiter tussen de 6 à 12 weken na opname in het
woonzorgcentrum een VZP-gesprek aangeboden. Bij het opnamegesprek kaart u dit best al aan.
Zodoende weet een bewoner en/of zijn familie dat zij dit binnen korte termijn kunnen
verwachten. Indien mogelijk, geeft u hen alvast een ‘Informatiebrochure voor bewoners en
familie’ mee. Dan kunnen ze hier alvast wat over lezen.
TWEEDE, DERDE, … VZP-GESPREK

Na het eerste gesprek, volgt een tweede VZP-gesprek. Plan dit direct in tijdens het eerste gesprek.
Laat hier niet te veel tijd tussen. Bij sommige bewoners en/of familieleden is één VZP-gesprek al
voldoende, bij anderen heb je er meerdere nodig.
BIJKOMENDE GESPREKKEN

Daarnaast kan het zijn dat er op andere momenten nood is aan een gesprek rondom de wensen
van de bewoner. Wees alert en benut iedere gelegenheid om over vroegtijdige zorgplanning te
praten. Laat ook het overige personeel in het woonzorgcentrum alert zijn op tekenen dat de
bewoner/familie graag over VZP wil praten.
Zorg ervoor dat de neergeschreven wensen en voorkeuren van de bewoner steeds actueel
blijven. Indien er zich een situatie of signaalmoment voordoet zoals aangegeven in Box 1, plan
een VZP-opvolggesprek met de bewoner en/of zijn naaste(n). Het is belangrijk dat dergelijke
situaties worden (h)erkend. Een goede gelegenheid om dergelijke signalen te overlopen is het
maandelijkse MDO (Multidisciplinair Overleg). VZP zou een vast onderdeel moeten zijn van deze
overlegmomenten.
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Box 1. Signalen voor het starten en opvolgen van VZP-gesprekken
ü Bij veranderingen in de (gezondheids)toestand of leefsituatie van de bewoner of op vraag van de
bewoner of zijn/haar familie:
ü bij opname in WZC (of na 6 à 12 weken)
ü na grondig compleet onderzoek van de gezondheidstoestand of jaarlijks controlebezoek van de
huisarts
ü na opvolging voor een (voortschrijdende) ziekte door de huisarts of in het ziekenhuis
ü bij/na moment van bespreken van de prognose van een nieuwe of voortschrijdende ziekte
ü voor of na ziekenhuisopname (voor een ernstige voortschrijdende ziekte)
ü bij ernstig lijden en slechte prognose
ü bij tekenen van dementie of van een (levensbedreigende) ziekte
ü bij tekenen van een ziekte die kan leiden tot verlies van beslissingsbekwaamheid
ü wanneer men niet meer heel lang te leven heeft
ü bij de opstart van palliatieve zorg
ü wanneer er geen familie is of onenigheid tussen familieleden
ü wanneer de bewoner zelf aangeeft, bepaalde zorg niet meer te willen, of te willen sterven
ü als de bewoner het onderwerp zelf ter sprake brengt
ü als familie van de bewoner het onderwerp ter sprake brengt
ü wanneer er bedenkingen zijn bij de zorg van een stervend familielid of kennis van de bewoner
ü op een moment waarin hoop en vrees ter sprake komt

ü

bij vragen in verband met wilsverklaringen, euthanasie, sedatie of zelfdoding
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VOORBEREIDING
Elk VZP-gesprek verdient een grondige voorbereiding en een aangepaste setting zowel wat tijd
als ruimte betreft. Vooraleer een eerste VZP-gesprek te voeren met een bewoner en/of zijn
naaste(n) is het aan te raden de volgende stappen te ondernemen. Spreek goed af met de VZP
Referentiepersoon wie dit doet voor de bewoners/familieleden waarmee jij gesprekken zult doen.
De VZP Referentiepersoon kan u bij alle stappen ondersteunen.

Stap 1: Informeren van bewoners en zijn/haar naaste(n)
Stap 2: Inschatten van wilsbekwaamheid
Stap 3: Identificeren van de naaste
Stap 4: Contact met de huisarts
Stap 5: Verzamelen van achtergrondinformatie

STAP 1: INFORMEREN VAN DE BEWONER EN ZIJN/HAAR NAASTE(N)

Alle bewoners en hun familieleden worden door de VZP Referentiepersonen of andere
aangewezen zorgverleners, geïnformeerd over VZP en het VZP-beleid binnen het WZC. Het
informeren over VZP gebeurt idealiter tijdens het opnamegesprek maar kan in principe op eender
welk moment gebeuren. In een eerste fase is een korte informatiesessie en het uitdelen van de
informatiebrochure over VZP daarbij voldoende, tenzij de bewoner (of zijn naaste(n)) onmiddellijk
meer informatie wensen. Dan is het aangeraden hen de uitgebreide informatiebundel van LEIF
(www.LEIF.be) of andere beschikbare materialen mee te geven. Een informatiesessie biedt aan de
bewoner en de familie de gelegenheid om reeds na te denken over de wensen van de bewoner
(en de familie) inzake VZP.
STAP 2: INSCHATTEN VAN WILSBEKWAAMHEID

Vooraleer u start met het VZP-gesprek is het natuurlijk belangrijk een inschatting te maken van de
wilsbekwaamheid van de bewoner. Zo kunt u nagaan of het mogelijk is om VZP te bespreken met
de bewoner zelf, samen met zijn familie, of enkel met zijn familie.
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De term “wilsbekwaamheid” verwijst naar het individuele vermogen om zelfstandig beslissingen te
nemen. Wilsbekwaamheid kan omschreven worden als: voldoende in staat zijn om tot een redelijke
waardering te komen van zijn belangen bij een specifieke beslissing of situatie die aan de orde
is, om zo tot een weloverwogen beslissing te komen.
Deze algemene inschatting van wilsbekwaamheid bij bewoners is in eerste instantie een essentieel
onderdeel van de VZP-gesprekken en gebeurt idealiter voordat u van start gaat met het VZPgesprek. Natuurlijk kunt u hier voortdurend aandacht voor hebben: tijdens uw zorg aan deze
bewoner, doorheen een gesprek dat u hebt met hem/haar, bij opname, bij het exploreren van
zijn/haar ziekte-inzicht, …
BELANGRIJK:
Het is belangrijk de algemene wilsbekwaamheid bij bewoners zoals volgt op te vatten:
§

Ga uit van maximale wilsbekwaamheid.

§

Beschouw wilsbekwaamheid als een fluctuerend gegeven en let op signalen van wilsonbekwaamheid. Ga zelf
na wanneer het juiste moment is om VZP te initiëren. De bewoner heeft het misschien moeilijk om over dergelijke
zaken te praten na een inspanning bij de kinesitherapeut. Kies dan voor een ander moment waarin hij/zij wel
uitgerust is.

§

Beoordeel wilsbekwaamheid taak-specifiek, dus voor een bepaalde beslissing op een bepaald moment. Het
gaat hier concreet om de vraag of deze specifieke bewoner voldoende wilsgeschikt is om over de thema’s
die aan bod komen tijdens VZP na te denken en beslissingen te nemen. Bij het inschatten van iemands
wilsbekwaamheid moet men dus niet alleen rekening houden met zijn of haar cognitieve vermogens, maar ook
met de complexiteit van de thema’s die aan bod komen, de beslissing die er al dan niet te nemen valt en de
verschillende opties ende consequenties van dergelijke beslissing.

§

Blijf altijd in gesprek met de persoon zelf en zorg voor maximale participatie tot zover mogelijk en gewenst.
Het is uw taak als hulpverlener om uw aanpak en communicatiestijl aan te passen en de aanwezigheid van
(een) belangrijke naaste(n) te garanderen.

§

Gezien het fluctuerende en taak-specifieke karakter van wilsbekwaamheid kan hierbij overleg met andere
betrokken zorgverleners zoals de referentiepersoon ‘dementie’, andere (hoofd)verpleegkundigen, de huisarts
of de CRA over hun visie op de wils(on)bekwaamheid van de bewoner nuttig zijn. Referentiepersonen
‘dementie’ zijn zeer goed geplaatst om advies te geven. Zij kunnen u helpen bij het verkrijgen van meer inzicht
in de fase van dementie en de weerslag daarvan op begripsvermogen en manieren van communiceren. Dit
kan u tijdens een gesprek helpen om ook niet verbale communicatie van een dementerend persoon beter te
kunnen interpreteren.
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ALGEMENE INSCHATTING VERSUS FORMELE KLINISCHE BEOORDELING:
Een algemene inschatting van wilsbekwaamheid bij personen met dementie is in eerste instantie
de taak van de (huis)arts, als onderdeel van de VZP-gesprekken. Hierbij kan overleg met andere
betrokken zorgverleners zoals verpleegkundigen, mantelzorgers, etc. nuttig zijn gezien het
fluctuerend karakter en de taak-specifieke wilsbekwaamheid die beoordeeld dient te worden.
Volgens de ‘Mental Capacity Act’, ontwikkeld in de UK, is een persoon niet in staat zijn eigen
beslissing te nemen wanneer hij één of meer van de volgende zaken niet kan:
§ het begrijpen van de informatie die hem gegeven wordt,
§ de informatie lang genoeg onthouden om een beslissing te kunnen nemen,
§ het afwegen van de informatie om een beslissing te kunnen nemen,
§ het communiceren van de beslissing – door deze uit te spreken, met behulp van
gebaren(taal) of door kleine spiertrekkingen zoals het knipperen met de ogen of het
knijpen met de hand.
Een formele klinische beoordeling van de wilsbekwaamheid van een persoon is niet steeds
noodzakelijk.
Voer een formele klinische beoordeling van de wilsbekwaamheid uit in de volgende situaties:
§

bij twijfel of discussie (tussen zorgverleners en/of naasten)

§

wanneer de gevolgen van de beslissing(en) ingrijpend kunnen zijn

§

bij voorkeur in een multidisciplinair team met expertise in dementie

Een formele klinische beoordeling van wilsbekwaamheid betreffende een bepaalde beslissing
vraagt om herhaalde gesprekken, observatie en onderzoek door een goed geïnformeerde
zorgverlener. Bij voorkeur wordt er gekozen voor een zorgvuldig uitgevoerd klinisch en
neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd binnen een inter- of multidisciplinair team van o.a. een
neuroloog, geriater en geronto-psychiater met expertise in diagnostiek bij en opvolging van
personen met dementie. Het beslissen over wils(on)bekwaamheid kan niet herleid worden tot het
toepassen van een screeningstest. Zo is de MMSE (Mini Mental State Examination) alleen
onvoldoende om het besluitvormingsvermogen in te schatten.

Page 9

STAP 3: IDENTIFICEREN VAN NAASTE(N)

U gaat steeds na welke naaste(n) eventueel betrokken kunnen worden in het VZP-proces van de
bewoner. Dit doet u bij voorkeur samen met de bewoner, indien die dat nog kan.
§ Indien deze bewoner reeds een vertegenwoordiger heeft aangesteld,
is hij/zij degene die zal worden uitgenodigd om deel te nemen in het VZP-proces.
§ Indien de bewoner geen vertegenwoordiger heeft aangesteld,
gaat u bij hem/haar na wie er dan best betrokken wordt. Dit kunt u doen met behulp van
de volgende vragen:
-

“Wie wilt u graag dat er betrokken wordt bij gesprekken over uw toekomstige zorg?”

-

“Sommige mensen wensen dat iemand van hun naasten tijdens het gesprek aanwezig is. Is
er iemand die u wenst te betrekken?”

De bewoner is uiteraard ook vrij om te beslissen dit VZP-proces alleen te doorlopen.
§ Indien de bewoner, wegens wilsonbekwaamheid, zelf geen naaste(n) kan aanduiden, kunt
u de contactperson(en) die opgegeven staan in zijn/haar dossier contacteren om te vragen
wie er volgens hen het beste kan/wil bij zijn. Het is aangeraden de bewoner hierin wel
steeds zo maximaal mogelijk te betrekken. Deze naaste dient best aan volgende criteria te
voldoen1:
-

een meerderjarig persoon zijn

-

een eerstegraads familielid zijn

-

een vertrouwensrelatie met de bewoner hebben

-

de belangen van de bewoner behartigen

-

onafhankelijk staat ten opzichte van het onderzoek of zijn (medische) behandeling

STAP 4: CONTACT MET DE HUISARTS

Het is belangrijk af te toetsen bij de huisarts van de bewoner in hoeverre hij/zij betrokken wenst
te worden bij VZP-gesprekken. Dit kan face-to-face of per telefoon. Bijkomend:
-

Informeert u de huisarts over VZP en het VZP-beleid in het WZC indien hij/zij hiervan nog niet
op de hoogte is. De ‘Informatiebrochure voor WZC-personeel en huisartsen’ kan hiervoor

1Deze

criteria werden opgemaakt o.b.v. het Ethisch Advies nr. 5 ‘Evalueren van protocollen van geneesmiddelenonderzoek’ van Zorgnet-Icuro (1999).
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gebruikt worden. Overhandig deze persoonlijk, via postvakje of verstuur deze digitaal of per
post.
-

Exploreert u of de huisarts het VZP-overleg zelf wil leiden en/of aanwezig wil zijn. Indien de
huisarts niet aanwezig is bij VZP-gesprekken, kunt u hem/haar informeren dat hij/zij regelmatig
schriftelijk op de hoogte zal gebracht worden en uitgenodigd wordt tijdens het maandelijks
Multidisciplinair Overleg (MDO).

-

Bevraagt u wat er al gedaan is aan VZP en of er eventueel al bestaande documenten zijn van
de wensen en voorkeuren van bewoner.

-

Gaat u na of er belangrijke familiedynamieken zijn waarmee rekening gehouden moet worden.

-

Bevraagt u ook bijkomende relevante zaken zoals medische informatie, prognose, algemene
gezondheidstoestand en inschatting van wilsbekwaamheid.

Indien er intensief thuiszorg werd geleverd voor opname, neemt u best ook met hen even contact
op om te vragen of er reeds over VZP werd gesproken en of er bestaande documenten zijn. Vraag
hen ook naar andere informatie die relevant kan zijn om mee te nemen in de voorbereiding of het
eigenlijke gesprek.

STAP 5: VERZAMELEN VAN ACHTERGRONDINFORMATIE

Win op basis van het dossier en informatie van andere zorgverstrekkers de nodige kennis in over
de ziekte, de co-morbiditeit en behandelingsmogelijkheden, zodat u al weet wat aan de bewoner
en zijn familie verteld is. Win, indien nodig, tijdens het maandelijks MDO hierover informatie in
(bijv. de huidige gezondheidstoestand van de bewoner, belangrijke familiedynamieken, religieuze
overtuiging…).
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Checklist voor een goede voorbereiding
ü Heb ik een goede inschatting gemaakt van de wilsbekwaamheid van de bewoner (gegeven
het fluctuerende en taak-specifieke karakter hiervan)?
ü Heeft de bewoner/naaste een informatiebrochure ontvangen?
ü Zijn de bewoner en/of zijn of haar naaste(n) op de hoogte van het geplande VZP-gesprek?
Zo niet, bereid u voor om goed uit te leggen wat VZP precies is.
ü Heb ik voldoende kennis over de gezondheidstoestand, behandelingsmogelijkheden en de
sociale omkadering van de bewoner?
ü Weet ik wie ik voor het gesprek zal uitnodigen en op welke manier ik de bewoner maximaal
kan betrekken? Weet ik wie er bij het gesprek wenst betrokken te worden?
ü Heb ik een lokaal of aparte ruimte voorzien waar voldoende privacy is? Heb ik een bordje
op de deur gehangen waarop staat dat er een gesprek aan de gang is?
ü Heb ik voldoende tijd voorzien?
ü Heb ik de huisarts gecontacteerd om te vragen in welke mate hij/zij betrokken wil zijn?
ü Zijn er reeds wilsverklaringen opgemaakt in het verleden? Zo ja, neem die mee naar het
gesprek om na te gaan of ze nog up-to-date zijn.
ü Is er in het verleden reeds een vertegenwoordiger aangesteld?
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HOE VZP-GESPREKKEN VOEREN?
Eerste VZP-gesprek
Plan het gesprek tijdig in, zodat de bewoner en/of de naaste(n) zeker aanwezig kunnen zijn. Meer
over de inhoud van deze gesprekken vindt u verderop in deze gesprekgids. Indien gewenst, plant
u aan het einde van het eerste VZP-gesprek samen met de bewoner en/of zijn naaste(n) direct
een vervolggesprek.
Follow-up VZP-gesprekken
Bij voorkeur worden er op meerdere momenten gesprekken over de toekomst gehouden, soms kort,
soms lang, afhankelijk van hoe de bewoner zich voelt en hoeveel tijd er is. Mogelijke signalen en
(sleutel)momenten voor het (her)opstarten van VZP, kunt u terugvinden in Box 1 of in de
‘Informatiebrochure voor WZC-personeel en huisartsen’. Let hierbij steeds op de wensen en noden
van de bewoner. U kunt ook zelf VZP-gesprekken herhalen bij eenzelfde bewoner en/of zijn
naaste(en). Dan neemt u best de voorgaande VZP-documenten mee en bekijkt u of bepaalde
zaken nog verfijnd moeten worden, nog van toepassing zijn, wat er veranderd is etc.
Voorbeelden van vragen bij follow-gesprekken:
§

“Een tijd geleden hadden we het over … U heeft toen dit uitgesproken … Is dit nog steeds van
toepassing?”

