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Definitie
“Palliatieve zorg is een benadering die de
kwaliteit van het leven verbetert van patiënten
en hun naasten die te maken hebben met een
levensbedreigende aandoening, door het
voorkomen en verlichten van lijden, door middel
van vroegtijdige signalering en zorgvuldige
beoordeling en behandeling van pijn en andere
problemen van lichamelijke, psychosociale en
spirituele aard.” (Wereldgezondheidsorganisatie, 2002)
Palliatieve zorg is
●
gericht op kwaliteit van leven én
comfort bij sterven; op het fysieke,
psychologische, sociale en spirituele;
●
gegrond in goede communicatie, met
aandacht voor wensen van patiënten,
en vroegtijdige zorgplanning, met
aandacht voor patiënt en zijn naasten

Visie
Palliatieve zorg is
●
een basisrecht van elke patiënt, WZC
bewoner, en naaste
●
een zorgbenadering en niet enkel een
afgebakende functie of service

Cohen, J., Smets, T., Pardon, K. & Deliens, L. (2014). Palliatiee zorg meer
dan stervensbegeleiding. Leuven: Uitgeverij Lannoo Campus, p.56

Onderzoeksvragen

Is palliatieve zorg
anders/lastiger tijdens
COVID-19? Wat zou het
moeten zijn? Wat is de rol en
meerwaarde?

Literatuurstudie
Systematische zoekactie naar
wetenschappelijke literatuur
(PubMed)
(“covid”[tiab] OR “pandemic”[tiab] OR “corona”[tiab]) AND ("Palliative Care” [Mesh] OR "palliative
care"[tiab] OR "Hospice Care"[Mesh] OR “hospice care”[tiab] OR "Terminal Care"[Mesh] OR
“terminal care”[tiab] OR “end of life care”[tiab] OR “end-of-life care”[tiab])

N=123
(16 Juni 2020)
N=167
(14 Juli 2020)
voornamelijk uit China, Singapore, West-Europa en USA

Voor wie en wanneer?
Holistisch, maar hoe dan?
Voor patient, familie én zorgverlener?
Multi- of transdisciplinair?
Nood aan gespecialiseerde kennis?
Inclusief meest kwetsbare populaties?
Ook publicaties vòòr COVID-19
(HIV/AIDS, Ebola, Influenza, SARS)

Landen vernoemd in
wetenschappelijke publicaties
over palliatieve zorg tijdens
COVID-19

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/docsum?text=%22palliative%20care%22
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1. COVID-19: situatie nu

Aantal cases en overlijdens
Wereldwijd en in België (16 juni 2020)

9,663 overlijdens
60,155 bevestigd in België
16,625 hersteld

Our World in Data, June 15, 2020
World Health Organization, June 16, 2020
Sciensano, June 16, 2020

Aantal cases en overlijdens
Wereldwijd en in België (14 juli 2020)

9,787 overlijdens (50% in WZC)

in België 62,781 bevestigd (56,2% in Vlaanderen)

Our World in Data, July 14, 2020
World Health Organization, July 14, 2020
Sciensano, July 14,, 2020: https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html

2. Kenmerken van overlijdens

Klinisch profiel van COVID-19 overlijdens
Preliminaire bevindingen obv data die momenteel voorhanden is
Wie

● Vooral mannen, ouderen en mensen met comorbiditeiten (op
basis van cijfers uit Italië en China)
● Hoge besmettingspercentage onder ouderen: 38 procent van
de gevallen van Covid-19 in Italië komt voor bij mensen van 70
jaar en ouder, vergeleken met 12 procent in China
De mediane leeftijd in Italië (47) is één van de hoogste in
Europa (23 procent van de bevolking is 65 jaar of ouder).

Symptomen
● Hoesten, kortademigheid, fatigue en myalgia meest significante
symptomen bij gehospitaliseerde patiënten
● Dyspneu meest significante symptoom bij overlijden
● Voornaamste oorzaak: respiratoir of hartfalen
● Nood aan palliatieve zorg wordt bevestigd in onderzoek naar
de symptoomlast en het klinische profiel van de patiënten
● Ook psychosociale en spirituele noden worden gerapporteerd

“Dyspnea and delirium were the most commonly observed symptoms in dying patients with
COVID-19.”
“The present study also highlights the crucial role of social workers and chaplains in providing
psychosocial and spiritual support to patients and families …”
“It appears most die with either respiratory or cardiac failure/injury or both. As one might expect
in acutely unwell—patients with infection sepsis, liver failure and disseminated intravascular
coagulation—there will be elements of multiple organ damage leading to death. This will have
implications for [end-of- life care].”
Oorzaak van overlijden

(n)

(%)

Acuut respiratoir distress
syndroom

98

80

Acuut hartfalen

65

60

Acuut nierfalen

20

18

Shock

13

12

7

6

Disseminated intravascular
coagulation

Dit is obv studie door Deng et al. (totaal aantal: n=109)

! Nood aan transparante en accurate rapportering van patiënten karakteristieken bij overlijden
Keeley e.a. 2020. Symptom burden and clinical profile of COVID-19 deaths: a rapid systematic review and evidence summary. BMJ Supp & Pall Care.
Bajwah e.a. 2020/ Managing Supportive Care Needs of those affected by COVID-19. JAGS.
Sun e.a. 2020. Characteristics and Palliative Care Needs of COVID-19 Patients Receiving Comfort-Directed Care. JSPM.
Onder e.a. 2020. Case-fatality rate. JAMA (https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.ucsf.idm.oclc.org/32203977/)

3. Algemene rol en response van
palliatieve zorg

Hadden we ons kunnen voorbereiden op basis van wat we
al wisten uit vorige pandemieën?

De auteurs van deze studie concluderen:
“This reflects the fact that Europe and the
U.S. are less experienced at responding to
pandemics [infectious diseases].”

De geïncludeerde studies komen voornamelijk uit
West Afrika, Taiwan, Hong Kong, Singapore, USA,
en Italië.
De studies behandelen hoe palliatieve zorg eruit
zag bij uitbraken van o.a. SARS, Ebola, Influenza,
en zijn gepubliceerd voor COVID-19 pandemie.

“Although importance of palliative care in
response to pandemics has been well
documented, this is not reflected in pandemic
plans [and policies]”

Wat concludeerden die vorige studies dan?
(synthese van vorige evidentie en aanbevelingen)
Inzet van personeel:
● Flexibele inzet (bv. het verplaatsen van
personeel van acute setting naar de
gemeenschap)
● Contact met vrijwilligers beperken voor
infectiecontrole, naast erkennen van
vrijwilliger als integraal onderdeel van PZ
‘Skill’mix van personeel:
● Psychologen, sociaal werkers en pastoraal
werker betrekken
● Interdisciplinair palliatieve zorgmodel
(vooral bij rouwverwerking en
psychosociale zorg)
Veerkracht van het personeel verzekeren:
● Het vergemakkelijken van steun onder
personeel is belangrijk om de negatieve
psychosociale effecten op het personeel,
waaronder stress, te minimaliseren
● Info over psychosociale risico's, en rouw bij
familieleden of vrienden
● Maatregelen om de verbondenheid tussen
medewerkers te verbeteren
● Training in communicatie/ rouwverwerking

Training en richtlijnen:
● PZ protocollen voor niet-gespecialiseerd
personeel zijn essentieel
● Training voor site-leads in het gebruik van de
protocollen
● Opleiding en training voor niet-gespecialiseerd
personeel in de basis van palliatieve zorg, ook
in communicatie en rouwverwerking
● Overweeg afzonderlijke richtlijnen voor
specifieke populaties, zoals mensen in
verzorgingshuizen en mensen met een
verstandelijke beperking
Beleid:
● Flexibiliteit in systemen en beleid
● Het aantal bezoekers / nummers beperken
● Wijziging in toelatingscriteria
● Systemen voor dagelijkse telefonische
ondersteuning voor gezinnen
● Vrijwilligersdiensten stoppen
● Palliatieve zorg en hospicezorg moeten deel
uitmaken van de nationale en lokale
pandemische planning