§

“We hebben een jaar geleden gepraat over … Ik wil eens polsen of we nog altijd op dezelfde
golflengte zitten. Is dat oké voor u?”
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INHOUD VAN VZP-GESPREKKEN
VZP-gesprekken kunnen worden opgebouwd volgens de volgende 9 onderdelen (Deel A tot I).
Een andere volgorde is echter ook mogelijk, afhankelijk van de bewoner en zijn/haar naaste(n).
Ook kunnen bepaalde delen in één gesprek en andere delen in een vervolggesprek opgenomen
worden. Om uw VZP-gesprek met bewoner of familie te helpen structureren, kunt u hieronder
uitgebreide gesprekshandvatten vinden. U kunt een samenvatting terugvinden in het document ‘Mijn
VZP+ Gesprekswijzer’. Deze kunt u gebruiken in de voorbereiding van of tijdens een gesprek. Het
‘VZP+ Document’ en de ‘VZP+ Samenvatting’, kunt u gebruiken om achteraf te noteren wat
besproken is.

Deel A: Ideeën over een goed leven voor de bewoner
Deel B: Voorkeuren betreffende huidige zorg en behandeling
Deel C: Voorkeuren betreffende toekomstige zorg en zorgdoelen
Deel D: Vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger
Deel E: Het documenteren van wensen omtrent het levenseinde: wilsverklaringen en
voorkeuren betreffende reanimatie
Deel F: Voorkeuren over plaats van zorg en plaats van sterven
Deel G: Andere voorkeuren
Deel H: Wensen m.b.t. het overlijden
Deel I: Herzien van wensen

Hieronder vindt u verschillende delen (deel A t/m I) waarover VZP-gesprekken kunnen gaan. Per
deel vindt u voorbeelden van vragen die u kunt stellen aan de bewoner zelf of aan zijn/haar
familie. Gebruik deze vragen als inspiratie. U hoeft ze niet allemaal te stellen. Ze dienen om u te
helpen bij het voeren van het gesprek. Let steeds op de reacties van de bewoner en naaste(n).

Page 14

DEEL A: IDEEËN OVER EEN ‘GOED LEVEN’ VOOR DE BEWONER
Vragen over de brede waarden en normen van de bewoner die u mogelijks kan stellen aan de bewoner
zelf of aan zijn naaste(n):
1) Wat is voor de bewoner belangrijk in het leven?
§

Wat is voor de bewoner belangrijk in het leven?

§

Vindt hij/zij dat hij/zij een goed leven heeft gehad?

§

Wat is voor hem/haar een “goed leven”? Is dat veranderd overheen de jaren en hoe?

§

Waar is hij/zij trots op?

§

Wat maakt het leven zinvol/levenswaardig voor de bewoner?

§

Welke dingen geven hem/haar kracht, of ondersteunen hem/haar in het leven?

§

Wat zijn de dingen die hem/haar goed doen voelen?

§

Is er iets waar u sterk naar uitkijkt?

§

Wat zou u nog willen afwerken in uw leven?

§

Wat wilt u dat uw familie, kinderen en kleinkinderen zich herinneren over u?

§

Waarin wilt u nog tijd en energie steken?

2) Zijn er zaken die de visie van de bewoner op goede gezondheidszorg beïnvloeden?
§

Bijvoorbeeld bepaalde culturele, religieuze en spirituele overtuigingen?

§

Zou de bewoner bezoek van een priester/geestelijke willen?

DEEL B: VOORKEUREN BETREFFENDE HUIDIGE ZORG EN BEHANDELING
Huidige levenskwaliteit

§

Hoe denkt u over zijn/haar levenskwaliteit op dit moment?

§

Vindt u dat hij/zij een goed leven heeft nu?

§

Vindt hij/zij het moeilijk om ouder te worden?

§

Wat betekent ouder worden voor hem/haar? Wat vindt hij/zij hieraan het moeilijkste?

§

Wat is uw grootste zorg op het moment?

§

Hoe kunnen wij hem/haar hierin ondersteunen?
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Specifiek voor dementie:
§

Hoe gaat hij/zij om met zijn/haar dementie of ouder worden?

§

Wat is het moeilijkste voor hem/haar aan het leven met dementie?

Voorkeuren huidige zorg en behandeling

§

In de huidige zorg, wenst hij/zij bijzondere ondersteuning te krijgen voor bepaalde zaken?

§

Waar hoopt u op als u denkt aan de huidige behandelingen?

§

Kunt u vertellen wat ik moet weten van u om de bewoner zo goed mogelijk te kunnen verzorgen?

§

Hoe kunnen wij de bewoner ondersteunen om zo goed mogelijk te leven in het woonzorgcentrum?

§

Hoe zouden we beter voor hem/haar kunnen zorgen?

DEEL C: VOORKEUREN BETREFFENDE TOEKOMSTIGE ZORG EN ZORGDOELEN
Ideeën, bezorgheden en verwachtingen over de toekomst bespreken

Hier bespreekt u met de bewoner of zijn naast(n) hun ideeën en verwachtingen evenals angsten en
bezorgdheden over de nabije toekomst en/of het levenseinde.
U bevraagt in hoeverre de bewoner geïnformeerd wenst te worden en in hoeverre hij/zij een correcte
voorstelling heeft van de toekomst (vb. of er correct ziekte-inzicht is). Sommige bewoners of naaste(n)
hebben onrealistische ideeën over de toekomst (in positieve of negatieve zin) en in dit gesprek kunt u
deze bijsturen.
Belangrijk is dat de bewoner en/of zijn naaste het tempo en de inhoud van het gesprek mede bepalen. U
stemt het gesprek af op de reacties van de bewoner of naaste. Niet iedereen wilt alles bespreken;
iedereen heeft wel het recht op een aanbod tot gesprek.
Voorbeeldvragen:
§

Waarover maakt de bewoner zich zorgen?

§

Is er iets waarover hij/zij zich zorgen maakt of waarvan hij/zij vreest dat het zal gebeuren bij de
achteruitgang van de gezondheidstoestand?

§

Wil de bewoner (of zijn naaste) nadenken over de gezondheid van de bewoner in de toekomst?
Zou u graag nadenken over uw gezondheid in de toekomst?

§

Als u aan de toekomst denkt, waarop hoopt u dan?

§

Als u aan de toekomst denkt, waarover maakt u zich zorgen?

§

Indien de bewoner een ziekte heeft:
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o Als u denkt aan uw ziekte, wat is dan het beste dat u kan overkomen?
o Als u denkt aan uw ziekte, wat is dan het slechtste dat u kan overkomen?
§

Hebt u ooit bij iemand een goede of een slechte dood meegemaakt?

§

Hebt u ooit het ernstig ziekzijn/afhankelijk worden/levenseinde van iemand meegemaakt? Hoe
was dit voor u?

§

Is er iets waar u bang voor bent?

§

Bent u bang om te sterven?

§

Wanneer vindt u het leven niet meer de moeite waard?

§

Wat is voor u te weinig kwaliteit van leven?

§

Vraag steeds om verdere uitleg. Hoe iemand dat bekijkt voor een ander, zegt ook vaak iets
over hem/haarzelf

Voorkeuren voor toekomstige zorg en zorgdoelen

U kan met de bewoner en/of zijn/haar naaste(n) spreken over de doelstellingen van VZP en nagaan hoe
belangrijk het is voor de bewoner of zijn/haar naaste om zelf beslissingen te kunnen nemen over de
toekomst. Wensen van bewoners kunnen vastgelegd worden in wilsverklaringen (zie verder Deel E en Deel
F), en er kan een vertegenwoordiger aangeduid worden (zie Deel D), en/of er kunnen toekomstige
zorgdoelen bepaald worden in overleg. Samen met bewoner en/of naast(en) wordt afgetoetst waarom
men wil spreken en in hoeverre men concreet wil plannen. Naast vragen stellen, is het geven van
informatie ook belangrijk (wat is VZP, waarom is het zinvol, wat is mogelijk en wat niet, etc.).
Algemene voorbeeldvragen:
§

Heeft de bewoner bepaalde wensen of voorkeuren voor de nabije toekomst? Is er iets dat wij als
zorgverleners kunnen doen om daarbij te helpen?

§

Hebt u ooit nagedacht over de aard van medische zorg die u wenst te krijgen als u te ziek bent om
nog voor uzelf te spreken?

Voorbeeldvragen en -zinnen bij uitleg geven over VZP:
VZP is het nu al nadenken en afspraken maken over de zorg die misschien later nodig is, ook voor
het geval u ernstig ziek wordt of niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Ook wanneer
praten onmogelijk wordt, zouden we u graag verzorgen zoals u dat zou gewenst hebben. Daarom is
het belangrijk om daar nu reeds over te praten.
§

Heeft u ooit al met iemand gesproken over VZP?
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§

Wat weet u over VZP?

Voorbeeldvragen over het belang van zelf beslissen:
§

Hoe belangrijk vindt u het om zelf beslissingen te kunnen nemen? Waarover wil u zelf kunnen
beslissen?

§

Hoe belangrijk vindt u het om samen te plannen?

Voorbeeldzinnen en -vragen om samen gemeenschappelijke zorgdoelen te bepalen:
Iedereen heeft persoonlijke doelstellingen en waarden die hun beslissingen beïnvloeden bij het vroeg
plannen van toekomstige zorg.
§

Ik zou graag uw doelstellingen kennen over uw gezondheid en uw toekomstige zorg en de dingen
die u het meest waardevol vindt in uw leven. Voor sommige mensen is hun doel het verlengen van
hun leven; voor andere het verzachten van lijden, het optimaliseren van kwaliteit van leven, op
een comfortabele en serene manier overlijden... Ik stel voor dat we enkele situaties overlopen die
kunnen voorvallen zodat het gemakkelijker is voor u om uw doelen te verwoorden.

§

Uw gezondheidstoestand kan veranderen in de toekomst. Soms kunnen mensen zich aanpassen of
wennen aan deze nieuwe situatie, maar soms ook niet. In het verleden vertelde u me dat (bv. niet
gehospitaliseerd worden…) belangrijk was voor u. Is dat nog steeds zo?

§

Als we ouder worden, wordt de kans op het ontwikkelen van medische problemen groter. Heeft u
ooit met iemand die u dierbaar is gesproken over welk type van (medische) behandeling u wel of
niet meer zou wensen?

§

Wat vindt u belangrijker: zo min mogelijk lijden/kwaliteit van leven of zo lang mogelijk blijven
leven?

§

Wat vindt u belangrijker: optimaliseren van kwaliteit van leven of zo lang mogelijk leven?

§

Op basis van wat u tot nu toe gezegd hebt, stel ik het volgende voor … Wat denkt u hiervan?

In de praktijk gebruiken zorgverleners vaak codes om algemene zorgdoelen voor bewoners vast te leggen.
Idealiter worden deze met de bewoner en/of zijn naast(en) grondig besproken. Over het algemeen
onderscheiden we:
Actieve levensverlenging: Voornaamste doel is trachten mogelijke complicaties te behandelen,
ziekenhuisopname is gewenst als dit het leven kan verlengen
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Behoud van mijn zelfredzaamheid: maximaal herstel met minimale belasting, ziekenhuisopname is gewenst in
functie daarvan, sterke voorkeur voor blijven in woonzorgcentrum
Comfortzorg: Het voornaamste doel is het bieden van zoveel mogelijk comfort, geen ziekenhuisopname meer
gewenst (enkel uitzonderlijk indien nodig zou zijn voor verbetering van comfort)
Je WZC hanteert waarschijnlijk eigen codes. Stem dit hierop af.

Het schema waarin zorgdoelen worden genoteerd, kan gebruikt/getoond worden om uitleg te geven aan
de bewoner of naasten. Ter ondersteuning kunnen ook nog vragen gesteld worden als:
In geval van een dringende kritieke toestand (Bijv. hartstilstand, hartinfarct) en u kunt niet meer zelf
uitdrukken wat u wilt:
§

Wenst u dan nog naar het ziekenhuis overgebracht te worden?

§

Wenst u dan nog levensreddende ingrepen, behandelingen of operaties te krijgen?

§

In hoeverre moeten er dan reële kansen zijn op herstel van uw huidige kunnen en zelfredzaamheid?

§

In hoeverre wenst u nog levensreddende ingrepen ook als de verwachte uitkomst slecht is?

§

Wenst u dan vooral dat dit wordt besproken met een vertegenwoordiger?

DEEL D: VERTROUWENSPERSOON EN VERTEGENWOORDIGER
Een meerderjarige wilsbekwame persoon kan een vertegenwoordiger (of meerdere) aanduiden. Deze
komt voor de patiënt op wanneer hij zelf niet meer wilsbekwaam is en zal zijn wensen en rechten
verdedigen die hij via eventuele wilsverklaringen op papier heeft gezet.
Als geen vertegenwoordiger is aangeduid, dan is bij wet vastgelegd wie deze rol opneemt wanneer
de persoon dat zelf niet meer kan (vb. door coma, ernstige dementie, zware mentale handicap). In de
eerste plaats is dit de echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner. Als deze er niet is of niet
kan/wil optreden als vertegenwoordiger, dan kunnen een van zijn meerderjarige kinderen dat. Is ook dit
niet mogelijk of kunnen/willen zij niet, dan kan een van de ouder optreden, of blijkt ook dit niet mogelijk,
dan kan een van zijn meerderjarige broers of zussen dit doen. Kan er geen enkele vertegenwoordiger
gevonden worden (vb. spoedsituaties, alle vertegenwoordigers zijn overleden etc.) of kan/wil niemand van
de vertegenwoordigers optreden, dan beslist de arts in het belang van de patiënt. Hij/zij doet dit steeds
in overleg met het gehele zorgteam. Een neef of vriend kan dus enkel als vertegenwoordiger optreden
indien deze is formeel is aangeduid door de bewoner zelf.
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Een vertrouwenspersoon is in de eerste plaats iemand die de persoon bijstaat (vb. meegaat naar
consultaties bij de arts) en die dus ook op de hoogte is van zijn gezondheidstoestand. De persoon kan één
of meerdere vertrouwenspersonen schriftelijk of mondeling aanduiden. Dit zijn ook vaak de
contactpersonen die in het bewonersdossier zijn opgenomen. De vertrouwenspersoon vertegenwoordigt
steeds een wilsbekwame patiënt. Vanaf het moment dat hij/zij wilsonbekwaam wordt, neemt de
vertegenwoordiger het over.
Het is belangrijk dat u aan de bewoner en/of zijn naast(en) kunt uitleggen wat een
vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger is en wat hun rol is indien de persoon zelf niet
meer kan beslissen. Vertegenwoordigers hebben vaak nood aan informatie over wat hun rol inhoudt
en wanneer.
Voorbeeldvragen om gesprekken over vertrouwenspersoon en wettelijke vertegenwoordiger te starten:
§

Wie is/zijn uw vertrouwensperso(on(en)? Wie gaat met u mee als u op consultatie gaat bij een arts?
Dient die op de hoogte te zijn van uw gezondheidstoestand? Wie dient het woonzorgcentrum (als
eerste) te contacteren als er iets zou gebeuren met u?

§

Indien u zo ziek zou worden dat u zelf geen beslissingen meer kunt nemen, is er iemand die u
genoeg vertrouwt om medische beslissingen voor u te maken?

§

Zou u graag een vertegenwoordiger aanwijzen?

§

Als u op een ogenblik zou komen dat u niet meer voor uzelf zou kunnen spreken, wie zou u dan
kiezen als uw vertegenwoordiger?

§

Als u niet meer kunt deelnemen aan beslissingen over uw zorg, met wie zouden we dan moeten
praten? Is dat voor u de juiste persoon?