Medicijnen en apparatuur:
● Relevante medicatie voor symptomen moeten in formularia worden opgenomen
● Basisvoorzieningen (bv. intraveneuze katheters) en diagnostische/monitorings-apparatuur
● Voldoende voorraden PPE

Communicatie en coördinatie:
● Het delen van protocollen, advies en
zorgstandaarden binnen organisaties
● Identificatie van een beslisser om communicatie te verbeteren, vooral waar
meerdere zorgverleners betrokken zijn
● Snelle triage om behandeling en
herkenning van naderend overlijden te
beoordelen
Data:
● Gestandaardiseerde dataverzameling
● Blijf toezicht houden en evalueren om
operationele veranderingen of kwaliteit van
diensten te informeren
Ondersteunen van gemeenschap:
● Overweeg om middelen over te hevelen
van intra- naar extramurale zorg waar de
vraag hoger kan zijn
● Overweeg oprichting van wijkzorgcentra
● Communautair engagement
Gebruik van technologie:
● De rol van virtuele technologie om
communicatie mogelijk te maken, waarbij
bezoeken beperkt zijn, bijvoorbeeld door
een dagelijkse update te bieden voor
gezinnen

Wat is er anders?
“Time is short when patients deteriorate quickly, health professionals are
overworked, isolation is mandated, and families are advised not to touch or
even be in the same room as loved ones.”
“Continuing community-based palliative care is also harder to do safely”
“Now is the time to insist on rapid capacity-building [in palliative care in
all care professions]”
“Palliative care services are under-resourced at the best of times.” “…
additional human and financial resources are needed.”

In het prominente vaktijdschrift, The Lancet, verschijnt meermaals de ‘call’ voor palliatieve zorg:
●
●
●
●

Wat kunnen we leren van Italië?
Eerste reacties van Italiaanse hospices (n=16) nav COVID-19, maart 2020

In maart 2020 was Italië het hardst getroffen Europese land

(aantal overlijdens na verdenking van COVID-19)

Uit onderzoek blijkt dat hospices flexibel konden reageren op de COVID-19 situatie.

Belangrijkste eerste veranderingen
1.

2.
3.

Hospices bieden ondersteuning aan
zorgvoorzieningen uit de gemeenschap
(bijv. WZC)
Criteria op basis waarvan mensen werden
toegelaten tot de hospice werden aangepast
Dagelijks telefonische ondersteuning naar
families

Grootste uitdagingen
1.
2.
3.

Tekort aan PPE
Setting-specifieke richtlijnen
ontbraken
Impact op zorgverleners werd
niet overal opgevolgd, en er bleek
verscheidenheid in ondersteuning
van personeel.

Costantini e.a. 2020. Response and role of palliative care during the COVID-19 pandemic: A national telephone survey of hospices in Italy. Palliative Medicine.

Samenvattend
Waarom palliatieve zorg?
●

Veel patiënten met ernstige COVID-19 ervaren zware
symptoomlast, inclusief kortademigheid en agitatie.
Palliatieve zorg is daarom een belangrijk onderdeel van
zorg, ongeacht de prognose van de patiënt.

●

Patiënten met ernstige COVID-19 gaan snel achteruit. Het
is belangrijk om eens strategie/behandelingsrichtlijn klaar te
hebben voor wanneer de patiënt achteruit gaat en wanneer
het overlijden nadert (zeker wanneer intensieve zorgen niet
gepast zijn). Deze strategie kan gelijk lopen met het acute
medische management plan.
Duidelijke, eerlijke en tijdige communicatie met de patiënt
(indien zij hiertoe in staat zijn) en hun naasten is essentieel.

●

Ting et al. (2020). Palliative care for patients with severe COVID-19. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2710

4. Type/vorm palliatieve zorg

4.1. Telemedicine & palliatieve zorg

Bevindingen & eerste ervaringen met eHealth
toepassingen in palliatieve zorg
●
●

●

●

eHealth zowel extra- als intramuraal een toegevoegde waarde
voor de palliatieve zorg
Internationale literatuur wijst erop eHealth effectief, toegankelijk,
acceptabel en kosteneffectief is - enkele kleine studies over
effectiviteit in COVID-19 hoewel eerste resultaten positief zijn
Klein onderzoek: 8/10 familieleden kon door het e-contact met
zorgpersoneel hun vragen stellen, gevoelens uiten en had
daarna meer vertrouwen had in de zorg voor hun naaste
Het e-contact diende niet enkel voor steun aan familie (90%), het
contact was ook om klinische informatie over de prognose te
geven (38%) en om zorgdoelen te verhelderen (35%).

"... Ik had de ernst van de situatie niet
geweten ... Voor mij om [mijn vader] in zo’n
slechte staat [orgineel: incapacitated] te
zien ... het relativeert echt hoe het virus is."
(Kuntz et al., 2020)

Kuntz JG, et al. Feasibility and Acceptability of Inpatient Palliative Care E-Family Meetings During COVID-19 Pandemic, Journal of Pain and Symptom Management (2020), doi: https://doi.org/10.1016/
j.jpainsymman.2020.06.001.
Sutherland AE, et al. Supportive & Palliative Care Epub ahead of print: [please include Day Month Year]. doi:10.1136/bmjspcare-2020-002326

Bevindingen & eerste ervaringen met eHealth
toepassingen in palliatieve zorg
Eerste bevindingen lijken positief. EHealth heeft de opportuniteit om de
kans op besmetting te verkleinen, fysieke afstanden te overbruggen en
contact in stand houden tussen patiënt en familie/zorgmedewerker
Tijdige identificatie van palliatieve noden: Het tijdig identificeren van
patiënten met palliatieve noden is van belang omdat de kans groot is
dat deze patiënten geïntubeerd moeten worden – wat implicaties heeft
voor het eventuele e-contact met hun familie.
Training en guidelines om vaardigheden e-contact aan te leren:
Vaardigheden aanleren om e-contact tot stand te brengen
(technisch, praktisch etc.)
Toelichting toestand patiënt aan familie vooraleer
“patiënt-bezoek” - vaak onverwachte verslechting grote schok
voor familie
Tele-consultatie is niet hetzelfde als in-persoon consultatie: vb
non-verbale communicatie

Apparaat om e-contact te faciliteren: De apparaten die
worden gebruikt om het e-contact op te zetten moeten
worden voorzien van een omhulsel dat gemakkelijk is vast
te houden, neergezet kan worden maar die ook goed te
desinfecteren is.
Gebruikte software: Het is noodzakelijk dat alle vormen
van eHealth moet gebeuren via veilige, betrouwbare en
beveiligde software waarbij ook de eenvoudigheid van de
software een belangrijke rol speelt om ehealth zo
toegankelijk mogelijk te maken
After-match: Opvolgen van familie na e-familie meeting is
belangrijk maar was tijdens de corona periode niet
voldoende aandacht voor.

- Kuntz JG, et al. Feasibility and Acceptability of Inpatient Palliative Care E-Family Meetings During COVID-19 Pandemic, Journal of Pain and Symptom Management (2020), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jpainsymman.2020.06.001.
- Sutherland AE, et al. Supportive & Palliative Care Epub ahead of print: [please include Day Month Year]. doi:10.1136/bmjspcare-2020-002326
- Calton B, Abedini N, Fratkin M. Telemedicine in the Time of Coronavirus. J Pain Symptom Manage. 2020 Jul;60(1):e12–4.
- Israilov S, et al. National Outreach of Telepalliative Medicine Volunteers for a New York City Safety Net System COVID-19 Pandemic Response. J Pain Symptom Manage. 2020 May;S0885392420304309.
- Lau J, et al. Staying Connected In The COVID-19 Pandemic: Telehealth At The Largest Safety-Net System In The United States: A description of NYC Health + Hospitals telehealth response to the COVID-19 pandemic. Health Aff (Millwood). 2020 Jun 11;10.1377/hlthaff.

Betrokkenheid van familie via virtuele oplossingen
Uit onderzoek met 16 familieleden, naar gebruik van een
“Whatsapp” groep in palliatieve zorg acute units en
hospices (om familie te betrekken gedurende klinische
rondes) blijkt dat:
1.

2.

Familie de ‘whatsapp’ gesprekken een goede
oplossing vindt - i.k.v. physical distancing
maatregelen.
De echte ‘bedside’ nabijheid/aanwezigheid niet
vervangen kan worden door virtuele oplossingen.
Familieleden pleiten ervoor toch afscheid te kunnen
nemen bij het overlijden.

Mercadante e.a. Palliative care in times of COVID-19. 2020, Journal of Pain and Symptom Management

[WhatsApp goed alternatief maar …]
“bedside was considered irreplaceable. They
perceived that their loved one, when
admitted to hospice, had to say goodbye
before dying.” (Mercadante et al., 2020)

• Blijkt effectief in home-based
palliatieve zorg, weinig evidentie
voor effectiviteit in ziekenhuizen
• Kan toegang tot palliatieve zorg
verhogen (ook voor meest
kwetsbare populaties?)
• Kan bijdragen aan behoud van
relatie maar fundamenteel anders
dan face-to-face
• Nood aan: richtlijnen, training,
administratieve ondersteuning,
funding? (nog niet onderzocht)
• Nadelen zoals stress, angst?
(nog niet onderzocht)

Tele- en eHealth in palliative care

Samenvatting

4.2. Vroegtijdige/voorafgaande
zorgplanning

COVID-19 bemoeilijkt VZP, maar kan het ook
bespoedigen
While social distancing and remote consultations make advance
care planning especially challenging, there are also potential
opportunities.
(Hopkins et al, 2020 & Block et al., 2020)
Rates of advance care planning with frail patients are low;
having a “trigger” to initiate conversations is a key facilitator.
Some may find the universal threat of covid-19 a more
acceptable reason to discuss future care than a diagnosis of
frailty, a label many find pejorative.
(Hopkins et al, 2020)

Block, e.a. 2020. During COVID-19, Outpatient Advance Care Planning Is Imperative: We Need All Hands on Deck. JAGS (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32359075/)
Hopkins e.a. 2020. Reassessing advance care planning in the light of covid-19. BMJ (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32423988/)

COVID-19 richtlijnen voor VZP hebben tot dusver leggen vooral focus op ‘documenteren’ (Hopkins e.a., 2020)
We weten nochtans uit voorgaand wetenschappelijk bewijs dat het louter documenteren niet genoeg is om zorg te
bieden die in overeenstemming is met de wensen van de patiënt (Hopkins e.a., 2020)

3 voorstellen vanuit onderzoekers over VZP tijdens
COVID-19
1.

Alle zorgverleners moeten engageren in VZP, zonder hierbij
rekening te houden met discipline of specialisme. Alle mensen hebben
recht op VZP. Bij tijdsdruk kan men eventueel voorrang geven aan meest
kwetsbare groepen (bijv. ouderen of mensen met levensbedreigende
aandoening)

2.

Men moet erover waken dat zeker/minimaal 3 stappen doorlopen
worden: 1) aanduiden van een vertegenwoordiger, 2) aanmoedigen om met
hem/haar in gesprek te gaan over wensen, en deze eventueel te
documenteren in een wilsverklaring, 3) documenteren van die wensen in het
patiëntendossier.

Evidence-based tools voor VZP

3.

Gezondheidssystemen moeten het belang van VZP promoten of
vergemakkelijken. Gratis beschikbaar stellen van VZP materialen is hierbij
aangeraden.

(enkel beschikbaar in Engels)
https://www.capc.org/toolkits/covid-19-resp
onse-resources/
https://www.vitaltalk.org/guides/covid-19-co
mmunication-skills/
https://respectingchoices.org/covid-19-resour
ces/
https://www.ariadnelabs.org/coronavirus/

Block, e.a. 2020. During COVID-19, Outpatient Advance Care Planning Is Imperative: We Need All Hands on Deck. JAGS (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32359075/)
Hopkins e.a. 2020. Reassessing advance care planning in the light of covid-19. BMJ (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32423988/)

4.3. Psychosociale ondersteuning voor
familie en zorgverleners, inclusief
rouwbegeleiding
1.Bowers B,. Administration of end-of-life drugs by family caregivers during covid-19 pandemic. BMJ
2. Selman LE, Bereavement Support on the Frontline of COVID-19: Recommendations for Hospital Clinicians. J Pain Symptom Manage
3. Moore KJ, Supporting families in end-of-life care and bereavement in the COVID-19 Era. Int Psychogeriatrics.
4. Morris SE, Caring for Bereaved Family Members During the COVID-19 Pandemic: Before and After the Death of a Patient. J Pain Symptom Manage
5. Bakar M,. The Role of Palliative Care in Caring for the Families of Patients With COVID-19. Am J Hosp Palliat Med
6. Cheng JOS, The effects of nonconventional palliative and end-of-life care during COVID-19 pandemic on mental health-Junior doctors’ perspective. Psychological trauma : theory, research, practice and policy. 2020.
7. Tahan HM. Essential Case Management Practices Amidst the Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Crisis. Vol. Publish Ahead of Print, Professional Case Management.
8. Bouchoucha S, Bloomer MJ. Family‐centred care during a pandemic: The hidden impact of restricting family visits. Nurs Health Sci. 2020;
9. Neto et al. When health professionals look death in the eye: the mental health of professionals who deal daily with the 2019 coronavirus outbreak. Psychiatry Res.
10. Yardley S, Death and dying during the pandemic. BMJ
11. Koh MYH. Palliative Care in the Time of COVID-19: Reflections From the Frontline. J Pain Symptom Manage
12. Kent EE, The Family Caregiving Crisis Meets an Actual Pandemic. J Pain Symptom Manage
13. Wallace CL, Grief During the COVID-19 Pandemic: Considerations for Palliative Care Providers. J Pain Symptom Manage
14. Feder S, Palliative care strategies offer guidance to clinicians and comfort for COVID-19 patient and families. Hear Lung.

Psychosociaal welbevinden en rouw van familieleden
Factoren tijdens COVID-19 die negatief kunnen beïnvloeden
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Het ondervinden van een mentale (prestatie)druk door het uitvoeren ongewone zorgtaken, bv. toedienen van medicatie (1)
Het ervaren van angst door het verkeerd uitvoeren van zorgtaken/toedienen van medicatie (1)
Het zien sterven van de naaste (op intensieve zorg) (2)
Het waarnemen van de naaste die kortademig is en/of moeilijkheden heeft met ademen (2)
De naaste geïsoleerd zien (2)
Geen toegang (bezoekrecht) hebben tot de naaste (2)
Geen afscheid kunnen nemen van hun naaste aan het levenseinde (3)
Geen toegang hebben tot normale ondersteuningsnetwerken, bv. vrienden (2)
De ongewone omstandigheden waarin de patiënt is overleden (4)
Het moeten maken van levenseindebeslissingen voor de naaste (op intensieve zorg) (5).