De rol van de vertegenwoordiger bespreken:
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Mensen verschillen in de mate waarin ze anderen de mogelijkheid geven om in hun plaats te beslissen.
Sommigen leggen veel vertrouwen in de handen van de vertegenwoordiger; anderen vinden het
belangrijk dat de door hun geuite wensen zo goed mogelijk gevolgd worden. Het is belangrijk dit te
bespreken, zowel vanuit perspectief van de bewoner als van de vertegenwoordiger:
§

Hoe belangrijk is het voor u dat uw vertegenwoordiger uw wensen volledig volgt zoals u ze heeft
geuit? Kunt u dit meer toelichten?

§

Weet de vertegenwoordiger goed wat van hem/haar zal verwacht worden? Heeft hij/zij daar
vragen over? Kan hij/zij zich daar iets bij voorstellen?

DEEL E: HET DOCUMENTEREN VAN DE WENSEN OMTRENT HET LEVENSEINDE
U kunt toetsen bij de bewoner of hij/zij een wilsverklaring wenst in te vullen, of bij de naaste of er een
wilsverklaring is ingevuld in het verleden. Vul, indien gewenst, samen met de bewoner de nodige
wilsverklaringen. Het is belangrijk dat u aan de bewoner en/of zijn naaste(n) kan uitleggen wat
wilsverklaring zijn en waartoe ze dienen.
Voorbeelden om te spreken over beslissingen over het levenseinde en wilsverklaringen:
§

U kunt op verschillende manieren uw wensen documenteren. Sommige mensen vinden het nuttig om
één of meer van deze documenten (verwijzend naar de verschillende soorten wilsverklaringen) op
te stellen. U hoeft dit niet te doen als u niet wilt, en u moet zeker geen overhaaste beslissing maken.
Wilt u ze samen eens overlopen?

§

Hebt u ooit gehoord over palliatieve zorg? Wat is uw ervaring daarmee?

§

Hebt u een wilsverklaring? Zou u graag een wilsverklaring willen opmaken?

§

Ook het onderwerp ‘euthanasie’ kan ter sprake komen, als de bewoner dat zelf zou willen.
Indien de bewoner vragen heeft hierover, kunt u hem/haar vragen stellen zoals: Wat betekent
euthanasie voor u? Wat wilt u daarover weten?

Spreken over het documenteren van voorkeuren betreffende reanimatie:
Leg aan de bewoner of dienst naaste(n) uit wat reanimatie is en wat hiervan de specifieke gevolgen kunnen
zijn:
Bij een hartstilstand of als uw ademhaling stopt, kan worden overgegaan tot reanimatie (hartmassage,
mond-op-mond beademing of defibrillatie/stroomstoten). Geef enkele recente cijfers over
slagingspercentages en risico’s/voordelen van reanimatie bij ouderen.
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§

Als de kans bestond dat u plots zou sterven, kunnen we u reanimeren. Bent u daarmee vertrouwd?
Weet u daar iets over? Wilt u daar meer over weten?

§

Hebt u er ooit over nagedacht of u dat zou wensen? Wenst u gereanimeerd te worden?

§

Ik wil vandaag graag de wens om niet meer gereanimeerd te worden met u bespreken.

§

Als de arts of zorgverleners het nog zinvol vinden om u te reanimeren, wat wenst u dan?

§

Zou de bewoner gereanimeerd willen worden als zijn ademhaling of hart stopt? 1) Nee, nooit; 2)
Enkel als de arts of zorgverleners het zinvol vindt; 3) Ja, altijd in elke omstandigheid.

DEEL F: VOORKEUREN OVER PLAATS VAN ZORG EN PLAATS VAN STERVEN
Ga na waar de bewoner graag verzorgd wil worden aan het levenseinde, en waar hij/zij wil sterven.
Stel vragen zoals:
§

Heeft u al eens nagedacht waar u graag zou verblijven als u zieker/ouder wordt? Waar zou u
graag verzorgd worden?

§

Sommige mensen hebben een helder zicht op de plaats waar ze wensen te overlijden. Sommige
mensen sterven liever in het woonzorgcentrum of op een afdeling palliatieve zorg in het
ziekenhuis. Heeft u hierover specifieke voorkeuren? Zo ja, welke?

DEEL G: ANDERE VOORKEUREN
Pols ook naar andere voorkeuren. De volgende vragen kunnen hierbij helpen:
§

Zijn er speciale wensen die u nog wil meedelen voor in het geval uw levenseinde nadert?

§

Wat betekent geloof of levensbeschouwing voor u? Zou u hierover met iemand willen praten?

§

Hoe wilt u tijdens de laatste dagen verzorgd worden? Heeft u daar specifieke voorkeuren over?

§

Zijn er bepaalde zaken waarmee zorgverleners rekening moeten houden? Zijn er
bekommernissen, bedenkingen?

DEEL H: WENSEN M.B.T. HET OVERLIJDEN
Ga na of er speciale wensen zijn m.b.t het overlijden zelf. Maak, indien de bewoner dat wenst, een
wilsverklaring voor teraardebestelling op.
§

Zijn er specifieke (religieuze) wensen waarvan u wenst dat er rekening mee gehouden wordt?
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§

Het is voor ieder van ons moeilijk om na te denken over de eigen dood. Zijn er bepaalde
gedachten over uw eigen dood die u bezighouden?

§

Wenst u iets op papier te zetten m.b.t. teraardebestelling?

§

Zijn er specifieke details over de begrafenis of crematie die u wenst te bespreken?

DEEL I: HERZIEN VAN WENSEN
Ga na in welke omstandigheden de bewoner of de naaste(n) de wensen zou willen herzien. Het
herbespreken van VZP dient sowieso te gebeuren, ofwel bij bepaalde kantelmomenten of signalen van de
bewoner of naaste ofwel op geregelde basis. Indien de bewoner of naaste aangeeft in welke
omstandigheden hij graag zou hebben dat er opnieuw gesproken wordt, kan dat hier reeds worden
aangegeven.

Page 23

Enkele algemene communicatietips
VOORBEREIDING

v Probeer VZP niet op te dringen
v Als gespreksleider dient u het gesprek te plannen op een passend tijdstip voor de bewoner (en zijn
naaste(n)) en de huisarts, indien deze betrokken wil worden.

v Voorzie een rustige omgeving (beperk telefoons) en voorzie voldoende privacy.
v Er moet voldoende tijd te zijn om vragen te beantwoorden of zaken die niet goed begrepen zijn te
herhalen. Plan, bij tijdsdruk of andere redenen voor bijkomende gesprekken, samen een nieuwe
afspraak in de nabije toekomst.

v Maak aan het begin van het gesprek duidelijk dat de bewoner en/of zijn familie altijd vragen mogen
stellen: “Onderbreek me als er iets niet duidelijk is voor u…”
TIJDENS HET GESPREK

v Gebruik een empathisch patiëntgerichte communicatiestijl en probeer actief te luisteren.
v Probeer de bewoner en zijn naaste niet te onderbreken. Geef hen de tijd zich uit te drukken, wees
niet bang om een stilte te laten als iemand emotioneel wordt.

v Indien de bewoner en/of zijn naaste zichtbaar van streek is, kan u de emotie benoemen:
“Ik zie dat dit u fel aangrijpt/raakt, klopt dat?”, “Is het moeilijk voor u om hierover te praten?”, “U
lijkt hiervoor te twijfelen?”

v Probeer steeds in te gaan op wat de bewoner of zijn naaste zegt. Het is belangrijk de boodschap
te achterhalen achter hetgeen men soms zegt: “U zegt dat u niet wenst te lijden; aan welk soort lijden
denkt u dan?”, “U zegt dat u niet wilt leven als een plant, wat bedoelt u daar dan mee?”

v Geef terug aan de bewoner of naaste wat u meent gehoord te hebben en vraag geregeld of u hem
goed begrepen heeft. “Als ik u goed verstaan heb, zegt u me …”
SAMENVATTING EN FOLLOW-UP

v Vat het gesprek nog eens samen, en vraag of u het allemaal juist begrepen hebt.
v Vergeet de bewoner niet te vragen hoe het gesprek voor hem of haar was: “Hoe voelt u zich bij wat
we net besproken hebben?”, “Is er iets dat u graag opnieuw wilt horen?”, “Is alles duidelijk?”

v De uitkomsten van het VZP-gesprekken noteert u op het VZP+ document. U vult eveneens de VZP+
Samenvatting in (en eventuele wilsverklaringen, zorgcodes) en voegt de ingevulde documenten aan
het dossier toe.

v Maak een nieuwe afspraak.

Page 24

SPECIFIEKE INFORMATIE EN AANDACHTSPUNTEN BIJ DEMENTIE
(Bron: Demaerschalk, M., Kindekens, D., Verraest, E., Hoste, V., Van Ooteghem, L., Nys, H., Pype, P., De Vleminck, A. & Gilissen, J., Draaiboek Vroegtijdige en
vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra. Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, Brussel: Politea, 2016)

Vroegtijdige zorgplanning is belangrijk voor personen met dementie, maar gaat echter niet vanzelf. De reden ligt
in een aantal typische kenmerken van het ziektebeeld. Cognitieve achteruitgang, de veranderde beleving van de
realiteit en de gedrags- en stemmingsstoornissen beïnvloeden (en bemoeilijken) vaak het VZP-gesprek. Een goede
voorbereiding is heel belangrijk.

1. COGNITIEVE ACHTERUITGANG
Dementie is een degeneratieve ziekte waarbij cognitieve functies (geheugen, taal, mogelijkheid om te plannen,
enzovoort) geleidelijk en steeds verder achteruitgaan. Gevolgen daarvan zijn een verminderde aandacht en
concentratie, een tragere verwerking van informatie (stoornis in het werkgeheugen), problemen met woordvinding
(expressie) en begrijpen (interpreteren) wat de gesprekspartner zegt.
Als cognitieve vaardigheden achteruitgaan, is het voor de oudere met dementie nog moeilijker om zich een toekomst
voor te stellen waarin je niet langer je wensen en behoeften kan uitspreken. Bij mensen met dementie wordt het ook
alsmaar moeilijker om zich met woorden uit te drukken. Hoewel taalbegrip en -productie trager en moeizamer gaan,
blijft contact - vooral non-verbaal - nog lang mogelijk. Zelfs in latere fases van het dementieproces blijft het zinvol
en mogelijk om te communiceren. Ondersteunende communicatiemiddelen kunnen helpen om die communicatie te
stimuleren. We moeten echter steeds behoedzaam zijn voor misinterpretaties.
Naast het geleidelijk aftakelen van de cognitieve functies, zijn daarenboven de heldere momenten ook wisselend:
het ene moment kan de oudere met dementie zijn mening vormen en uiten, het andere moment is het helder kunnen
denken afwezig. Het is soms niet duidelijk over welke zaken de oudere met dementie nog zelf kan beslissen en hoe
betrouwbaar deze beslissing dan is. Hoe vroeger in het ziekteproces je het gesprek rond toekomstige wensen inzake
gezondheid en zorg kan voeren, hoe meer heldere momenten de oudere nog zal hebben en hoe minder cognitieve
stoornissen het gesprek zullen belemmeren.

2. ANDERE BELEVING VAN DE REALITEIT
Ouderen met dementie hebben vaak een andere beleving van de realiteit. Ze verliezen geleidelijk besef van tijd
en ruimte of herkennen zichzelf of anderen niet meer. De ernst van de ziekte wordt wel eens onderschat en de eigen
capaciteiten overschat. Een persoon met dementie zal vaak de symptomen van de ziekte banaliseren (bv. ‘Het is
toch niet zo erg om mijn kamer eens niet terug te vinden.’) of normaliseren (bv. ‘Het is normaal met het ouder worden
dat je al eens iets vergeet.’). Wanneer mensen geen ziektebesef hebben of ontkennen dat er problemen zijn, is het
waarschijnlijk dat ze ook weigeren om na te denken over hun toekomst. In hun beleving hebben ze immers geen nood
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aan een dergelijk gesprek. Dementie blijft, ondanks de grote aandacht ervoor de voorbije jaren, ook voor veel
familieleden een taboe. Familieleden kunnen de diagnose van dementie soms niet aan en in de realiteit blijft een
opname op de beveiligde afdeling of het bespreken van VZP in het kader van deze ziekte ook heel confronterend.
Ook het ziektebesef en inzicht in de ernst van de ziekte kunnen de mogelijkheid tot gesprekken over VZP
belemmeren. Of het relevant is om bij een persoon met dementie dieper in te gaan op zijn ziekteproces, blijft een
moeilijke vraag. Aangezien het korte geheugen is aangetast, is het de vraag of het relevant is om deze info mee te
delen. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat je tijdens het volgende gesprek van nul moet beginnen.
Het anders beleven van de realiteit en het niet beseffen van de ernst van de ziekte, kunnen de betrouwbaarheid
van (VZP-)keuzes ondermijnen. Dat wil echter niet zeggen dat mensen geen keuzes meer kunnen maken. Als je je als
hulpverlener kan verplaatsen in die veranderde leefwereld van mensen met dementie en mogelijkheden vindt om
met hen in contact te komen, zal je ervaren dat zij voor sommige levensaspecten wel nog lang wilsbekwaam zijn.
Het stadium van dementie is dus niet helemaal bepalend voor het al dan niet opstarten of welslagen van het VZPgesprek. Elk stadium van het ziekteproces zal mogelijkheden en beperkingen hebben om tot een gesprek te komen.
Een continue dialoog, rekening houdend met de beleving, het tempo en de wil van de oudere zelf, is daarom
aangewezen. Hier is het belangrijk om de gesprekken op het juiste moment te voeren. Dit zijn bijgevolg veelal
informele gesprekken. De kunst is om aan te voelen wanneer het moment er is om in een babbel dieper in te gaan
op bepaalde gevoelens rond leven en sterven en hun kijk hierop.

3. GEDRAGSVERANDERING EN STEMMINGSWISSELS
De cognitieve achteruitgang verandert het gedrag en de emotioneel-psychologische stemming van ouderen met
dementie. Op hun beurt kunnen gedrag en stemming het VZP-gesprek sterk beïnvloeden.
Voorbeelden van gedrags- en stemmingsveranderingen kunnen zijn: de oudere is zeer onrustig, kwaad, apathisch,
triestig, euforisch ... De omgeving kan deze veranderingen beïnvloeden. Volgens sociaal geriater dr. Anneke van
der Plaats reageren mensen die aan dementie lijden direct op hun omgeving. Daarom moet de fysieke omgeving zo
aangenaam en begrijpelijk mogelijk zijn.
Maar ook de sociale omgeving (d.i. de reacties van anderen) heeft invloed op het gedrag en de stemming van een
persoon met dementie. Hoe anderen reageren en interageren met de oudere met dementie, heeft met andere
woorden - net als de fysieke omgeving - invloed op de stemming en bijgevolg ook op het gedrag van mensen met
dementie. Voelen mensen zich erkend, dan zullen ze zich vaak ook beter voelen, zullen ze alerter en meer betrokken
zijn en zal hun gedrag vaak rustiger zijn. In een gesprek rond VZP dien je je als zorgverlener bewust te zijn van de
invloed van omgevingszorg en in het bijzonder van de sociale psychologie.
Ondanks de cognitieve achteruitgang van mensen met dementie, hun veranderde kijk op de werkelijkheid en de
invloed van mogelijke gedrags- en stemmingsproblemen op het verloop van het gesprek, blijft het gesprek rond VZP
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toch vaak nog lang mogelijk. In wat volgt geven we een aantal concrete tips voor het VZP-gesprek met een persoon
met dementie.
ENKELE TIPS
1. WERK AAN JE VOORBEREIDING - GEEF RELEVANTE INFORMATIE OVER DEMENTIE
Voorafgaand aan het VZP-gesprek is het belangrijk dat dementie als ziektebeeld bespreekbaar wordt gemaakt.
Ga daarom na wat de oudere met dementie en zijn naaste omgeving al weten over dementie en weerleg eventuele
misverstanden. Je zal dit - in het bijzijn van de oudere met dementie - zeer voorzichtig moeten aanpakken. Je wil
de oudere immers niet overweldigen of confronteren met zijn fouten, omdat je dan kans loopt dat de oudere met
dementie zich niet gerespecteerd voelt en zich op een manier zal gedragen die het gesprek niet ten goede komt.
Je kan bijvoorbeeld vragen hoe de oudere zich voelt en of hij weet waarom hij hier zit, samen met zijn familie erbij.
Je kan het voorbeeld geven van mensen die je kent of die de oudere met dementie kent, die vaak vergeten en die
het moeilijk hebben dat anderen alles voor hen beslissen. Vanuit de voorbeelden die de oudere met dementie zelf
aanhaalt, kan je misverstanden weerleggen en uitleg geven over wat wel of niet hoort bij het ouder worden.
Met mondjesmaat wordt de ziekte bespreekbaar en dat kan leiden tot aanvaarding en tot het zoeken naar nieuwe
mogelijkheden tot contact. Begeleiding door een zorgverlener, gespecialiseerd in de dementieproblematiek (bv. de
referentiepersoon dementie van het WZC), kan hierbij helpen. De mate waarin het verwerkingsproces rond de ziekte
gebeurt, zal mee bepalen hoe mensen de verdere zorgplanning gaan vormgeven.
2. BLIJF EERLIJK – OP MAAT
Ga mee in de leefwereld van de oudere met dementie, maar lieg niet. Zelfs al is de inhoud van de boodschap niet
rooskleurig, het is vaak de manier waarop je het zegt, die de oudere zal onthouden. Je mag de (ernst van de) ziekte
niet verbloemen of minimaliseren. De emotionele pijn, de angst, het verdriet, de kwaadheid ... van mensen hebben
recht van bestaan. Erkenning en nabijheid dragen bij tot een constructief rouwproces.
3. TREK DE AANDACHT
Een persoon met dementie kan niet lang aandachtig zijn. Een zachte aanraking of de oudere bij naam noemen, kan
helpen om de aandacht bij het gesprek te houden. Herhaal regelmatig wat je gezegd hebt. Herhaal de naam van
de oudere met dementie. Hou oogcontact tijdens het gesprek.
4. ‘ONDERSTEUNENDE’ COMMUNICATIE
Ondersteunend materiaal leg je het best vooraf klaar. Een persoon met dementie zal het gesprek soms niet volledig
begrijpen of kunnen volgen omdat het tempo te hoog ligt, de concentratie vermindert, woorden niet duidelijk zijn,
enz. Wat de oudere hoort, ziet of denkt, is in het hoofd niet meer goed te structureren. De communicatie kan
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ondersteund worden door foto’s, geschreven taal, gebaren, enz. Het is makkelijker een voorkeur aan te duiden tussen
foto’s, dan zelf een antwoord te formuleren op een gesproken vraag.
5. BETREK ALLE BETROKKENEN ZO VROEG/ZO VEEL MOGELIJK
Bij personen met dementie is het proces van dialoog rond VZP nog intensiever: door het specifieke karakter van het
ziektebeeld, vraagt het soms meer tijd om de oudere met dementie te bevragen. We moeten in dialoog gaan met
de vertegenwoordiger en we zullen vaak genoodzaakt zijn meer zorgverleners te betrekken bij het proces, zeker
als de oudere met dementie zijn wil zelf niet meer kan uiten. Idealiter hebben ook ouderen met dementie voor de
aankomst in het WZC al nagedacht over hun levenseinde.
6. OBSERVEER
Uit het observeren van interacties tussen familieleden kan je ook veel afleiden over hoe zij kijken naar (de oudere
met) dementie (bv. als je aarzeling ziet wanneer je een vraag stelt, als mensen stereotype antwoorden of emotioneel
geladen antwoorden geven, enzovoort).
ENKELE VOORBEELDVRAGEN:
§