Aanbevelingen voor ondersteunen en begeleiden van families tijdens COVID-19
● Voorzie in en/of verwijs door naar rouwbegeleiding van familieleden (2).
● Geef nazorg aan familieleden (2).
● Bied patiënt- en familiegerichte zorg aan met nadruk op gedeelde
medische besluitvorming. Klaar zorgdoelen uit die geformuleerd zijn door
de patiënt (indien mogelijk) én de familieleden (3,7,8,12,14).
● Faciliteer gesprekken inzake levenseindezorg en levenseindebeslissingen
tussen patiënt (indien mogelijk), familieleden en hulpverleners (7). Leg
hierbij de nadruk op (a) waar de patiënt wenst te sterven en (b) welke zorg
hij/zij nog wil aan het levenseinde (3).
● Bied levenseindezorg aan die rekening houdt met de culturele,
spirituele/religieuze voorkeuren van patiënten en familieleden (3,5).

● Empower familieleden in functie van het correct uitvoeren
van zorgtaken en/of toedienen van medicatie (1).
● Doe aan vroegtijdige zorgplanning waarbij de patiënt en
de familie betrokken zijn (2,10,13).
● Doe aan kwaliteitsvolle communicatie op een regelmatige,
gevoelsmatige en éénduidige manier die gepaard gaat
met accurate informatie over de gezondheidssituatie van
de naaste (2,10,13).
● Geef familieleden de mogelijkheid om te allen tijde
informatie in te winnen over de gezondheidssituatie van
de naaste (5).

● Geef aandacht aan de psychosociale wensen en noden van patiënten en
familieleden met een focus op het bieden van comfort en levenskwaliteit
(11).

● Tracht te voorkomen dat een patiënt alleen sterft. Laat
familieleden afscheid nemen van de naaste aan het
levenseinde, bv. via virtuele communicatie (2,7).

● Bereid familieleden voor op een eventueel overlijden van de naaste (3).

● Faciliteer virtuele communicatie en betrek familieleden in
het zorg- en stervensproces van de naaste (2,10,14).

● Bied sociale dienstverlening aan of verwijs familieleden door naar sociale
dienstverlening die familieleden kunnen helpen begeleiden/ondersteunen
van zorg en rouw (5).
● Begeleid familieleden wanneer ze de naaste bezoeken (5).
● Biedt speciale ondersteuning aan op maat van (klein)kinderen teneinde een
beter begrip te krijgen van de gezondheidssituatie van de naaste (5).

● Geef emotionele en spirituele ondersteuning/begeleiding
aan familieleden (2).

Psychosociaal welbevinden van zorgverleners tijdens COVID
Factoren die negatief kunnen
beïnvloeden
● Patiënten zien sterven kan resulteren in
moreel-professionele verontwaardiging (2,6); frustratie (7);
burn-out (8); obsessief-compulsieve stoornis (9);
depressie, angst en het posttraumatisch stresssyndroom
(2)
● Het zien sterven van een patiënt in de afwezigheid van
familie, kan resulteren in emotionele stress bij
zorgverleners (10)
● Het gevoel onbeschermd te zijn voor COVID, bv. gebrek
aan beschermingsmiddelen (10)
● De angst om besmet te raken met COVID en/of naasten te
besmetten met COVID (7,11)
● Het gevoel van niet-reguliere zorg te kunnen aanbieden,
kan resulteren in het verlies van de professionele identiteit
(11)
● Het gevoel van sociaal geïsoleerd te zijn van patiënten
en/of collega-hulpverleners omwille van
COVID-maatregelen (11,12)

Aanbevelingen ter ondersteuning
van zorgverleners
● Bied zelfzorg strategieën en individuele coping
mechanismen aan op structureel organisatieniveau (2,13).
● Faciliteer effectieve team cohesie, peer-ondersteuning en
multidisciplinaire samenwerking (2,7).
● Biedt speciale rouwverwerking aan voor zorgverleners
(2,13).
● Screen naar de aanwezigheid van ‘compassion fatigue’,
i.e. situatie waar empathie voor patiënten afwezig is (10).
● Erken de bezorgdheden en angsten van zorgverleners met
betrekking tot COVID (7)
● Onderhoud contact met zorgverleners die zijn uitgevallen
omwille van COVID, voorzie continue psychosociale
ondersteuning (7).
● Ontwikkeling trainingen voor zorgverleners die gericht zijn
op emotionele empowerment (7)
● Implementeer multidisciplinaire samenwerking, waarbij
hulpverleners elkaars zorgtaken kunnen
opnemen/afwisselen (14)

4.4. Symptoom- en pijnmanagement

Richtlijnen in wetenschappelijke papers
Richtlijnen voor symptoommanagement
in COVID-19
1.

Ting et al. Palliative care for patients with severe covid-19.
BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2710

2.

Bajwah et al. Managing the supportive care needs in
COVID-19. European Respiratory Journal 2020;
https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/04/07/13993003.
00815-2020

3.

Association for Palliative Medicine, UK. COVID-19 and
palliative, end of life and bereavement care in secondary
care.
https://apmonline.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-a
nd-Palliative-End-of-Life-and-Bereavement-Care-20-April-20202.pdf

4.

National Institute for Health and Care Excellence.
COVID-19 rapid guideline: managing symptoms (including
at the end of life) in the community (NICE guideline
NG163). 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng163

Recente bevindingen gerapporteerd in
wetenschappelijke paper
Symptomen:

Symptoom Management:

Recente studie, 1 juli 2020 (N=101)
●

Patiënten meestal doorverwezen naar het
ziekenhuis voor levenseindezorg of
symptoomcontrole.
Bij doorverwijzing naar het ziekenhuis had:
67% kortademigheid
43% agitatie
36% duizeligheid
23 % pijn
24% Delirium
11% secretie
9% fatigue en/of koorts
4% hoest
12% andere symptomen zoals diarree, angst,
incontinentie
Lovel et al. Characteristics, Symptom Management, and Outcomes of 101 Patients With
COVID-19 Referred for Hospital Palliative Care. JPSM, 2020.
(https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(20)30211-6/pdf)

●

●
●
●
●

●

58 van deze patiënten kregen een subcutane infusie
voorgeschreven.
Meest gebruikte geneesmiddelen (mediane dosis/24 uur) waren:
opioïden (morfine, 10 [5e30] mg; fentanyl, 100 [100e200] mcg;
alfentanil, 500 [150e1000] mcg) en midazolam (10 [5e20] mg).
Ademloosheid en agitatie komen vaak voor, maar reageren goed
op opioïden en benzodiazepines.
Beschikbaarheid van subcutane infusiepompen is essentieel.
Infusen werden beoordeeld als ten minste gedeeltelijk effectief bij
40/58 patiënten, terwijl 13 patiënten stierven vóór beoordeling.
Patiënten brachten een mediaan [IQR] van 2 [1-4] dagen onder
het palliatieve zorgteam, die 3 [2-5] contacten hadden met
patiënten, familie en clinici.
In maart 30, 2020, stierven 75 van de 101 patiënten; 13 werden
teruggestuurd naar huis met ondersteuning van een palliatief
zorgteam/hospice; en 13 kregen palliatieve zorg in het ziekenhuis.

5. Palliatieve zorg voor
verschillende populaties

5.1. Ouderen

Gevorderde leeftijd is geassocieerd met grotere kans op besmetting en
overlijden met COVID-19

COVID-19 kan infecties veroorzaken in alle leeftijdsgroepen van de
populatie, bij patiënten met een gevorderde leeftijd, vanwege de
associatie met fysieke comorbiditeiten en frailty, is er een hoog
risico op ernstige ziekte en de dood als gevolg.

Het sterftecijfer in de 70+ leeftijdsgroep ligt tussen
8.6% - 13.4% in vergelijking met 0.0026 - 0.3% in
de leeftijdsgroep onder de 45 jaar.

Eriksen, S. et al (2020) Palliative treatment and care for dying nursing home patients with COVID-19. The Journal of the Norwegian Medical Association. doi: 10.4045/tidsskr.20.0306
Lapid, MI. et al (2020) Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries. International Psychogeriatrics. Doi: 10.1017/S1041610220000836.
Ruan, S (2020). Likelihood of survival of coronavirus disease 2019 (comment, published online). Lancet Infectious Diseases, doi:10.1016/S1473-3099(20)30257-7
Zhou, F. et al (2020). Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet, 395, 1054-1062. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3.
Sciensano, 14 Juli 2020 (https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html)

Uitdagingen - Rechten en bio-ethische principes
XXX extra literatuur nog toevoegen.
Tijdens COVID-19 crisis is het cruciaal om naar gelijke toegang tot optimale
stervensfase en overlijden te streven en behouden, zelfs voor de meest
kwetsbaren.

Lapid, MI. et al (2020) Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries. International Psychogeriatrics. Doi: 10.1017/S1041610220000836.

Uitdagingen - VZP
Voorafgaande of vroegtijdige zorgplanning (VZP) is cruciaal in de COVID-19
context. Vanwege de onvoorspelbare en snelle achteruitgang bij sommige
patiënten met COVID-19, is er weinig tijd om te spreken met de patiënt en
zijn/haar naaste(n). Dit is met name een dringende situatie voor patiënten met
dementie, die mogelijks zelf niet wilsbekwaam zijn om nog beslissingen voor
zichzelf te maken.

Lapid, MI. et al (2020) Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries. International Psychogeriatrics. Doi: 10.1017/S1041610220000836.
Kunz, R & Minder M. (2020) COVID-19 pandemic: palliative care for elderly and frail patients at home and in residential and nursing homes. Swiss Med Wkly. w20235. Doi: 10.4414/smw.2020.20235.

Uitdagingen - Symptoom management inclusief
palliatieve sedatie
In Nederland en België zijn behandelingsrichtlijnen ontwikkeld voor de meest
voorkomende symptomen in COVID patiënten, zoals: kortademigheid, pijn,
hoesten, delier, misselijkheid, overgeven, angst en slapeloosheid. Bijkomende
uitdaging is zogenoemde ‘stille hypoxie’, waarbij een zuurstofsaturatie van 70% is
zonder zichtbare symptomen. In deze situatie, is behandeling van zuurstof
aangevuld door morphine gerechtvaardigd.
Alhoewel er nog geen onderzoeksdata over bekend is, wordt er verwacht dat
palliatieve sedatie nodig kan zijn voor patiënten met dementie die refractaire
kortademigheid gelijktijdig met angst en delier ervaren.
Lapid, MI. et al (2020) Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries. International Psychogeriatrics Doi: 10.1017/S1041610220000836. Kunz, R &
Minder M. (2020) COVID-19 pandemic: palliative care for elderly and frail patients at home and in residential and nursing homes. Swiss Med Wkly. w20235. Doi: 10.4414/smw.2020.20235.

Uitdagingen - Hulp bij zelfdoding en euthanasie
Als er ooit tijd was voor zorgvuldig onderzoek naar besluitvorming rond hulp bij
zelfdoding, dan is het nu de tijd. De wens om het leven te beëindigen gerelateerd
aan gevorderde leeftijd kan ontstaan vanuit een samensmelting van complexe
factoren, zoals (maar niet gelimiteerd tot) depressie, psychologische en cognitieve
achteruitgang, verlies van onafhankelijkheid, eenzaamheid, verlies van doel en
betekenis, en gevoel dat leven compleet is.
Tot nu toe, zijn er geen signalen van veranderingen in hulp bij zelfdoding en
euthanasie in de praktijk in Nederland en België.

Lapid, MI. et al (2020) Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries. International Psychogeriatrics. Doi: 10.1017/S1041610220000836. Richards, N.
(2017). Old age rational suicide. Sociology Compass. Doi. https://doi.org/10.1111/soc4.12456

Suggesties voor zorgverleners - kwalitatieve zorg
voor ouderen in COVID-19 context (1)
1.

2.
3.
4.

Volgen van richtlijnen om de curve af te vlakken, inclusief regelmatig handen
wassen, ‘social distancing’, (juiste) gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen, behouden van screening- en test protocollen.
In de armen sluiten van innovaties, zoals telemedicine als alternatief voor
face-to-face bezoeken.
Gebruik biopsychosociale aanpak voor psychiatrische ziekten, zoals angsten
en depressies.
Verander werkmethoden om de vraag en aanbod van personeel te beheren,
zoals werkverdeling tussen artsen die zorg leveren aan patiënten met COVID,
en afwisselend, elkaar helpen en ondersteunen.

Lapid, MI. et al (2020) Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries. International Psychogeriatrics. Doi: 10.1017/S1041610220000836.

Suggesties voor zorgverleners - kwalitatieve zorg
voor ouderen in COVID-19 context (2)
5. Permanente aanpassing en verfijning van procedures en
behandelingsprotocollen gebaseerd op nieuwe evidentie en aanbevelingen van
professionele organisaties; zorg voor voldoende persoonlijke
beschermingsmiddelen en palliatieve zorg middelen, zoals zuurstof bevoorrading.
6. Aandacht geven aan ondersteuning van personeel, organisatie en crisis
management teams van voorzieningen.
7. Versterken van medewerking en transmurale samenwerking tussen primaire
zorg, ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.
Lapid, MI. et al (2020) Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries. International Psychogeriatrics.Doi: 10.1017/S1041610220000836.

Suggesties voor zorgverleners - kwalitatieve zorg
voor ouderen in COVID-19 context (3)
8. Bewustzijn dat, vanwege COVID-19, personen acuut gescheiden worden van
sociale omgeving op het meest cruciale moment aan het einde van het leven.
Faciliteer sociale ondersteuning door gebruik van technologieën op afstand.
9. Aanmoedigen van VZP, dit baseren op informatie en gezamenlijke
besluitvorming, hierbij gebruik maken van technologieën op afstand.
10. Voorbereiden van psychosociale en spirituele support na de COVID-19 crisis,
voor zowel zorgverleners en naasten van personen die zijn overleden tijdens de
COVID-19 periode.
Lapid, MI. et al (2020) Providing quality end-of-life care to older people in the era of COVID-19: perspectives from five countries. International Psychogeriatrics. Doi: 10.1017/S1041610220000836. Kunz, R &
Minder M. (2020) COVID-19 pandemic: palliative care for elderly and frail patients at home and in residential and nursing homes. Swiss Med Wkly. w20235. Doi: 10.4414/smw.2020.20235.

5.2. SARS-CoV-2 in kinderen en
jongeren

Algemene stavaza
Er werd in de laatste maanden erg veel onderzoek gepubliceerd over
het SARS-CoV-2-virus in relatie tot kinderen en jongeren.
Laatste PubMed-resultaat (14 juli ‘20): 3,954 papers over
SARS-CoV-2 in kinderen en jongeren.

Palliatieve Zorg
Er werden momenteel, naar ons weten, 5 papers over palliatieve
zorg bij kinderen en jongeren in relatie tot SARS-COV-2
gepubliceerd (0,001% van totaal aantal papers). Designs van de 5
papers waren opinie (geen methode), en 1 kwalitatieve studie
(interviews).