Uw naaste heeft dementie, wat baart u zorgen als u denkt aan zijn/haar toekomstige zorg?

§

Uw naaste heeft dementie, wat is belangrijk voor hem/haar als u denkt aan toekomstige zorg?

§

Gezien uw naaste steeds minder zelf zal kunnen beslissen over zijn/haar eigen zorg, zal u meer gevraagd
worden mee te denken in zijn/haar plaats. Wat doet dit met u?

§

Zijn er specifieke scenario’s waarvan u weet/denkt dat uw naaste die absoluut zou willen vermijden?

§

We weten dat als het dementieproces vordert uw naaste moeilijkheden zal krijgen met eten en mogelijk
infecties kan krijgen, hoe denkt u hierover? Hoe kijkt u hiernaar?

§

Hoe schat u de kwaliteit van leven van uw naaste in? Hoe denkt u dat het voor hem/haar is?
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INFORMATIE OVER ONTWIKKELING VAN DEZE GESPREKSGIDS
Deze gespreksgids kadert in het VZP+ programma en dient ter ondersteuning van zorgverleners
in woonzorgcentra bij het voeren van gesprekken over vroegtijdige zorgplanning (VZP) en het
documenteren van wensen en voorkeuren van bewoners en hun naasten. Deze gespreksgids werd
opgesteld door de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde en is gebaseerd op de richtlijnen
‘Vroegtijdige zorgplanning’ en ‘Vroegtijdige zorgplanning bij mensen met dementie’ (Pallialine,
2016), de brochure ‘Ook de laatste reis wil je samen bespreken…’ (Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen, 2010), ‘Vroegtijdige zorgplanning bij mensen met dementie' (KBS, 2014), een
aangepaste conversatiegids van ‘Respecting Choices’ (ACTION-ACP project gefinancierd door de
Europese Commissie, 2016) en de materialen uit het EUFP7 PACE project. Deze gids werd
meerdere malen afgetoetst bij zorgverleners en experten uit de sector.
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VZP+ Gespreksmaterialen
VZP+ Gesprekswijzer

Mijn VZP+ gesprekswijzer
Vul aan met de zinnen waar jij je goed bij voelt

Deel A en B

Deel C en D

Deel E, F, G en H

Deel A: Ideeën over een goed leven
(brede waarden en normen bevragen)
“Wat is belangrijk voor u?”
“Wat zijn de dingen die u goed doen voelen?”
“Waarop bent u trots?”
“Wat maakt het leven zinvol/levenswaardig
voor u?”
“Vindt u dat u een goed leven hebt gehad?”
“Kunt u vertellen wat ik moet weten van u om u
zo goed mogelijk te kunnen verzorgen?”
“Hoe zouden we beter voor u kunnen zorgen?
“Welke dingen geven u kracht?”
“Wat betekent geloof of levensbeschouwing
voor u? Zou u hierover met iemand willen
praten?”
“Wanneer vindt u het leven niet meer de moeite
waard?”
“Wat wilt u dat uw familie, kinderen en
kleinkinderen zich herinneren over u?”
“Wat zou u nog willen afwerken in uw leven?”
“Waarin wilt u nog tijd en energie steken?”
“Is er iets waar u sterk naar uitkijkt?”
“Kunt u me samenvatten wat dokters over uw
ziekte/ gezondheidstoestand verteld hebben?”
“Wat verwacht u dat u te gebeuren staat?”
“Wat maakt u gelukkig? Wat is voor u
essentieel voor uw kwaliteit van leven?”
“Is er iets waar u sterk naar uitkijkt?”
“Heeft u zaken die u nog wilt voltooien?”

Deel C: Voorkeuren toekomstige zorg en zorgdoelen
Ideeën/bezorgdheden over de toekomst en het
levenseinde
“Als u aan de toekomst denkt, waarop hoopt u
dan/waarover maakt u zich zorgen?”
“Als u denkt aan uw ziekte, wat is dan het
beste/slechtste dat u kan overkomen?”
“Bent u bang om te sterven?”
“Hebt u ooit het ernstig ziek zijn/afhankelijk
worden/levenseinde van iemand meegemaakt?”
“Hebt u ooit bij iemand een goede of een slechte dood
meegemaakt? Hoe was dit voor u?”
“Is er iets waar u bang voor bent? Wat wilt u liever niet
zien gebeuren?”

Deel E: Documenteren van wensen
Wilsverklaringen
“Je kan op verschillende manieren je
wensen documenteren. Sommige mensen
vinden het nuttig om één of meer van
deze documenten op te stellen. U hoeft
dit niet te doen als u niet wilt, en u moet
zeker geen overhaaste beslissing
maken. Wilt u deze documenten samen
eens overlopen?”
“Hebt u ooit gehoord over palliatieve
zorg? Wat is uw ervaring daarmee?”
“Wilt u nog in kritieke toestand naar
een ziekenhuis overgebracht worden?”
“Heeft u een wilsverklaring? Zou u
graag een wilsverklaring willen
opmaken?”
Indien vragen over euthanasie: “Wat
betekent euthanasie voor u?”

Deel B: Voorkeuren huidige zorg/behandeling
“Hoe denkt u over uw levenskwaliteit op dit
moment?”
“Vindt u dat u een goed leven heeft nu?”
“Hoe gaat u om met uw dementie of ouder
worden?”
“Wat is het moeilijkste voor u met/aan het
leven met dementie?”
“Vindt u het moeilijk om ouder te worden?”
“Wat betekent ouder worden voor u?”

Het belang van VZP
“Heeft u ooit nagedacht over de aard van medische
zorg die u wenst te krijgen als u te ziek bent om nog
voor uzelf te spreken? Dat is het doel van VZP, om te
garanderen dat u verzorgd wordt op de manier die u
zelf gewild had, ook wanneer praten onmogelijk zou
worden.”
Gemeenschappelijke zorgdoelen
“Uw gezondheidstoestand kan veranderen in de
toekomst. Soms kunnen patiënten zich aanpassen of
wennen aan deze nieuwe situatie, maar soms ook niet.
In het verleden vertelde u me dat (bv. niet
gehospitaliseerd worden…) belangrijk was voor u. Is
dat nog steeds zo?” / “Zou u graag nadenken over uw
gezondheid in de toekomst?” /“Vindt u het belangrijk
om zelf beslissingen te nemen? Zo ja, wat zijn de dingen
waarover u zelf wil beslissen?”
“Wat vindt u belangrijker: zo min mogelijk
lijden/kwaliteit van leven of zo lang mogelijk blijven
leven?” / “Wat vindt u belangrijker: optimaliseren van
kwaliteit van leven of zo lang mogelijk leven?”
Deel D: Vertrouwenspersoon versus
vertegenwoordiger
“Indien u zo ziek zou worden dat u geen beslissingen
meer kunt nemen, is er iemand die u genoeg vertrouwt
om medische beslissingen voor u te maken?”
“Zou u graag een wettelijk vertegenwoordiger
aanwijzen?”

Voorkeuren reanimatie
“De kans bestaat dat u plots zou
sterven, we kunnen u dan reanimeren.
Bent u daarmee vertrouwd? Hebt u er
ooit over nagedacht of u dat zou
wensen?”
“Wenst u gereanimeerd te worden?”
Deel F: Plaats van zorg/overlijden
“Waar wilt u aan het einde verzorgd
worden?”
Deel G: Andere voorkeuren
“Zijn er andere speciale wensen
waarmee we rekening kunnen houden?”
Deel H: Wensen over overlijden
“Zijn er specifieke (religieuze of andere)
rituelen die u wenst?”
“Zijn er wensen m.b.t. je begrafenis?”
Deel I: Wensen herzien
“Welke omstandigheden zijn een reden
voor jou om je wensen m.b.t. zorg te
herzien?”

Samenvatten, documenteren en
follow-up

Samenvatting van het gesprek
“Dus wat u mij vandaag verteld
hebt is… Is dat juist?”
“Versta ik het goed dat we
vandaag het volgende
besproken hebben?”
Noteren van wensen en
voorkeuren
VZP+ document
VZP+ samenvatting
Eventuele wilsverklaring(en)
Zorgcode of DNR-code
Kijken of alle documenten
overeenstemmen met elkaar
Planning van een volgend
gesprek (indien gewenst)
“Een tijd geleden hadden we het
over … U heeft toen dit
uitgesproken … Is dit nog steeds
van toepassing?”
“We hebben een jaar geleden
gepraat over … Ik wil eens
polsen of we nog altijd op
dezelfde golflengte zitten. Is dat
oké voor jou?”
Communicatie naar andere
betrokken zorgverleners
Neerslag in het (digitale)
bewonersdossier
Vermelden tijdens
maandelijks multidisciplinair
overleg
De huisarts op de hoogte
brengen
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VZP+ Gespreksmaterialen
VZP+ Documenten

LEESWIJZER

1. Het VZP+ document
2. Wilsverklaring
3. Zorg en DNR-codes
1. HET VZP+ DOCUMENT
Dit VZP+ document is groen en bedoeld om achteraf te kunnen noteren wat u besproken heeft
met de bewoner en/of zijn naaste(n). De inhoud kan te allen tijde veranderen op basis van uw
gesprekken.
Achteraan het VZP+ document zit ook:
1) Een rode samenvatting van het VZP+ document
2) Wilsverklaringen van de bewoner
3) ABC en DNR codebladen, die de zorgdoelen voor de bewoners samenvatten
ü Zorg ervoor dat steeds de laatste versies in het dossier van de bewoner worden
opgenomen. Ze moeten toegankelijk zijn voor de betrokken zorgverleners en
meegestuurd worden indien de bewoner zou verhuizen (naar een ziekenhuis of elders).
ü Bezorg ook een kopie van deze documenten aan de huisarts (zoals met hem/haar
afgesproken is).
ü Zorg er steeds voor dat alle documenten met elkaar overeenstemmen en up-todate zijn. Communiceer ook duidelijk aan alle betrokken zorgverleners en
huisartsen waar de laatste documentatie terug te vinden is. Integratie van deze
documenten met het elektronisch bewonersdossier is aangeraden.

2. WILSVERKLARINGEN
De wilsverklaringen, zoals die werden opgesteld door LEIF1, zijn wettelijke documenten en
kunnen, indien gewenst, door de bewoner worden ingevuld. Er bestaan in België vier
wilsverklaringen die men voorafgaand kan opstellen. Bekijk www.leif.be voor de juiste
instructies.
3. ZORG- EN DNR-CODES
Op basis van de VZP-gesprekken met bewoner en/of naaste(n) gebruiken zorginstellingen vaak
Zorgcodes, of ABC-codes. In het VZP+ Document kunt u in een tabel u aangeven welke zorgcode
u aan de bewoner toekent en specificeren welke concrete acties en afspraken daaraan
verbonden zijn. Deze codes worden enkel opgesteld na overleg met bewoner en/of naaste(n)
tijdens een VZP-gesprek. Daar waar zorgcodes door de zorgverleners kunnen vastgelegd
1

Zie voor meer informatie: http://leif.be/vroegtijdige-zorgplanning/vroegtijdige-zorgplanning/

worden, op basis van de gesprekken die gevoerd zijn met de bewoner en/of naaste, zijn DNRcodes enkel door een arts toe te kennen. DNR-codes zijn het resultaat van een medische
inschatting van het nut van een behandeling gecombineerd met de voorkeuren van de patiënt.
DNR-codes worden enkel door een arts toegekend, maar conform het wetgevend en
deontologisch kader van de geïnformeerde toestemming, ook in overleg met de bewoner of
zijn vertegenwoordiger. Ook overleg tussen zorgverleners is aangewezen.
Uitleg DNR-codes:
Elk woonzorgcentrum kan zijn eigen zorgcodes hanteren. In dit geval kan dit document
aangepast worden. Stem hier ook over af met betrokken huisartsen en ziekenhuizen.
DNR 0
Geen therapie beperkingen (reanimatie mag opgestart, MUG kan
aangevraagd worden)
DNR 1
Niet meer reanimeren (geen hartmassage, geen defibrillatie, geen MUG
oproepen), wel nog alle overige therapie
DNR 2
Niet meer reanimeren + beperking van therapie (niet meer instellen of
uitbreiden van bepaalde levensverlengende behandelingen)
DNR 3
Niet meer reanimeren + uitsluitend comfortbeleid (afbouwen of stoppen
van bepaalde levensverlengende behandelingen)
Uitleg over de zorgcodes:
Elk woonzorgcentrum kan zijn eigen zorgcodes hanteren. In dit geval kan dit document
aangepast worden. Stem hier ook over af met betrokken huisartsen en ziekenhuizen.
ZORGCODE

DOEL

A:

B:

C:

ALLES DOEN

BEHOUD FUNCTIE

COMFORTZORG

Behouden en verlengen van het

Behoud van functie met

Comfortzorg

leven

behandeling van acute
aandoening

VOORUITZICHT

Verbetering van de

Verbetering van acute

Verdere langzame achteruitgang

gezondheidstoestand

aandoeningen

van de gezondheidstoestand.

Stabilisering van de

Snelle achteruitgang met sterven

gezondheidstoestand

op relatief korte termijn.
Sterven op korte termijn.

AFSPRAKEN

Cardiopulmonaire reanimatie

Geen reanimatie

Hospitalisatie

Geen ICU

Maximale medische behandeling

Geen hemodialyse
Hospitalisatie? (eventueel

Enkel medicatie met oog op
levenskwaliteit en comfort
Symptoombestrijding
Palliatieve zorg

kortdurende ziekenhuisopname
met doel diagnosestelling en
niet-invasieve kortdurende
therapie)

Het ABC-model.

Kan je me iets vertellen over je leven dat me kan helpen je beter te kunnen verzorgen?
Hoe denk je over je eigen levenskwaliteit op dit ogenblik?
Kan je me helpen verstaan wat ik moet weten van u om u zo goed mogelijk te kunnen verzorgen?
Welke dingen geven je kracht/ondersteunen je in je leven?