Een resterende paper (1/5) bespreekt erg algemeen hoe de principes
van palliatieve zorg gebruikt kunnen worden om met kinderen te
communiceren over SARS-CoV-2, bv. gehanteerde principes als
openheid en vertrouwen.

Conclusie: In een eerste fase van de pandemie leek onderzoek vooral gericht op klinische outcomes bij kinderen, nu is er
een verschuiving naar onderzoek over specifieke syndromen bij zieke maar niet-terminale kinderen, en over mentale
gezondheid bij gezonde kinderen (effect lockdown). Voor pediatrische palliatieve zorgen is er weinig zekere evidentie en
data, er werd vooral opinie gepubliceerd. Het lijkt echter dat in andere gebieden binnen pediatrie er dringender antwoorden
nodig zijn (bv. effect op mentale gezondheid bij gezonde kinderen).
Lazzarin, P., et al. (2020) Management strategies adopted by a pediatric palliative care network in northern Italy during the COVID‐19 pandemic. Acta Paediatrica.
Weaver, M. S., et al. (2020). Human Touch via Touchscreen: Rural nurses’ experiential perspectives on telehealth use in pediatric hospice care. JPSM
Evans, A. et al. (2020). Pediatric Palliative Care in a Pandemic: Role Obligations, Moral Distress, and the Care You Can Give. Pediatrics.
Ellis, K., & Lindley, L. C. (2020). A virtual children's hospice in response to COVID-19: The Scottish experience. JPSM
Weaver, M. S., & Wiener, L. (2020). Applying palliative care principles to communicate with children about COVID-19. JPSM

5.3. Mensen met kanker, COPD,
hartfalen of dementie

Dementie

Kanker

Tot dusver weinig tot geen wetenschappelijke literatuur over

Mensen met kanker ervaren aanzienlijke (bijkomende)

palliatieve zorg bij mensen met dementie tijdens COVID-19. De
beschikbare literatuur richt zich vooral op dagelijkse zorg van

belemmeringen bij de toegang tot chemo en radiotherapie
Bij patiënten met kanker die koorts en/of ademhalingssymptomen

mensen met dementie, ondersteuning van mantelzorgers (bijv.

overweeg je best ook andere oorzaken, naast COVID-19 (bijv.

tele-ondersteuning).

andere infecties of therapiegerelateerde pneumonitis).
Voor vermoedelijke of bevestigde COVID-19:

Proportie patiënten met dementie vermoedelijk hoog bij

●

bespreek tijdelijke stopzetting van kankertherapie

overlijdens na COVID-19. Één studie vond dat op 30 patiënten die

●

Geef informatie over COVID-19 aan zowel patiënten en

werden opgenomen op de palliatieve zorg unit, 46.7% vermoedelijk
dementie had.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7264665/)
Klik hier voor het Nederlandstalige rapport van het

zorgverleners.
●

Neem preventie en controlemaatregelen binnen kankercentra
nemen (bewaak billijkheid, transparantie en evenredigheid

●

Verminder acute opnames en zorg voor voldoende personeel

●

Communiceer wijzigingen in behandeling

●

Overweeg mogelijke effecten van COVID-19 op bloedtoevoer en

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw.

beschikbaarheid van stamceldonoren.
●

Bespreek en documenteer zorgdoelen en betrek palliatieve
zorgdiensten bij noodplannen.

Cipriani ea. Access to care for patients with dementia in COVID-19. Am J Ger Psych
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7162751/).
Tousi. Dementia care in times of COVID-19. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32651326/).
Sun e.a. Characteristics and Palliative Care Needs of COVID‐19 Patients Receiving
Comfort‐Directed Care. JAGS

Mehta ea. Palliative Care for Patients With Cancer in the COVID-19 Era. JAMA Oncol
Sharma e.a. Special considerations for elderly patients with head and neck cancer during the
COVID-19 pandemic.
Weinkove ea .Managing haematology and oncology patients during the COVID-19 pandemic:
interim consensus guidance. Med J Aug
Al Waheidi ea. Additional challenges faced by cancer patients in Gaza due to COVID-19.

5.4. Andere kwetsbare populaties

Structurele ongelijkheid en COVID-19
“SARS-CoV-2 discrimineert niet, maar zonder zorgvuldige overweging kan de wereldwijde reactie op de
COVID-19 pandemie dat wel doen.” - Lancet Editorial
De pandemie verhoogt de druk op onze gezondheidszorg, creëert nieuwe tekorten aan middelen en personeel en doet
bestaande tekorten toenemen. In crisissituaties, waarbij schaarse middelen voorzichtig verdeeld moeten worden, worden
bestaande ongelijkheden uitvergroot .
Patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en tegelijkertijd met tekorten in de sociale determinanten van gezondheid leven,
hebben meer moeite om toegang te krijgen tot die zorg.
Het is daarom belangrijk dat overheden, zorgdiensten en gemeenschappen er bewust over waken dat deze ongelijkheden
geminimaliseerd worden in de manier waarop we de crisis aanpakken.

The Lancet. 2020. The gendered dimensions of COVID-19. The Lancet. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30823-0
Arya A, Buchman S, Gagnon B, Downar J. 2020.. Pandemic palliative care: beyond vetilators and saving lives. Canadian Medical Association Journal. Doi: https://doi.org/10.1503/cmaj.200465

Sociale determinanten van gezondheid
“De sociale determinanten van gezondheid zijn de omstandigheden waarin mensen worden
geboren, groeien, leven, werken en ouder worden. Deze omstandigheden worden bepaald door de
verdeling van geld, macht en middelen op mondiaal, nationaal en lokaal niveau. De sociale determinanten
van gezondheid zijn meestal verantwoordelijk voor ongelijkheden op gezondheidsgebied - de oneerlijke en
vermijdbare verschillen in gezondheidstoestand binnen en tussen landen.”
De COVID-19 pandemie en de genomen maatregelingen treffen mensen anders langsheen verschillende
socioculturele, etnische en gender breuklijnen. Sociale, etnische, culturele en gender ongelijkheden
beïnvloeden wie geïnfecteerd wordt met COVID-19, hoe de symptomen behandeld worden, ziektelast en
de impact van verschillende niveaus van toegang tot zorg op gezondheidsuitkomsten.

WHO. Social determinants of death. Link: https://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/
Rosa WE, Gray TF, Chow K, Davidson PM, Dionne-Odom JN, Karanja V, Khanyola J, Kpoeh JDN, Lusaka J, Matula ST, Mazanec P, Moreland PJ, Pandey S, de Campos AP, Meghani SH. 2020. Recommendations to leverage
the palliative nursing role during COVID-19 and future public health crises. Journal of Hospice & Palliative Nursing. Doi: https://doi.org/10.1097/NJH.0000000000000665
Yancy CW. COVID-19 and African Americans. JAMA. 2020. Doi: https://doi.org/10.1001/jama.2020.6548
Wang Z, Tang K. Combating COVID-19: health equity matters. Nat Med. 2020;26(4):458. Doi: https://doi.org/10.1038/s41591-020-0823-6
Krishnakumar B, Rana S. COVID 19 in INDIA: Strategies to combat from combination threat of life and livelihood [published online March 28, 2020]. J Microbiol Immunol Infect. 2020. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.03.024
The Lancet. 2020. The gendered dimensions of COVID-19. The Lancet. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30823-0

Kwetsbare populaties en regio’s
De literatuur rond COVID-19 en palliatieve zorg identificeert enkele bijzonder kwetsbare
populaties en regio’s
- Mensen met een fysieke of mentale beperking
- Mensen met een migratie achtergrond, ontheemde groepen, culturele minderheden
- LGBTQ+ personen en gemeenschappen
- Lage- en middeninkomenslanden
Deze lijst is niet exhaustief, en verschillende kwetsbaarheden stapelen zich vaak op en versterken elkaar.
Het is daarom belangrijk dat zorgplannen en beleid rond palliatieve zorg in COVID-19 rekening houden
met intersectionaliteit.