VZP+ Document

Als u gesprekken voert met een bewoner en/of naaste(n) over VZP raden wij u aan om de VZP+
Gespreksgids te gebruiken als leidraad bij het gesprek. Dit VZP+ Document is bedoeld om achteraf te
kunnen noteren wat u besproken heeft met de bewoner en/of zijn naaste(n). De inhoud kan te allen tijde
veranderen op basis van uw gesprekken.
Achteraan zitten drie belangrijke documenten:
1) Een uitgebreid VZP+ Document waarin neerslag komt van het VZP-gesprek
2) Een VZP+ Samenvatting met informatie over de wilsverklaringen van de bewoner
3) Zorg of ABC en DNR codebladen, die de zorgdoelen voor de bewoners samenvatten

Opgelet
ü Zorg ervoor dat steeds de laatste versies in het dossier van de bewoner worden opgenomen. Ze
moeten toegankelijk zijn voor de betrokken zorgverleners en meegestuurd worden indien de
bewoner zou verhuizen (naar een ziekenhuis of elders).
ü Bezorg ook een kopie van deze documenten aan de huisarts.

Dit document werd gemaakt op basis van ‘VZP document: Thinking Ahead’ (PACE EU FP7 project), ‘Mijn Voorkeuren Document’ (ACTION-ACP EU project) en ‘De
Laatste Reis: Mijn wensen voor mijn gezondheidszorg’ (Universitair Ziekenhuis Leuven)

Dit is het VZP+ document van:
Voor- en achternaam van de bewoner: ………………………………………….………………..........
Geslacht: Man

Vrouw

Geboortedatum: …....(dag)/……………………...(maand)/………..(jaar)

Afdeling in het WZC: ……………………………………
Huisarts: …………………………………………

Kamernummer: …………………………….

Telefoonnummer huisarts: …………………….........

Datum opmaak van dit VZP+ document:
……......(dag)/……………………...(maand)/………...(jaar)

Gesprekken rond VZP zijn gevoerd met:
(u kunt meerdere opties aanduiden)

o Bewoner zelf
o Partner: ………….…………………………………………………………………… (vul naam in)
o Kind(eren): ……………………………………………………………………………(vul namen in)
o Broer of zus: ………………………………………………………………………… (vul naam in)
o Andere: …………………..…………………………………………(vul naam en verwantschap in)

Datum eerste gesprek:

…....(dag)/……………………...(maand)/……..(jaar)

Datum laatste gesprek:

…....(dag)/……………………...(maand)/……..(jaar)

Aantal gesprekken in totaal: ….........

Gegevens en
observaties omtrent
wilsbekwaamheid
van bewoner

Wilsbekwaamheid kan omschreven worden als: Voldoende in staat zijn om tot een
redelijke waardering te komen van zijn belangen bij een specifieke beslissing of situatie
die aan de orde is, om zo tot een weloverwogen beslissing te komen.
Meer uitleg over het inschatten van wilsbekwaamheid kunt u terugvinden op pagina 8 in de VZP+
Gespreksgids.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
DEEL A
Ideeën over een
‘goed leven’ voor de
bewoner

Wat is voor de bewoner belangrijk in het leven?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zijn er zaken (religieuze, spirituele, culturele) die de visie van de bewoner op goede
gezondheidszorg beïnvloeden?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

DEEL B

De huidige levenskwaliteit van de bewoner:

Voorkeuren
……………………………………………………………………………………………
betreffende huidige
……………………………………………………………………………………………
zorg en behandeling
……………………………………………………………………………………………
Voorkeuren voor huidige zorg en behandeling:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
DEEL C
Voorkeuren
betreffende
toekomstige zorg en
zorgdoelen

Belangrijke ideeën, bezorgdheden of verwachtingen over de toekomst:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Belangrijke wensen of voorkeuren voor toekomstige zorg:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zorgdoelen:
Actieve levensverlenging: Voornaamste doel is trachten mogelijke
complicaties te behandelen, ziekenhuisopname is gewenst als dit het leven kan
verlengen
Behoud van zelfredzaamheid: maximaal herstel met minimale belasting,
ziekenhuisopname is gewenst in functie daarvan, sterke voorkeur voor blijven in
woonzorgcentrum
Comfortzorg: Het voornaamste doel is het bieden van zoveel mogelijk
comfort, geen ziekenhuisopname meer gewenst (enkel uitzonderlijk indien nodig
zou zijn voor verbetering van comfort)
Bijkomende opmerkingen over zorgdoelen:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
DEEL D
Vertrouwenspersoon en
vertegenwoordiger

Wie is de eerste contactpersoon in het bewonersdossier?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Wie is/zijn de vertrouwensperso(o)n(en)?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Wenst de bewoner zelf een vertegenwoordiger aan te duiden of aan te stellen? Zo ja,
wie is dat dan (naam en relatie tot bewoner):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Gelieve dit ook duidelijk te noteren op de VPZ+ Samenvatting

DEEL E
Wilsverklaringen en
voorkeuren
betreffende
reanimatie volgens
bewoner of naaste
over bewoner

Wilsverklaringen (enkel door de bewoner zelf in te vullen) kunnen in de documenten
hier in bijlage ingevuld worden, indien de bewoner dat wenst.
Documenteren van wensen m.b.t. reanimatie door bewoner en/of naaste(n):
Zou de bewoner gereanimeerd willen worden als zijn ademhaling of hart stopt?
Nee, nooit

Enkel als de arts of zorgverleners het zinvol vinden
Ja, altijd in elke omstandigheid
DEEL F

Duid aan:

Voorkeuren over
plaats van zorg en
plaats van sterven
volgens bewoner zelf
of volgens naaste(n)
over bewoner
DEEL G

De bewoner zijn/haar voorkeur met betrekking tot de plaats waar hij/zij tot
het einde verzorgd wil worden:
………………………………………………………… (vul in a.u.b.)
De bewoner heeft geen voorkeur met betrekking tot de plaats waar hij/zij
tot het einde verzorgd wil worden.
Andere specifiek geuite voorkeuren of wensen:

Andere voorkeuren
waarvan iedereen
die voor de bewoner
zorgt op de hoogte
moet zijn

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

DEEL H
Wensen m.b.t. het
overlijden volgens
bewoner zelf of
zijn/haar naaste(n)
DEEL I
Wensen herzien

Specifieke wensen m.b.t. overlijden (v.b. begrafenis, teraardebestelling, religie):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Omstandigheden/redenen waarbij de bewoner zijn/haar wensen wil herzien:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Vergeet de VZP+ Samenvatting niet in te vullen en toe te voegen aan het dossier
van de bewoner, samen met eventuele wilsverklaringen, en de ABC en DNR-codes,
voor zover als mogelijk.

Herhaling of verderzetting van dit gesprek is gepland op:
……(dag)/……..………..(maand)/………..(jaar)

VZP+ Samenvatting
Dit overzichtsdocument bevat een samenvatting van de besprekingen inzake vroegtijdige zorgplanning
met bewoner en/of naaste(n). Het kan best opgenomen worden in het bewoners- en medisch dossier en bij
verhuis meegestuurd worden (vb. bij ziekenhuisopname).
Dit is de VZP+ samenvatting van:
Voor- en achternaam van de bewoner: ………………………………………….………………..........
Geslacht: Man

Vrouw

Geboortedatum: …....(dag)/……………………...(maand)/………..(jaar)

Afdeling in het WZC: ……………………………………

Kamernummer: …………………………….

Huisarts: …………………………………………Telefoonnummer huisarts: ……………………................
Informatie over de (eerste) contactpersoon van de bewoner:
Voor- en achternaam contactpersoon: ……………………………………………………………………...
Relatie met bewoner: ……………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer contactpersoon: ………………………………………..………………………………….
Informatie over de vertegenwoordiger:
Werd er door de bewoner een vertegenwoordiger aangesteld?
Ja
Neen
Indien ‘ja’, gelieve de gegevens op de volgende pagina in te vullen en te laten ondertekenen.

Informatie over wilsbekwaamheid van bewoner:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Mijn vertegenwoordiger
Ik, die onderteken, wijs de volgende persoon aan als mijn vertegenwoordiger voor het geval ik zelf mijn
rechten als patiënt niet meer kan uitoefenen:
Voor- en achternaam van persoon die de vertegenwoordiger is:
………………………………………………………………………………………………………………
Relatie met bewoner: …………………………………………………………………………..…………...
Adres: …………………………………………………………………………………………..…………...
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………...
Opgemaakt te …………………………………………

Datum …………/……………/……………

Handtekening (bewoner):

Informatie over eventuele wilsverklaringen van de bewoner
Werd er een negatieve wilsverklaring met de persoonlijke wensen opgesteld?
Ja
Neen
Werd er een voorafgaande wilsverklaring euthanasie opgesteld? (enkel te gebruiken in geval van
onomkeerbare coma)
Ja
Neen
Werd er een verklaring inzake de wijze van teraardebestelling opgesteld?
Ja
Neen
Werd er een verklaring voor orgaandonatie opgesteld?
Ja

Neen
Gelieve de desbetreffende documenten aan te hechten.

ABC & DNR code
ABC ZORGCODES
Hieronder kunt u aangeven welke zorgcode (A, B, C) u aan de bewoner toekent en specificeren welke
concrete acties en afspraken daaraan verbonden zijn. Deze codes worden opgesteld na overleg met
bewoner en/of naaste(n) tijdens een VZP-gesprek. Doe dit steeds in samenspraak met een arts of een
andere gespecialiseerde zorgverlener.
Datum gesprek
dd/mm/jjjj

VZP code
(A, B, C)

Vertaling van de code in concrete acties en afspraken voor de verschillende
disciplines + MOTIVATIE

Uitleg ABC zorgcodes
ZORGCODE

DOEL

A:

B:

C:

ALLES DOEN

BEHOUD FUNCTIE

COMFORTZORG

Behouden en verlengen van het

Behoud van functie met

Comfortzorg

leven

behandeling van acute
aandoening

VOORUITZICHT

Verbetering van de

Verbetering van acute

Verdere langzame achteruitgang

gezondheidstoestand

aandoeningen

van de gezondheidstoestand.

Stabilisering van de

Snelle achteruitgang met sterven

gezondheidstoestand

op relatief korte termijn.
Sterven op korte termijn.

AFSPRAKEN

Cardiopulmonaire reanimatie

Geen reanimatie

Hospitalisatie

Geen ICU

Maximale medische behandeling

Geen hemodialyse
Hospitalisatie? (eventueel

Enkel medicatie met oog op
levenskwaliteit en comfort
Symptoombestrijding
Palliatieve zorg

kortdurende ziekenhuisopname
met doel diagnosestelling en
niet-invasieve kortdurende
therapie)

Het ABC-model.

Kan jekan
me iets
vertellen
je leven
dat me kan
je beterkan
te kunnen
verzorgen? aangepast worden.
Elk woonzorgcentrum
zijn
eigenover
model
hanteren.
Inhelpen
dat geval
dit document
Hoe denk je over je eigen levenskwaliteit op dit ogenblik?
Kan je me helpen verstaan wat ik moet weten van u om u zo goed mogelijk te kunnen verzorgen?
Welke dingen geven je kracht/ondersteunen je in je leven?
Wordt je geloof aangesproken/uitgedaagd door de ziekte die je nu treft?
Heb je zaken die nog had willen voltooien?
Waarin wil je het meest je tijd en energie insteken?
Welke dingen had je nog willen doen in de tijd die je nog rest?
Is er iets waar je sterk naar uitkijkt?
Hoe zou je de resterende tijd zo zinvol mogelijk willen doorbrengen?
Wat wil je dat je familie, kinderen en kleinkinderen zich herinneren van jou?
Kan je met je familie praten over het levenseinde?
Hoe reageert je familie op je ziekte?
Wat betekent geloof of levensbeschouwing voor jou? Zou je hierover met iemand willen praten?

42 |

DNR AFSPRAKEN OF THERAPIEBEPERKENDE CODES
DNR codes zijn het resultaat van een medische inschatting van het nut van een behandeling gecombineerd
met de voorkeuren van de bewoner. DNR codes worden enkel door een arts toegekend, maar conform het
wetgevend en deontologisch kader van de geïnformeerde toestemming, ook in overleg met bewoner of
zijn vertegenwoordiger.
DNR code
(enkel door arts
toe te kennen)

Handtekening van behandelend
arts + datum dd/mm/jjjj + stempel

Deelnemers overleg:
Naam + hoedanigheid (bewoner, vertegenwoordiger,
huisarts,…) + handtekeningen

Uitleg DNR codes
DNR 0

Geen therapie beperkingen (reanimatie mag opgestart, MUG kan aangevraagd worden)

DNR 1

Niet meer reanimeren (geen hartmassage, geen defibrillatie, geen MUG oproepen), wel nog alle overige
therapie

DNR 2

Niet meer reanimeren + beperking van therapie (niet meer instellen of uitbreiden van bepaalde
levensverlengende behandelingen)

DNR 3

Niet meer reanimeren + uitsluitend comfortbeleid (afbouwen of stoppen van bepaalde levensverlengende
behandelingen)

VZP trainingsoverzicht voor
personeel
VZP+ TOOLKIT

Checklist voor het organiseren van informatie- en trainingssessies met/voor ander personeel
Voor het organiseren van deze sessies of overlegmomenten kun je gebruikmaken van de volgende
checklist.
Datum en tijdstip
- Welke personen moeten voor deze sessie worden uitgenodigd?
- Hoeveel sessies moet ik organiseren vooraleer ik iedereen heb bereikt?
- Op welke datum en welk tijdstip (begin- en eindtijd) kunnen alle deelnemers aanwezig zijn?
- Hoe ga ik de deelnemers/genodigden hiervan (datum, tijdstip, locatie) op de hoogte brengen?
Locatie
- Welke ruimte kan ik in het woonzorgcentrum hiervoor gebruiken?
- Is de beoogde ruimte beschikbaar? Is de beoogde ruimte voldoende groot?
Agendapunten of topics
- Bepaald de onderwerpen die je wil bespreken. Wat komt aan bod in dit moment?
- Zijn de deelnemers op de hoogte van deze klemtonen/agendapunten?
Benodigde apparatuur
Kan je in deze ruimte beschikken over:
- Een flipchart of whiteboard met stiften
- Een laptop of PC
- Een beamer
- Internetaansluiting
Heb ik voor deze activiteit alles wat ik nodig heb, of moet ik hiervoor de raad/hulp van anderen
inroepen?
Catering
Is er voldoende koffie, thee en water in het lokaal?
Moet er lunch voorzien worden?
Ondersteuning
- Wie ga ik vragen om mij hierin te ondersteunen?
- Wie neemt notities?
- Wie stuurt het verslag door?
- Wie print de hand-outs of andere materialen af?

VZP+ Trainingsoverzicht VZP Signaleerders
PROGRAMMA TRAININGSSESSIES VOOR ‘VZP SIGNALEERDERS’
UITLEG
Doel
1) WZC-personeel en vrijwilligers intern trainen zodat zij signalen voor het initiëren of opvolgen van
VZP kunnen (h)erkennen en op de juiste manier kunnen doorgeven aan de VZP
Referentiepersonen en de hoofdverpleegkundigen
2) WZC-personeel en vrijwilligers trainen zodat zij, volgens hun eigen competenties, kort kunnen
ingaan op vragen of opmerkingen van bewoners en/of familie m.b.t. VZP
Wie
WZC-personeel (gaande van schoonmaakpersoneel, ergotherapeuten, kinesitherapeuten tot
zorgkundigen) en geregistreerde vrijwilligers. Iedereen die met de bewoners in aanraking komt, kan
uitgenodigd worden voor deze trainingssessie. Denk hierbij ook aan het nachtpersoneel. Het is aan
jou om te kiezen of je graag je sessies organiseert volgens functie, of je liever verschillende functies
door elkaar zet.
Hoeveel deelnemers
Het is aan te raden deze training telkens in groepen van maximum 10 à 15 personen te organiseren.
Als je in een groot WZC werkt, organiseer je beter meerdere van deze trainingssessies.
VOORBEREIDING
Personeel uitnodigen
- Alle personeelsleden worden tijdens een informatiesessies idealiter al kort geïnformeerd over
VZP. Grijp deze gelegenheid om hen direct al uit te nodigen voor de trainingssessies.
- Bereid op voorhand voor wie aan welke trainingssessie kan deelnemen
- Leg een tijdstip en een lokaal vast in het WZC.
- Vraag de geschikte deelnemers twee weken voor de sessie nogmaals om deel te nemen.
- Vraag (één van) de manager(s) het personeel hiervoor nog eens extra aan te moedigen
- Bezorg hen, ruim op voorhand, het tijdstip en de plaats. Dit kan via e-mail, mondeling, tijdens
stafvergaderingen of op een opvallende plaats in het WZC.
Benodigdheden
VZP-folder voor WZC-personeel (1 per deelnemer).
Evaluatieformulier en aanwezigheidslijsten, indien gewenst.
Tafels en stoelen in U vorm of aan een vergadertafel. Zorg dat alle deelnemers elkaar kunnen
zien.
Indien je besluit om slides te gebruiken, zorg er dan voor dat je deze ergens kunt projecteren.
Waak erover dat je deze slides niet zomaar klakkeloos overneemt en dat je training steeds
interactief blijf.
Instructies voor jou als trainer
Wees in detail op de hoogte van de instructies in deze manual
Bereid je training en een aantal vragen voor
Begin de training op een duidelijke, gestructureerde manier, het mag later iets minder
gestructureerd verlopen als de groepsdynamiek op gang komt.
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-

-

Stimuleer groepsinteractie en discussies (Verpleegkundige A zegt dat het moeilijk is het
gesprek aan te knopen met bewoners over huidige en toekomstige zorg. Vraag “Zijn de
anderen het daar mee eens?”)
Let erop dat iedereen in de training voldoende betrokken wordt.
Houd de tijd in de gaten zodat iedereen terug naar zijn dagdagelijkse taken kan.
INSTRUCTIES

Start
Verwelkom IEDERE deelnemer.
De stapeltjes met papieren voor elke deelnemer (bijv. andere
ondersteunende VZP-materialen die je zal overlopen tijdens de training),
liggen klaar op de tafels.
Geef eventueel ook een aanwezigheidslijst en evaluatieformulier rond.