Arya A, Buchman S, Gagnon B, Downar J. 2020.. Pandemic palliative care: beyond vetilators and saving lives. Canadian Medical Association Journal. Doi: https://doi.org/10.1503/cmaj.200465
Lakhani A. 2020. Which Melbourne Metropolitan Areas are vulnerable to COVID-19 based on age, disability, and access to health services? Using spatial analysis to identify service gaps and inform delivery. JPSM. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.041
Kirkpatrick JN, Hull SC, Fedson S, Mullen B, Goodlin SJ, Allocating Scarce Resources and Triaging Patients during the COVID-19 Pandemic, Journal of the American College of Cardiology (2020), doi:
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.05.006.
Nagakawa S, Berlin A, Widera E, Periyakoil VS, Smith AK, Blinderman CD. 2020. Pandemic Palliative Care Consultations Spanning State and Institutional Borders. The American Geriatrics Society. Doi:
https://doi.org/10.1111/jgs.16643
Rosa WE, Shook A, Acquaviva KD. 2020. LGBTQ+ inclusive palliative care in the context of COVID-19: Pragmatic recommendations for clinicians. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.155
Radbruch L, Knaul FM, de Lima L, de Joncheere C, Bhadelia A. 2020.The key role of palliative care in response to the COVID-19 tsunami of suffering. The Lancet, vol 395. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30964-8
Pettus K, Cleary JF, de Lima L, Afmed E, Radbruch L. 2020. Availability of internationally controlled essential medicines in the COVID-19 pandemic. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.153
The Lancet. 2020. Palliative care and the COVID-19 pandemic. The Lancet. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30822-9

Mensen met een beperking
-

Toegang tot zorg
- Mensen met een fysieke of mentale beperking hebben lagere toegang tot eerstelijns
zorgdiensten, en zijn daarom extra kwetsbaar in crisissituaties waarbij toegang tot zorg verder
beperkt wordt.

-

Discriminatie in triage beslissingen
- Triage vanuit een utilitaire benadering met nadruk op lange-termijn mortaliteit (i.t.t.
korte-termijn) discrimineert tegen ouderen en mensen met een beperking.
- Voornamelijk wanneer maximalisatie van kwaliteit als beoordelingswaarde gehanteerd wordt,
een inherent subjectief criterium.

Arya A, Buchman S, Gagnon B, Downar J. 2020.. Pandemic palliative care: beyond vetilators and saving lives. Canadian Medical Association Journal. Doi: https://doi.org/10.1503/cmaj.200465
Lakhani A. 2020. Which Melbourne Metropolitan Areas are vulnerable to COVID-19 based on age, disability, and access to health services? Using spatial analysis to identify service gaps and inform delivery. JPSM. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.041
Kirkpatrick JN, Hull SC, Fedson S, Mullen B, Goodlin SJ, Allocating Scarce Resources and Triaging Patients during the COVID-19 Pandemic, Journal of the American College of Cardiology (2020), doi:
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.05.006.
Etkind S, Lovell N, Higginson IJ, Sleeman KE. 2020. The Role and Response of Palliative Care and Hospice Services in Epidemics and Pandemics: A Rapid Review to Inform Practice During the COVID-19 Pandemic. JPSM.
doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.029

Mensen met een beperking - Aanbevelingen
-

Ontwikkel een aanpak op maat voor mensen met beperkte of geen toegang tot
institutionele zorgdiensten vanwege afstand of capaciteit
- Bouw voort op kennis en vaardigheden van mantelzorgers
- Informeer het zorgteam over specifieke gevolgen van COVID-19 op ouderen met een beperking

-

Ontwikkel een palliatieve zorg model met aandacht voor de ondersteuning van de
gezondheid en het welzijn van kwetsbare populaties in prioriteitsgebieden met
beperkte toegang tot zorg.
- Voorzie in dit model ruimte voor overwegingen rond gelijkheid (equity) in bestaande
denkkaders voor palliatieve zorg in pandemieën.
- Voorzie aparte richtlijnen voor specifieke kwetsbare populaties zoals ouderen, mensen met
fysieke of intellectuele beperkingen.

Arya A, Buchman S, Gagnon B, Downar J. 2020.. Pandemic palliative care: beyond vetilators and saving lives. Canadian Medical Association Journal. Doi: https://doi.org/10.1503/cmaj.200465
Lakhani A. 2020. Which Melbourne Metropolitan Areas are vulnerable to COVID-19 based on age, disability, and access to health services? Using spatial analysis to identify service gaps and inform delivery. JPSM. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.041
Kirkpatrick JN, Hull SC, Fedson S, Mullen B, Goodlin SJ, Allocating Scarce Resources and Triaging Patients during the COVID-19 Pandemic, Journal of the American College of Cardiology (2020), doi:
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.05.006.
Downar J, Seccareccia D, Associated Medical Services Inc. 2010 Educational Fellows in Care at the End of Life. Palliating a pandemic: ‘‘all patients must be cared for’’. JPSM.
doi:https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2009.11.241
Etkind S, Lovell N, Higginson IJ, Sleeman KE. 2020. The Role and Response of Palliative Care and Hospice Services in Epidemics and Pandemics: A Rapid Review to Inform Practice During the COVID-19 Pandemic. JPSM.
doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.029

Ontheemde groepen, mensen met
migratie-achtergrond en culturele minderheden
-

Etnische ongelijkheden beïnvloeden wie geïnfecteerd wordt met COVID-19, hoe symptomen behandeld
worden, toegang tot zorgdiensten en de impact hiervan op gezondheidsuitkomsten.

-

Individuen met ernstige ziektes die in migratie en humanitaire crisis blootgesteld worden aan vervolg en
geweld, hebben zware en complexe emotionele, mentale en spirituele zorgnoden bovenop hun fysieke
symptomen, die palliatieve zorg vergen.

-

COVID-19 infectiepreventie en -controle maatregelingen kunnen belangrijke culturele normen en
familierollen verstoren die op hun beurt het naleven van de richtlijnen kunnen verstoren. Onvoldoende
aandacht voor lokale culturele normen kan de ongelijkheid in gezondheidsuitkomsten en toegang tot
palliatieve zorg uitvergroten.

Rosa WE, Gray TF, Chow K, Davidson PM, Dionne-Odom JN, Karanja V, Khanyola J, Kpoeh JDN, Lusaka J, Matula ST, Mazanec P, Moreland PJ, Pandey S, de Campos AP, Meghani SH. 2020. Recommendations to leverage
the palliative nursing role during COVID-19 and future public health crises. Journal of Hospice & Palliative Nursing. Doi: https://doi.org/10.1097/NJH.0000000000000665
Doherty M, Power L, Petrova M, et al. 2020. Illness-related suffering and need for palliative care in Rohingya refugees and caregivers in Bangladesh: a cross-sectional study. PLoS Med. Doi:
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003011
Yancy CW. COVID-19 and African Americans. JAMA. 2020. Doi: https://doi.org/10.1001/jama.2020.6548
Wang Z, Tang K. Combating COVID-19: health equity matters. Nat Med. 2020;26(4):458. Doi: https://doi.org/10.1038/s41591-020-0823-6
Krishnakumar B, Rana S. COVID 19 in INDIA: Strategies to combat from combination threat of life and livelihood [published online March 28, 2020]. J Microbiol Immunol Infect. 2020. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.03.024
Koon OE. 2020. The impact of sociocultural influences on the COVID-19 measures - Reflections from Singapore. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.022