5 min

Deel 1: Introductie
Stel jezelf voor.
Vraag de deelnemers zichzelf voor te stellen (naam).
Vertel kort over je rol als VZP Referentiepersoon.
Leg het doel van de trainingssessie uit: Jullie komen vaak op de kamer van
een bewoner, of komen jullie met hen een hun familie in contact. Daarom
is het net ook belangrijk dat jullie weten wat VZP is en welke bewoner dit
nodig heeft.
Vraag of ze deelnamen aan een infosessie en of ze de tijd hadden de VZPfolder voor WZC-personeel door te nemen, indien niet, deel deze dan
opnieuw uit en voorzie enkele minuten om door te lezen.
Vraag of ze nog vragen hebben alvorens de training te starten.

10 min

Deel 2: Voorafgaande zorgplanning
- Start met te vragen wat zij al kennen of weten over VZP: “Wat is volgens
jullie VZP?”, “Heeft iemand hier al eens van gehoord?”
- Leg in verstaanbare taal nog eens kort uit wat de definitie van VZP is:

10 min

“Vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning (VZP verder in de brochure) is
een dynamisch en continu proces waarbij een persoon, in samenspraak en
reflectie met zijn naasten en hulpverleners, op voorhand voorkeuren
formuleert over de manier waarop hij verzorgd wenst te worden op het
moment dat hij zelf niet langer in staat is om die beslissingen te nemen.”

-

Vraag aan de groep: Waarom is VZP belangrijk in het WZC?
Leg de mogelijke effecten van VZP uit

Deel 3: De rol van al het WZC-personeel en vrijwilligers in het VZP-verhaal
1) Rol 1: Signalen voor VZP herkennen
- Vraag aan de groep of zij een bewoner al eens iets hoorden zeggen of
vertellen over één van de volgende signalen: De bewoner geeft aan bang
te zijn voor de toekomst, hij vertelt over de dingen die hij/zij hoopt voor
de toekomst, hij/zij geeft aan bang te zijn voor de dood, hij/zij vertelt
over een sterfgeval binnen de familie of vriendenkring, hij/zij zegt het
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20 min

-

niet meer te zien zitten, hij/zij vertelt over zijn/haar wensen rondom de
laatste levensdagen en het overlijden, zijn of haar begrafenis…
Laat hen hierover kort even wat ervaringen hieromtrent delen.

2) Rol 2: Deze informatie doorgeven en hier kort even op ingaan
- Vraag de groep wat zij deden met die informatie die zij dan kregen.
- Vraag de groep hoe zij hier dan op ingingen.
PAUZE
Deel 4: Signalen voor VZP
- Vraag aan de groep: Wat kunnen signalen zijn voor VZP?
- Overloop met hen enkele signalen
- Signalen doorgeven: Hoe, aan wie en wanneer?
- Oefening
Deel 5: Kort ingaan op signalen die de bewoner en/of zijn familie geeft
- Vraag aan de groep: Als iemand zegt: “Zoals Jeanne zou ik toch niet willen
sterven”. Wat kan je dan zeggen?
- Oefening: Geef enkele voorbeeldsignalen en vraag aan de groep hoe ze
hierop zouden ingaan.
- Presenteer enkele korte gesprekstips om hierop in te gaan.
Leg hen uit hoe “actief luisteren”, “verdieping vragen”, “open vragen”,
“positieve connotatie”, “samenvatten”, “respect tonen” en
“gevoelsreflectie” hierbij kunnen helpen.
▪ Je zei me dat je bang bent. Kan je iets meer vertellen over wat je
precies bang maakt? (actief luisteren, verdieping, open vraagstelling)
▪ Heb je bepaalde vragen of opmerkingen? (open vraagstelling)
▪ Als ik je goed verstaan heb, zeg je me…. (samenvatten)
▪ Dit was een zware periode voor u en uw familie en jullie hebben de
uitdagingen van uw ziekte met veel moed getrotseerd. (positieve
connotatie)
▪ Indien bewoner zichtbaar van streek is: Ik zie dat dit u fel
aangrijpt/beklijft. (gevoelsreflexie)
▪ Vraag naar opheldering als de patiënt/bewoner onduidelijke
formuleringen gebruikt, zoals: “Ik wil de held niet uithangen.” Vraag
dan: “Wat bedoelt u met ‘de held uithangen’?”

-

SLOT
Vraag de groep of er nog vragen of opmerkingen zijn
Vraag hen: “Wat neem je mee van deze training?”

Vergeet het evaluatieformulier niet uit te delen.
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10 min

30 min

5 min

VZP+ Trainingsoverzicht VZP Gespreksleiders
PROGRAMMA TRAININGSSESSIES VOOR ‘VZP GESPREKSLEIDERS’
UITLEG
Doel
1) VZP Gespreksleiders trainen in het voeren van VZP-gesprekken (zie ook de “VZP Gespreksgids”).
2) VZP Gespreksleiders trainen in het documenteren van wensen en voorkeuren van bewoners via
de ondersteunde materialen.
Wie
Alle (hoofd)verpleegkundigen, zorgkundigen met veel ervaring, leden van het palliatief team in het
WZC, psychologen, sociaal werkers, en de CRA. Vergeet zeker niet de nachtverpleegkundigen hierin
te betrekken. Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk vrij om aan te sluiten.
Hoeveel deelnemers
Het is aan te raden deze training telkens in groepen van maximum 10 à 15 personen te organiseren.
Als je in een WZC werkt waar veel zorgverleners werken, organiseer je best meerdere
trainingssessies.
VOORBEREIDING
Personeel uitnodigen
- Alle zorgverleners werden tijdens een informatiesessies idealiter al kort geïnformeerd over
VZP. Grijp deze gelegenheid om hen direct al uit te nodigen voor de trainingssessies.
- Bereid op voorhand voor wie aan welke trainingssessie kan deelnemen.
- Leg een tijdstip en een lokaal vast in het WZC. Probeer de training steeds in de namiddag te
doen.
- Vraag de geschikte deelnemers twee weken en één week voor de sessie nog eens om deel te
nemen.
- Vraag (één van) de manager(s) het personeel hiervoor nog eens extra aan te moedigen.
- Bezorg hen, ruim op voorhand, het tijdstip en de plaats van de training. Dit kan via e-mail,
mondeling, tijdens teamvergaderingen of geschreven op een opvallende plaats in het WZC, in
de verpleegpost of afdeling bijvoorbeeld.
- Hang een herinnering aan de prikklok, of op een andere opvallende plaats.
Benodigdheden
VZP-folder voor WZC-personeel (1 per deelnemer)
VZP Gespreksgids, inclusief VZP-documenten, wilsverklaring en VZP Gesprekswijzer (1
bundeltje per deelnemer)
Aanwezigheidslijst en evaluatieformulier
Leg de stapeltjes met de benodigdheden per persoon op voorhand klaar, zo verlies je weinig
tijd.
Voorzie balpennen en kladpapier.
Tafels en stoelen in U vorm of aan een vergadertafel. Zorg dat alle deelnemers elkaar kunnen
zien.
Indien je besluit om slides te gebruiken, zorg er dan voor dat je deze ergens kunt projecteren.
Waak erover dat je deze slides niet zomaar klakkeloos overneemt en dat je training steeds
interactief blijf.
Instructies voor jou als trainer
Wees op de hoogte van de instructies in deze trainingsmanual.
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-

-

Bereid je training en een aantal vragen/voorbeelden uit de praktijk voor.
Begin de training op een duidelijke, gestructureerde manier, het mag later iets minder
gestructureerd verlopen als de groepsdynamiek op gang komt.
Stimuleer groepsinteractie en discussies (Verpleegkundige A zegt dat het moeilijk is het
gesprek aan te knopen met bewoners over huidige en toekomstige zorg. Vraag “Zijn de
anderen het daar mee eens? Hoe denken anderen hierover?”)
Let erop dat iedereen in de training voldoende betrokken wordt.
Houd de tijd in de gaten zodat iedereen terug naar zijn dagdagelijkse taken kan.
INSTRUCTIES

Start
1. Verwelkom IEDERE deelnemer.
2. Deel balpennen en het te bespreken interventiemateriaal uit aan de
deelnemers.
3. Leg op voorhand al stapeltjes klaar met de juiste papieren voor iedere
deelnemer.
4. Laat het formulier rondgaan waarop elke deelnemer geslacht, leeftijd,
opleiding, anciënniteit en functie noteert.
5. Noteer ook de aanwezigheden op de aanwezigheidslijst

5 min

Deel 1: Introductie
Stel uzelf voor
Vraag de deelnemers zichzelf voor te stellen (naam)
Vertel kort over het VZP-project en je rol als VZP Referentiepersoon
Leg het doel van de trainingssessie uit.
Vraag of ze deelnamen aan een infosessie en of ze de tijd hadden de
VZP-folder voor WZC-personeel door te nemen, indien niet, deel deze
dan opnieuw uit en voorzie enkele minuten om door te lezen.
Vraag of ze nog vragen hebben alvorens de training te starten.

10 min

Deel 2: Voorafgaande zorgplanning
1 | Algemene uitleg
- Leg in verstaanbare taal nog eens kort uit wat VZP nu juist is.
Definitie:
Dialoog en reflectie staan centraal. Communiceren met bewoners over hun
voorkeuren en wensen aangaande hun huidige en toekomstige zorg,
inclusief zorg rond het levenseinde

20 min

“Vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning (VZP) is een dynamisch en
continu proces waarbij een persoon, in samenspraak en reflectie met zijn
naasten en hulpverleners, op voorhand voorkeuren formuleert over de
manier waarop hij verzorgd wenst te worden op het moment dat hij zelf
niet langer in staat is om die beslissingen te nemen.”
Iemands wensen opschrijven:
VZP is een proces van continue dialoog tussen een bewoner, jullie en zijn
naasten. Doel daarvan is de wensen van de persoon rond zijn leven en
toekomstige zorg uit te klaren. Dat hoeft niet noodzakelijk uit te monden in
een gedetailleerd uitgewerkt scenario. Het gaat er vooral om te
achterhalen wat de person hierover denkt. Om de prioriteiten van de
person te respecteren (vooral in een crisissituatie) is het raadzaam ze op
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papier te zetten. Met andere woorden: het opstellen van een document is
geen doel op zich, maar eerder een middel. Het is een middel om de
wensen van de betrokkene helder te formuleren: dan zijn ze klaar en
duidelijk, ook als de persoon niet langer in staat is ze zelf onder woorden te
brengen. Het is ook een middel om deze wensen over te brengen. Dan
kunnen ze de betrokkene voor de hele duur van zijn traject vergezellen en
hoeven ze niet bij elke nieuwe episode te worden geherformuleerd en
opnieuw geïnterpreteerd.
-

Belangrijke begrippen bij VZP. Leg uit:
▪ Wilsverklaring - Leg hier ook het verschil uit tussen een positieve en
een negatieve wilsverklaring
▪ Wettelijke vertegenwoordiger – Leg hier ook het verschil met een
vertrouwenspersoon

-

Vraag aan de groep: Waarom is voorafgaande zorgplanning belangrijk in
het WZC?

-

Leg de mogelijke effecten van VZP uit
Voor de bewoner: dankzij VZP blijft hij over zijn vrije wilskeuze beschikken,
ondanks zijn leeftijd en ziekte.
Voor de naasten: dankzij VZP blijven hen lastige gevoelens bespaard:
ontmoediging, schuldgevoel, het gevoel dat ze hun ouder verraden en hem
geweld aandoen. VZP voorkomt ook dat ze van de ziekte van hun ouder
een te beperkt en negatief beeld hebben.

Deel 3: De rol van de VZP Gespreksleiders in het VZP-verhaal
Overloop met de verpleging wat hun rol is m.b.t. het VZP-proces
- Signaleren wanneer een bewoner klaar is voor een gesprek
- Gesprek plannen (ook HA + naasten betrekken)
- Gesprek voeren
- Documenteren van wensen
- Gesprek opvolgen
PAUZE
Na de pauze ga je aan de slag met het effectief oefenen van
communicatietechnieken en VZP

10 min

Deel 4: Voorafgaande zorgplanning
2 |Algemene principes betreffende communicatie
● Uitleg over belangrijke principes m.b.t.: actief luisteren, reflecteren,
omgaan met sterke emoties
● Video + oefeningen

45 min

Deel 5: Voorafgaande zorgplanning
3 | Het doen van VZP-gesprekken
● Deel hiervoor eerst het ondersteunend materiaal “VZP Gespreksgids” uit
● Structuur van het VZP-proces
● Start van een VZP-gesprek
● Inhoud van een VZP-gesprek
● Praktische organisatie in mijn WZC: De “VZP Overzichtslijst”
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10 min

1 uur

Vermeldt hier zeker: Wat ik jullie hier vandaag leer, is een mogelijke route. Het
moet worden aangepast aan het levensverhaal van mensen, de relaties waarin
en waarmee ze leven, hun ritme, de fasen in hun eigen reflectie... De
voorbeelden laten zien dat creativiteit en aanpassingsvermogen belangrijker
zijn dan regels!
Deel 6: Voorafgaande zorgplanning
4 | Documenteren van wensen en voorkeuren
● Soorten documenten en hun gevolgen?
● Uitdelen en overlopen van ondersteunende materialen
● Samen invullen
Deel 7: Voorafgaande zorgplanning
5 | Gesprekken met familie en mensen met dementie
● Groepswerk: Wat zijn specifieke kenmerken van voorafgaande
zorgplanning bij mensen met dementie?
● Wilsbekwaamheid evalueren
● Nodig hen uit voor de specialisatiesessie over dementie (inclusief
afasie/mentale beperking) binnenkort
Deel 8: Voorafgaande zorgplanning
6 | Oefening
Rollenspellen per twee, met als doel
- Herkennen van signalen
- Inschatten van wilsbekwaamheid
- Uitnodigen van familie
- Contact met huisarts
- 1e gesprek + follow-up gesprek
- Documenteren van wensen en voorkeuren
SLOT
Vraag de groep of er nog vragen zijn of opmerkingen
Vergeet het evaluatieformulier niet uit te delen.
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20 min

10 min

30 min

5 min

Reflectie
instrument
VZP+ TOOLKIT

VZP+ Reflectie-instrument
INSTRUCTIES
Reflectiesessies
Probeer na een VZP-gesprek even stil te staan bij wat er nu daarnet is gebeurd, of vraag aan de VZP
Referentiepersoon om hier eens kort over samen te zitten. Zo kan je steeds bijleren over VZP, en krijg
je de mogelijkheid om moeilijke VZP-gesprekken en ethische dillema’s kort even te bespreken.
Het reflectie-instrument
Dit instrument kan je gebruiken als ondersteuning bij je individuele reflectie of je one-to-one coaching
met de VZP Referentiepersoon van je afdeling. Dit reflectie-instrument dient ter ondersteuning voor het
opzetten van deze sessies en geeft concrete handvatten voor reflectieproces. Het is aan jezelf om te
bepalen welke casus gebruikt zal worden om het reflectieproces te starten. Aan de hand van dit
instrument bespreken jullie samen een VZP-gesprek. Je leert van elkaar door te reflecteren over
moeilijkheden en significante momenten, en tips uit te wisselen. Dergelijke sessie is een ideaal forum
om samen te kijken naar angsten, wat het moeilijk maakt, en hoe je hiermee kunt omgaan. De
bedoeling is om te leren van elkaar.
Met wie?
Deze reflectiesessie doe je individueel of samen met de VZP Referentiepersoon. Je kan dit ook in groep
doen (max. 10 personen). Iedereen is welkom tijdens deze sessies. Alle verpleegkundigen,
zorgkundigen, leidinggevenden, andere zorgverleners (bijv. kinesitherapeuten, ergotherapeuten,
maatschappelijk assistenten…) en vrijwilligers die betrokken waren bij het VZP-proces en de zorg van de
te bespreken bewoners zullen uitgenodigd worden. De huisarts van de bewoner(s) die worden
besproken is uiteraard ook vrij om hieraan deel te nemen.
Werkwijze
Als zorgprofessional was jij nauw betrokken bij het VZP-proces van de bewoner of jouw aandacht
personen. Vul dit document in en overloop dit in de reflectiesessie. Geef je collega(’s) de tijd vragen te
stellen en hun bedenkingen of opmerkingen te delen. Een reflectiesessie aan de hand van dit reflectieve
instrument is het proces waarbij de klinische praktijk opnieuw wordt bekeken om zo het ontwikkelen
van een kritisch denken te stimuleren en praktijkgericht te leren. Dit is een continu groeiproces en moet
worden gezien als een manier om levenslang te leren. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het
belangrijkste is om een open sfeer te creëren waarin iedereen zich vrij voelt om te zeggen wat hij/zij
denkt, met respect voor de ander. Dergelijke sessies kunnen 15 minuten tot 1 uur duren.

REFLECTIEVE DEBRIEFINGSINSTRUMENT
(aangepast o.b.v. Hockley 2014)

1. Beschrijf de persoon, de gebeurtenis of het voorafgaande zorgplanningsproces dat je wilt
bespreken.
Moedig het personeelslid aan hierover wat te vertellen – niet langer dan vijf minuten:
Persoon: Wat voor persoon is het? wat doen ze graag? Heeft hij/zij familie? Wie is er belangrijk voor
hem/haar? Wat hebben ze graag/niet graag? Hoe is zijn/haar gezondheid?
Gebeurtenis: Wat was de gebeurtenis? Wie was er betrokken? (Dit kan bijvoorbeeld het VZP-proces
zijn: Werd dit opgestart? Zo ja, hoe? Op welke gronden? Wie was er betrokken? Wat werd er
besproken? Wat vonden ze van het gesprek?)
2. Wat gebeurde er voor de gebeurtenis?
Beschrijf wat er gebeurde voor de individuen in de verschillende fasen voor de gebeurtenis
3. Hoe verliepen de zaken volgens de zorgverleners? Wat ging goed? Wat ging minder goed? Hoe
voelden de betrokkenen zich?
Zowel de positieve als negatieve gevoelens zouden aan bod moeten komen en worden aanvaard.
Gevoelens kunnen nuttig zijn om te voelen dat leren vooruitgang betekent en hoewel het belangrijk
is om eerlijk te zijn, is het ook belangrijk om andermans gevoelens te respecteren.
Kijk naar de beslissingen die je hebt gemaakt – het helpt te begrijpen wat er nog/niet had kunnen
worden gedaan. De mening van anderen helpt bij dit proces.
4. Wat had er anders gedaan kunnen worden? Wat had jij graag anders gedaan?
Bestaande kennis kan worden uitgebreid met theoretische overwegingen over wat anders had
kunnen worden gedaan. Daadwerkelijk kritisch denken is echter enkel mogelijk in een veilige
omgeving waarin geen verwijten naar elkaar worden gemaakt.
5. Wat moeten we veranderen als resultaat van deze denkoefening?
Er kan een lijst gemaakt worden van belangrijke aandachtspunten en actieplannen om training/meer
aangepaste zorg te bevorderen. Dit kan bestaan uit het wijzigen of herschrijven van een beleid,
verdere gesprekken met de bewoner/familie/huisarts/andere verpleegkundigen of collega’s om de
besproken problemen in de toekomst te vermijden of het kan de behoefte aan training benadrukken.

Het is belangrijk om deze aandachtspunten niet enkel te registreren, maar er ook naar te handelen.
Iedere denkoefening kan de praktijk vooruithelpen. Reflecteren is geen passieve denkoefening, maar
een actief, vrijwillig proces dat betrokkenheid vereist, alsook energie en de bereidheid om als team
te leren.
Referentie: Hockley J. Learning, support and communication for staff in care homes: outcomes of reflective
debriefing groups in two care homes to enhance end-of-life care. Int J Older People Nurs. 2014 Jun;9(2):118-30.
doi: 10.1111/opn.12048. PMID: 24862992: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24862992/

Audit
instrument
VZP+ TOOLKIT

VZP+ Audit-instrument
INSTRUCTIES
Interne evaluatie
Het blijft belangrijk om regelmatig een formele evaluatie in te bouwen die het hele VZP-proces, de
procedures en eventuele gevolgen ervan bekijkt. Alle stappen en niveaus van VZP (het beleid, het gesprek
zelf, de documentatie ervan, de informatietransfer van de wensen van de bewoner…) moeten hierbij aan
bod komen. Formele evaluaties kunnen zowel op regelmatige basis als incidenteel (bv. op basis van een
klacht of een interne melding) gebeuren. Evalueer niet alleen, stuur het proces ook bij en formuleer
eventuele verbeterplannen waar nodig. Bespreek ook telkens de resultaten van deze evaluatie met de
hoofdverpleegkundigen, de VZP Referentiepersonen en andere belangrijke betrokkenen zoals de huisartsen
en CRA.
Het evaluatie-instrument
- Het eerste deel van dit instrument is een evaluatie-instrument waarop je nagaat of er aan alle, enkele
of geen van de onderstaande criteria is voldaan. Omcirkel steeds het cijfer dat van toepassing is.
- Het tweede deel van dit audit-instrument omvat enkele voorbeelden van kwaliteitsindicatoren.
Evalueren kan ook door middel van kwaliteitsindicatoren, die de ‘huidige stand van zaken’ meten. Ze
kunnen ook gebruikt worden om aandachtspunten voor zorgverbetering aan te geven, een evolutie
doorheen de tijd te monitoren, afdelingen en organisaties met elkaar te vergelijken en het effect van
bepaalde interventies te evalueren.
- Voor zowel het eerste deel als het tweede deel van dit audit-instrument, is het mogelijk dat je bepaalde
informatie moet verzamelen uit bewonersdossiers of door je te informeren bij andere zorgverleners of
het management.
Met wie?
Idealiter wordt dit instrument ingevuld door de kwaliteitscoördinator of hoofdbewonerszorg, of iemand die
verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking en/of invullen van de kwaliteitsindicatoren in het WZC. De
hoofdverpleegkundigen, de VZP Referentiepersonen en andere belangrijke partijen zoals de huisartsen en
CRA kunnen eventueel betrokken worden.
Werkwijze
Plan een overleg in met alle betrokkenen om samen te bespreken hoe VZP verloopt en om te evalueren of
er zaken anders moeten of kunnen. Gebruikt hiervoor, ter ondersteuning, dit instrument. Het instrument
geeft heel eenvoudig weer op welke punten nog verbeteringen aangebracht kunnen worden. Idealiter
scoort het WZC op iedere schaal 5 punten. De punten die nog niet gescoord worden kunnen nog opgepakt
worden binnen het WZC om de VZP-processen te optimaliseren.
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Deel 1: Evaluatie-instrument
1. Het WZC is VZP-vriendelijk
Criteria

Aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

1.1 In het WZC is er een duidelijk VZP-beleid.
1.2 In het WZC staan wij open voor praten over de toekomst, het levenseinde en de dood.
1.3 Er is een getraind personeelslid in het WZC die verantwoordelijk is voor de organisatie van VZP en het informeren
en opleiden van andere personeelsleden. Afhankelijk van de grote van het WZC zijn dit meerdere mensen.
1.4 Al het personeel (inclusief vrijwilligers) worden systematisch (minimum jaarlijks) uitgenodigd voor een
informatiesessie over VZP.
1.5 Zorgverleners die dat willen, krijgen de mogelijkheid om scholing te volgen over VZP en hoe ze VZP-gesprekken
moeten doen.
Hoeveel van de bovenstaande criteria zijn aanwezig in uw WZC? (tel op)
1
2
3
4
5
0-1 criterium aanwezig
2 criteria aanwezig
3 criteria aanwezig
4 criteria aanwezig
5 criteria aanwezig

Niet aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

…/5

2. Informatie aan nieuwe bewoners bij opname
Criteria

Aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

2.1 Er wordt mondelinge informatie gegeven aan bewoners en naasten over de visie op keuzes en het bestaan van
keuzemogelijkheden.
2.2 Er wordt mondelinge informatie gegeven aan bewoners en naasten over de wettelijke vertegenwoordiger.
2.3 Er wordt schriftelijke informatie gegeven aan bewoners en naasten over vroegtijdige zorgplanning,
wilsverklaringen en het aanstellen van een wettelijke vertegenwoordiger (vb. in de vorm van een folder/brochure).
2.4 Dit gebeurt op het eerste gesprek bij opname van een nieuwe bewoner of tijdens de eerste weken of maanden
na opname.
2.5 Het eerste gesprek gebeurt systematisch bij alle bewoners, zowel spontaan als op initiatief van het
woonzorgcentrum.
Hoeveel van de bovenstaande criteria zijn aanwezig in uw WZC? (tel op)
1
2
3
4
5
0-1 criterium aanwezig
2 criteria aanwezig
3 criteria aanwezig
4 criteria aanwezig
5 criteria aanwezig

Niet aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

…/5
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3. Eerste weken en maanden na opname – voorkeuren van de bewoner onderzocht
Criteria

Aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

3.1 Voorkeuren voor participatie in vroegtijdige zorgplanning worden zowel verbaal als non-verbaal onderzocht, en
dit systematisch bij alle bewoners, ongeacht de cognitieve en/of communicatieve vaardigheden. De
participatievoorkeur wordt altijd gerespecteerd.
3.2 Voorkeuren in verband met huidige zorg en behandelingen worden onderzocht (zowel verbaal als non-verbaal)
3.3 Voorkeuren in verband met het levenseinde worden onderzocht (zowel verbaal als non-verbaal), zoals:
ziekenhuisopname, reanimatie, pijnbestrijding en medicatiegebruik, kunstmatige vocht en voeding, toedienen van
medicatie en antibiotica, …
3.4 Voorkeuren in verband met het al dan niet aanstellen van wettelijke vertegenwoordiger worden onderzocht
(zowel verbaal als non-verbaal)
3.5 Bevindingen van voorkeuren worden bijgehouden in het dossier.
Hoeveel van de bovenstaande criteria zijn aanwezig in uw WZC? (tel op)
1
2
3
4
5
0-1 criterium aanwezig
2 criteria aanwezig
3 criteria aanwezig
4 criteria aanwezig
5 criteria aanwezig

Niet aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

…/5

4. De huisarts van elke bewoner is betrokken in het VZP-proces
Criteria

Aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

4.1 De houding van de huisarts ten opzichte van het onderwerp levenseinde wordt afgetast, en
4.2 dit gebeurt systematisch bij alle nieuwe huisartsen.
4.3 Voorkeuren voor participatie in vroegtijdige zorgplanning worden onderzocht, en dit systematisch bij alle
huisartsen.
4.4 Er wordt schriftelijk of mondeling informatie gegeven over vroegtijdige zorgplanning en het beleid hieromtrent
in het WZC.
4.5 Huisartsen worden steeds op de hoogte gebracht, indien zij dit wensen, wanneer er een wijziging is in de
wensen/voorkeuren van zijn/haar patiënt.
Hoeveel van de bovenstaande criteria zijn aanwezig in uw WZC? (tel op)
1
2
3
4
5
0-1 criterium aanwezig
2 criteria aanwezig
3 criteria aanwezig
4 criteria aanwezig
5 criteria aanwezig

Niet aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

…/5
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5. Er is ruimte voor de thema’s ‘vroegtijdige zorgplanning’ en ‘levenseinde’ tijdens het teamoverleg
Criteria

Aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

5.1 Het thema ‘levenseinde’ komt aan bod op het teamoverleg en kan altijd besproken worden tijdens een
teamoverleg.
5.2 De wensen rond het levenseinde worden voor alle bewoners (en/of hun naasten) regelmatig besproken op het
teamoverleg, zeker indien er wijzigingen zijn.
5.3 De belangrijkste zorgverleners in het WZC voor elke bewoner zijn op de hoogte van diens wensen.
5.4 Veranderingen in de toestand of zorgwensen van de bewoner worden gedeeld met betrokken zorgverleners.
5.5 Iedereen weet hoe en waar wijzigingen van wensen en voorkeuren van de bewoner bij te houden in de daarvoor
bestemde plaats in het (digitaal) zorgdossier.
Hoeveel van de bovenstaande criteria zijn aanwezig in uw WZC? (tel op)
1
2
3
4
5
0-1 criterium aanwezig
2 criteria aanwezig
3 criteria aanwezig
4 criteria aanwezig
5 criteria aanwezig

Niet aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

…/5

6. Er is teamoverleg naar aanleiding van crisissituaties
Criteria

Aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

6.1 Bij een belangrijke achteruitgang in de toestand van een bewoner vindt een teamoverleg plaats.
6.2 Elke belangrijke achteruitgang in de toestand van een bewoner wordt aan de huisarts gecommuniceerd.
6.3 Op dit teamoverleg worden de verschillende opties op het vlak van behandeling besproken en voorbereid welke
met de naasten zullen besproken worden.
6.4 Er wordt rekening gehouden met vroeger gemaakte afspraken en voorkeuren van de bewoner en/of naasten.
6.5 Bij transfer naar het ziekenhuis wordt een kopie van de VZP-documenten meegegeven met de bewoner.
Hoeveel van de bovenstaande criteria zijn aanwezig in uw WZC? (tel op)
1
2
3
4
5
0-1 criterium aanwezig
2 criteria aanwezig
3 criteria aanwezig
4 criteria aanwezig
5 criteria aanwezig

Niet aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

…/5

7. Vroegtijdige zorgplanning is een continue proces
Criteria

Aanwezig

Niet aanwezig

4

(kruis aan indien
van toepassing)
7.1 Het gaat om een continu proces: men blijft alert voor verandering en signalen.
7.2 Men weet hoe deze verandering en signalen doorgegeven kunnen worden aan de VZP-verantwoordelijke.
7.3 Naar aanleiding van bepaalde sleutelmomenten kunnen geplande besprekingen plaatsvinden.
7.4 Als bewoner spontaan een signaal geeft over VZP, wordt hier spontaan op ingegaan door de zorgprofessionals.
7.5 VZP-documenten worden steeds aangepast zodat deze steeds up-to-date in het dossier zijn opgenomen.
Hoeveel van de bovenstaande criteria zijn aanwezig in uw WZC? (tel op)
1
2
3
4
5
0-1 criterium aanwezig
2 criteria aanwezig
3 criteria aanwezig
4 criteria aanwezig
5 criteria aanwezig

(kruis aan indien
van toepassing)

…/5

8. Men tracht voor elke bewoner een plan voor het levenseinde te hebben
Criteria

In het woonzorgcentrum is er een voorstel gedaan aan elke bewoner om, indien hij of zij dit wenst,
8.1 een vertegenwoordiger aan te wijzen.
8.2 een negatieve wilsverklaring op te maken.
8.3 een wilsverklaring euthanasie op te maken.
8.4 een wilsverklaring teraardebestelling op te maken.
8.5 een wilsverklaring voor orgaandonatie op te maken.
Hoeveel van de bovenstaande criteria zijn aanwezig in uw WZC? (tel op)
1
2
3
4
0-1 criterium aanwezig
2 criteria aanwezig
3 criteria aanwezig
4 criteria aanwezig

Aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

5
5 criteria aanwezig

Niet aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

…/5

9. Zorg en behandelingen zijn in overeenstemming met de wensen van de bewoner
Criteria

Aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

Niet aanwezig
(kruis aan indien
van toepassing)

9.1 Er wordt herhaaldelijk nagegaan of de zorg en behandelingen die een bewoner krijgt, in overeenstemming zijn
met zijn wensen en voorkeuren.
9.2 Na overlijden van een bewoner wordt er nagegaan bij de naaste(n) of de zorg en behandelingen aan het
levenseinde, in overeenstemming waren met de wensen en voorkeuren van de bewoner.
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9.3 Na het overlijden van de bewoner wordt er nagegaan welke zaken niet in overeenstemming waren met de
wensen, en hoe dit dan kwam.
9.4 Indien nodig worden er actie- of verbeterplannen opgemaakt om de zorg van bewoners meer te laten
overeenstemmen met hun wensen en voorkeuren
9.5 Iedereen is steeds op de hoogte van wat de wensen en voorkeuren voor zorg van de bewoner zijn.
Hoeveel van de bovenstaande criteria zijn aanwezig in uw WZC? (tel op)
1
2
3
4
5
0-1 criterium aanwezig
2 criteria aanwezig
3 criteria aanwezig
4 criteria aanwezig
5 criteria aanwezig

…/5
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Deel 2: Kwaliteitsindicatoren
Indicator 1: Een plan voor het levenseinde
Om een beter beeld te krijgen van het aantal bewoners waarvoor een plan voor het levenseinde1 is
opgemaakt, maak je best gebruik van de indicator I van de verplichte kwaliteitsindicatoren voor
woonzorgcentra2:
Indicator:
Deze indicator I geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100):
Teller: aantal bewoners dat op (datum van registratie) aanwezig was in het woonzorgcentrum met een
plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner.
Noemer: aantal bewoners dat (datum van registratie) aanwezig was in het woonzorgcentrum.
Berekening:
Let wel, Merk op dat, gezien de grote turnover in WZC, het zeer moeilijk is om 100% te scoren op deze
indicator. Het is immers niet haalbaar, noch wenselijk om meteen bij opname het VZP-plan op te
stellen. Er zullen dus waarschijnlijk steeds enkele (nieuwe) bewoners zijn waarmee nog geen VZPgesprek(ken) zijn gevoerd en waarvoor nog geen zorgplan opgesteld werd.
Indicator 2: Een wettelijke vertegenwoordiger aangeduid

Indicator 2: Een wettelijke vertegenwoordiger aangeduid
Om een beter beeld te krijgen van het aantal bewoners dat een wettelijke vertegenwoordiger heeft
die werd betrokken indien nodig, maak je best gebruik van indicatoren zoals de volgende:
Vraag 1: Heeft de bewoner een wettelijk vertegenwoordiger?
Ja
Neen
Vraag 2: Indien ja, werd deze vertegenwoordiger door de hulpverleners ook effectief betrokken bij de
zorg wanneer de bewoner niet meer in staat was om zelf beslissingen te nemen?
Ja
Neen
De bewoner kon zelf beslissingen maken
Berekening:
([(alle wettelijke vertegenwoordigers die effectief betrokken werden + alle bewoners die zelf konden
beslissen)/alle bewoners die een wettelijke vertegenwoordiger hebben]*100) = Percentage bewoners
met een wettelijke vertegenwoordiger die werd betrokken indien nodig.
1

Een plan voor het levenseinde is een ingevuld VZP-document of behandelrichtlijn waarbij de bewoner (of indien
die dat niet meer kon) de familie betrokken was.

2

Vlaams indicatorenproject voor woonzorgcentra (VIP WZC) van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
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([(aantal ‘ja’ op vraag 2 + aantal ‘de bewoner kon zelf beslissen’ op vraag 2)/alle ‘ja’ op vraag 1]*100) =
Percentage bewoners met een wettelijke vertegenwoordiger die werd betrokken indien nodig.
Rekenvoorbeeld:
Als je op een afdeling van 60 personen, voor 50 mensen ‘ja’ kunt aanduiden op de 1e vraag en als je
voor de 2e vraag bijvoorbeeld voor 35 van deze 50 bewoners ‘ja’ kunt aanduiden, voor 10 ‘neen’ en
voor 5 ‘de bewoner kon zelf beslissingen maken’, dan is de indicatorscore:
([(35 + 5)/50]* 100) = 80%
DUS, 80% van de bewoners heeft een wettelijke vertegenwoordiger die werd betrokken indien nodig.
Om na te gaan of dit veel of weinig is, vergelijk je dit cijfer met dat van andere afdelingen in je WZC, of
de resultaten van andere jaren.

Indicator 3: Plaats van overlijden
Om een beter beeld te krijgen van de plaats van overlijden van de bewoners in het woonzorgcentrum,
maak je best ook gebruik van de indicator H van de verplichte kwaliteitsindicatoren voor
woonzorgcentra:
Indicator:
De indicator H geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100):
Teller: aantal bewoners dat in het voorbije kalenderjaar overleden is in het woonzorgcentrum. Dit wil
zeggen dat de plaats van overlijden het woonzorgcentrum was.
Noemer: totaal aantal bewoners dat in het voorbije kalenderjaar overleden is, ongeacht hun plaats
van overlijden (woonzorgcentrum, ziekenhuis, elders).

Indicator 4: Zorg en behandeling in overeenstemming met wensen en voorkeuren van de
bewoner
Om een beter beeld te krijgen van het aantal bewoners dat de zorg en behandeling kreeg, in
overeenstemming met zijn/haar wensen, maak je best gebruik van de volgende indicatoren:
Indicator:
Deze indicator geeft een percentage weer ([teller/noemer] * 100):
Teller: aantal overleden bewoners diens wensen en voorkeuren m.b.t. zorg en behandeling gekend
waren (na een VZP gesprek of via VZP documenten) en voor wie aan zijn/haar levenseinde de zorg en
behandeling kreeg die in overeenstemming was met zijn/haar wensen en voorkeuren.
Noemer: totaal aantal bewoners dat het voorbije kalenderjaar overleden is, en diens wensen en
voorkeuren m.b.t. zorg en behandeling gekend waren (na een VZP gesprek of via VZP documenten).
Of, je gaat na voor iedere bewoner van wie de wensen zijn gekend (via een VZP gesprek of VZP
documenten) of hij/zij op het moment van de audit zorg of behandelingen krijgt die hij/zij niet wil?
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(onder behandelingen verstaan we bijvoorbeeld chemotherapie, een operatie, beademing, vocht en
voeding …)?
Berekening:
([(aantal overleden bewoners diens wensen en voorkeuren m.b.t. zorg en behandeling gekend waren
(na een VZP gesprek of via VZP documenten) en voor wie aan zijn/haar levenseinde de zorg en
behandeling kreeg die in overeenstemming was met zijn/haar wensen en voorkeuren)/(totaal aantal
bewoners dat het voorbije kalenderjaar overleden is, en diens wensen en voorkeuren m.b.t. zorg en
behandeling gekend waren (na een VZP gesprek of via VZP documenten)] * 100 = Percentage
bewoners wiens wensen/voorkeuren gekend zijn en zorg of behandeling krijgen in overeenstemming
met zijn/haar wensen of voorkeuren.
Rekenvoorbeeld:
Als van 25 bewoners de wensen gekend zijn op een afdeling van 30 en 5 bewoners krijgen een
behandeling die ze niet willen, en 20 bewoners krijgen geen behandeling die ze niet willen, dan is de
indicatorscore ([20/25] * 100) = 80%
DUS, 80% van de bewoner wiens wensen/voorkeuren gekend zijn, krijgt zorg of behandeling in
overeenstemming met zijn/haar wensen of voorkeuren.
Om na te gaan of dit veel of weinig is, vergelijk je dit cijfer met dat van andere WZCs uit de regio,
andere afdelingen in je WZC, of de resultaten van andere jaren.
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Folders
VZP+ TOOLKIT

HET LEVEN KAN VEEL
WENDINGEN NEMEN
STEL JE DE VOLGENDE SITUATIES VOOR
Je vader wordt steeds zwakker naarmate hij
ouder wordt en hij moet regelmatig naar het
ziekenhuis. Wat zal er gebeuren als hij geen
beslissingen meer voor zichzelf kan maken
tijdens zijn volgende ziekenhuisbezoek?

Hoe weet je of jij de goede keuzes
gaat maken?

Op een dag, zonder enige waarschuwing, word
je ernstig ziek. Dit zet je aan het denken over je
wensen en je toekomst.

Hoe maak je je wensen kenbaar?

Je bevindt je in een beginnend stadium van
dementie en je weet dat je op een gegeven
moment niet meer in staat zal zijn het zelf te
zeggen.

Wie zal voor jou beslissingen maken?

Vroegtijdige Zorgplanning
Vroegtijdige zorgplanning is het nu al

nadenken en afspraken maken over
de zorg die misschien later nodig
hebt, ook voor het geval je ernstig ziek

wordt of niet meer in staat bent om zelf
beslissingen te nemen. Dat maakt het
makkelijker om beslissingen te nemen en
samen voor jou te zorgen. Vroegtijdige
zorgplanning is volledig vrijblijvend.
Vroegtijdige zorgplanning veronderstelt
verschillende gesprekken met jouw
zorgverlener(s) en/of naasten.

VROEGTIJDIGE
ZORGPLANNING IS
BELANGRIJK VOOR

IEDEREEN,
… die graag een blijvende stem heeft in
beslissingen die genomen worden over zijn
of haar zorg en behandelingen
… die gemoedsrust wil geven aan zijn of
haar familieleden
… die graag deze zaken op voorhand plant,
zowel thuis, als in het ziekenhuis of in het
woonzorgcentrum

Tijdens deze gesprekken kan je:
- je familie en zorgverleners op de hoogte
brengen van wat jij belangrijk vindt en hoe jij je
zorg ziet nu, in de toekomst en aan het
levenseinde.
- een vertegenwoordiger aanduiden die in jouw
naam kan spreken wanneer je dat zelf niet meer
kan.
- je wensen ook op papier zetten in een
wilsverklaring. Dit is een juridisch afdwingbaar
document waarin je verklaart welke zorg en
behandeling je (niet) wil als je het zelf niet meer
kan beslissen.

WAAR KAN JIJ NU AL
OVER NADENKEN?
Als je aan de toekomst denk, hoe en waar
wil ik dan verzorgd worden?
Als je het zelf niet zou kunnen, wie wil jij
dan dat er beslissingen zou nemen over
jouw zorg en medische behandeling?
Wat maakt voor jou het leven op dit
moment kwaliteitsvol? Wat als dit zou
veranderen?

NU NADENKEN OVER
LATER
EEN GESCHENK VOOR MIJN
KINDEREN

Spreek erover

met je familie
met je (huis)arts
één van je zorgverleners
“Wees gerust, zolang jij daartoe in staat bent, zeg jij als
enige wat je wil of niet wil.” (Manu Keirse)

In samenwerking met

“Mijn moeder gaf mij een erg liefdevol
geschenk - ze zat met me samen en
vertelde me welke behandelingen en
zorg zij zou willen als ze erg ziek zou
worden en niet meer in staat zou zijn
het zelf te zeggen. Ze vertelde mij ook
waarom ze dit belangrijk vond.

Vorig jaar werd mijn moeder te ziek om
zelf beslissingen over haar zorg te
maken. Gelukkig kreeg ik van haar de
goede richtlijnen. Dit heeft mij echt
geholpen om haar wensen uit te
drukken en het medische team en al
haar zorgverleners te ondersteunen in
het maken van de juiste
behandelkeuzes.”
Sabine

Met steun van

Website
www.endoﬂifecare.be
Contact
joni.gilissen@vub.ac.be
annelien.van.dael@vub.ac.be
Met dank aan:
Prof. Dr. Lieve Van den Block
Prof. Dr. Luc Deliens
Prof. Dr. Chris Gastmans
Dr. Robert Vander Stichelen
Dr. Aline De Vleminck
Dr. Liesbeth Van Humbeeck

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING
MET WIE EN WANNEER?
MET WIE?
-

Alle bewoners die langer zijn opgenomen
dan 6 weken en zijn/haar belangrijke
naaste(n)
Zoek uit wie de belangrijkste naasten zijn en
wie de rol van wettelijk vertegenwoordiger
kan opnemen, indien die er nog niet is. Dit is
een naaste (niet noodzakelijk familie) die
door de bewoner zelf gekozen wordt of is
opgegeven als de eerste contactpersoon in
het dossier.

WANNEER?
-

6 tot 12 weken na opname
herhaald op meerdere momenten: bij het
herkennen van een (sleutel)moment of
signaal, of halfjaarlijks
gepland of spontaan

(SLEUTEL)MOMENTEN en SIGNALEN voor VZP
De bewoner,
is nu enkele weken opgenomen in het WZC
werd even opgenomen in het ziekenhuis
verloor een naaste
geeft aan bang te zijn voor de toekomst, de
dood, sterven,…
geeft aan dat hij/zij niet “zo wil overlijden
als …”, dat hij/zij “niet zo wil lijden”, “geen
kasplantje wil zijn”,…
kreeg recent een diagnose van een
levensbedreigende aandoening/dementie

VROEGTIJDIGE
ZORGPLANNING
HOE?

Vroegtijdige
Zorgplanning
WAT IS HET?

VZP is het nadenken en afspraken

maken over de zorg die een bewoner
misschien later nodig heeft, ook voor

het geval hij/zij ernstig ziek wordt of niet
meer in staat is om zelf beslissingen te
nemen. Dat maakt het uiteindelijk voor u
als zorgverlener gemakkelijker om
beslissingen te nemen en optimaal voor
de bewoner te kunnen zorgen.
Door deze
bewoner:

gesprekken

kan

de

- zijn/haar familie en zorgverleners op de
hoogte brengen van wat hij/zij belangrijk
vindt en hoe hij/zij zijn zorg ziet nu, in de
toekomst en aan het levenseinde.
- een wettelijke vertegenwoordiger
aanduiden die in zijn/haar naam kan
spreken wanneer hij/zij dat zelf niet
meer kan.
- zijn/haar wensen desgewenst ook op
papier zetten in een wettelijke
wilsverklaring. Dit is een document
waarin hij/zij verklaart welke zorg en
behandeling (niet) gewenst is als hij/zij
dat op dat moment zelf niet kan
beslissen.

Bereidt u voor en introduceer het onderwerp
Plan het gesprek op een passend tijdstip voor de
bewoner (en/of zijn naaste) en de huisarts, indien die
betrokken wil worden. Voorzie voldoende tijd en een
rustige ruimte.
A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.
H.

Exploreer ideeën over een ‘goed leven’ en
zijn/haar visie op kwaliteit van leven
Exploreer wensen en voorkeuren betreﬀende
huidige zorg
Exploreer wensen en voorkeuren betreﬀende
reanimatie
Exploreer wensen en voorkeuren betreﬀende
toekomstige zorg
(inclusief wettelijke
vertegenwoordiger, zorgdoelen, speciﬁeke
beslissingen rond het levenseinde en een
wettelijke wilsverklaring)
Exploreer wensen m.b.t. de plaats van
overlijden
Exploreer andere belangrijke voorkeuren
Exploreer wensen bij overlijden
Exploreer in welke omstandigheden de
bewoner zijn/haar wensen wil herzien

Sluit af en volg op
Vat samen, documenteer, breng andere betrokken
hulpverleners op de hoogte en plan een
vervolggesprek.

VZP BIJ PERSONEN MET
DEMENTIE

Spreek erover

met bewoners
met hun naasten
met andere zorgverleners

HOE PAKT U HET AAN?
-

-

-

-

-

-

-

-

Start idealiter voor aanvang van het
dementieproces, bij vermoeden van
cognitieve problemen
Ga
uit
van
maximale
wilsbekwaamheid en probeer de
bewoner maximaal te betrekken in
het VZP gesprek
Stem uw communicatiestijl en inhoud
van gesprek af op niveau en ritme van
persoon met dementie
Focus niet op ziekte of de
beperkingen van de ziekte maar op de
persoon
Zoek uit wie de belangrijkste
naaste(n) zijn en wie de rol van
wettelijk vertegenwoordiger kan
opnemen
Stuur het gesprek maar dring niet aan
om het gesprek gestandaardiseerd te
laten verlopen
De inhoud van een VZP gesprek
evolueert hoe langer hoe meer naar
het beleven van het hier en nu en wat
persoon (on)gelukkig maakt
Voer meerdere VZP gesprekken over
een
langere
periode,
rond
verschillende onderwerpen

In samenwerking met

Met steun van

Website
www.endoﬂifecare.be
Contact
joni.gilissen@vub.ac.be
annelien.van.dael@vub.ac.be
Met dank aan:
Prof. Dr. Lieve Van den Block
Prof. Dr. Luc Deliens
Prof. Dr. Chris Gastmans
Dr. Robert Vander Stichelen
Dr. Aline De Vleminck
Dr. Liesbeth Van Humbeeck

Met dank aan:

Contacteer ons
voor meer
info!
Marijke.Dheedene@vub.be
www.endoflifecare.be
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