Onderbediende populaties - Aanbevelingen
Flexibele inzet op afstand
- Zet artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners uit minder
getroffen gebieden in zwaarder getroffen regio’s, steden,
provincies, instituties in vanop afstand
- Zet in op flexibele en snelle omscholing van zorgkundigen
afhankelijk van de nood
Nieuw triage systeem nodig voor het toewijzen van clinici die zowel
eerstelijnszorg als gespecialiseerde palliatieve zorg kunnen bieden. Het
wordt aangeraden dat vooral gespecialiseerde palliatieve zorgverleners
inzetten op de ondersteuning van kwetsbare groepen die het risico lopen
onderbediend te worden door het zorgsysteem (vb. Daklozen, opgesloten
mensen, inheemse groepen, ontheemde groepen…)
Nagakawa S, Berlin A, Widera E, Periyakoil VS, Smith AK, Blinderman CD. 2020. Pandemic Palliative Care Consultations Spanning State and Institutional Borders. The American Geriatrics Society. Doi:
https://doi.org/10.1111/jgs.16643
Arya A, Buchman S, Gagnon B, Downar J. 2020.. Pandemic palliative care: beyond vetilators and saving lives. Canadian Medical Association Journal. Doi: https://doi.org/10.1503/cmaj.200465
Calton B, Abedini N, Fratkin M. 2020. Telemedicine in the Time of Coronavirus. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.019
Israilov S, Krouss M, Zaurova M, Jalon HS, Conley G, Shulman P, Ivanyuk M, Jalkut E, Saladini-Aponte C, Sharma-Cooper H, Smeltz R, Faillace RT, Wei EK, Cho HJ. 2020. National Outreach of Telepalliative Medicine
Volunteers for a New York City Safety Net System COVID-19 Pandemic Response. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.05.026

LGBTQ+ gemeenschappen
LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning-identified) individuen en
gemeenschappen zijn bijzonder kwetsbaar voor ongelijkheden in palliatieve zorg en aan het levenseinde.
Ze ervaren op verschillende plaatsen ter wereld
- Economische marginalisering door gebrek aan ziekteverzekering vanwege hun identiteit
- Rechteloosheid en verdriet omdat hun naasten niet openlijk kunnen rouwen uit angst voor discriminatie en
intimidatie
- Belemmerde toegang tot zorg door eerder medisch of historisch trauma, gerelateerd aan
geïnstitutionaliseerde discriminatie en intersectionele vormen van homofobie, transfobie en racisme
- Angst voor ongewenste openbaarmaking van seksuele geaardheid of genderidentiteit door
medisch personeel
- Institutionele belemmeringen die partners en geliefden ervan weerhouden om deel te
nemen aan medische besluitvorming

Rosa WE, Shook A, Acquaviva KD. 2020. LGBTQ+ inclusive palliative care in the context of COVID-19: Pragmatic recommendations for clinicians. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.155
Brown C, Peck S, Humphreys J, Schoenherr L, Saks NT, Sumser B, Elia G. 2020. COVID-19 lessons: The alignment of palliative medicine and trauma-informed care. JPSM. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.05.014

LGBTQ+ - Aanbevelingen
1. Ga ervan uit dat elke COVID-19 patiënt een LGBTQ+ persoon is en gebruik voor elke
patiënt LGBTQ+-inclusieve taal
LGBTQ+ inclusieve palliatieve zorg interview vragen: eerste ontmoeting (Rosa et
al. 2020)
-

-

Met welke naam mag ik u aanspreken?
Welke gender voornaamwoorden zijn van toepassing voor u? (vb. Hij/hem, zij/haar, zij /
hun, ze/zir, etc.) [Zorg ervoor dat deze voornaamwoorden in volgende gesprekken
gebruikt worden]
Wie beschouwt u als uw familie?
Wie is er beschikbaar om u thuis te helpen bij uw dagelijkse behoeften als u ziek bent?

LGBTQ+
=
lesbische,
homoseksuele,
queer/questioning-identified individuen

biseksuele,

transgender,

gender-nonconformerende,

en

Rosa WE, Shook A, Acquaviva KD. 2020. LGBTQ+ inclusive palliative care in the context of COVID-19: Pragmatic recommendations for clinicians. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.155

LGBTQ+ - Aanbevelingen
2. Ga ervan uit dat elke LGBTQ+ patiënt met COVID-19 een vervangende beslissingsmaker
kan nodig hebben om op een bepaald moment mee in het zorgtraject te stappen en dat
familiale dynamieken ingewikkeld kunnen zijn.
Hanteer taalgebruik dat LGBTQ+-inclusieve medische besluitvorming ondersteunt.
LGBTQ+ gemeenschappen zijn extra kwetsbaar bij de afwezigheid van voorafgaande zorgplanning.
- Wereldwijd grote variatie in institutionele bescherming.
- Vaak familiale geschiedenis van afwijzing en intimidatie waardoor automatische toewijzing van
familielid als beslissingsmaker mogelijk niet wenselijk is.

Rosa WE, Shook A, Acquaviva KD. 2020. LGBTQ+ inclusive palliative care in the context of COVID-19: Pragmatic recommendations for clinicians. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.155

LGBTQ+ - Aanbevelingen
Taalgebruik ter ondersteuning van LGBTQ+-inclusieve medische besluitvorming (Rosa et
al. 2020)
-

-

-

Als er een moment komt dat u te ziek bent om uw wensen over uw zorg kenbaar te maken, wie wilt
u dan namens u laten beslissen? Heb je die beslissing schriftelijk vastgelegd? [Zo ja, vraag een
kopie van de betreffende wilsverklaring. Zo nee, werk dan samen met de patiënt om de
desbetreffende wilsverklaring te voltooien.]
Maakt u zich zorgen over een specifieke persoon die zou proberen in te grijpen om beslissingen
voor u te nemen?
Zo ja, heb je deze zorgen met die persoon besproken? Hoe zit het met de door u gekozen vervanger
/ beslisser voor de zorg?
Volgens het beroepsgeheim kan ik in het algemeen alleen relevante zorg gerelateerde informatie
met uw familie en vrienden delen als ik uw toestemming heb om dit te doen. Welke informatie,
indien enige, omtrent uw ziekte, toestand of zorg, zou u graag hebben dat ik met _______ deel?
Welke informatie over uw ziekte, aandoening of zorg zou u niet willen delen met _______?

LGBTQ+ = lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, gender-nonconformerende, en queer/questioning-identified
individuen

Rosa WE, Shook A, Acquaviva KD. 2020. LGBTQ+ inclusive palliative care in the context of COVID-19: Pragmatic recommendations for clinicians. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.155

LGBTQ+ - Aanbevelingen
3. Stel relevante vragen, luister, erken, en reageer empathisch op hun antwoorden.
Irrelevante vragen uit persoonlijke en ongewenste nieuwsgierigheid omtrent gender identiteit, geaardheid, mogelijke
transities, etc. kunnen triggerend werken en hertraumatiseren.
4. Hanteer principe 6 van het Trauma-Informed Care denkkader: ‘culturele, historische en gender issues’
om hertraumatisering te reduceren
Patiënt en mantelzorger niveau:
Ontwikkel een zorgplan dat de cultuur, waarden, sterktes, doelen en voorkeuren van de patiënt en hun naasten
reflecteert en dat identificatie van een historisch trauma een trauma-geïnformeerde benadering adopteert om
vertrouwen te ontwikkelen.
Zorgteam en organisatorisch niveau:
Streef er als clinicus en zorgteam naar om het bewustzijn over eigen vooroordelen te verhogen en bij te leren over het
bieden van cultureel gevoelige zorg.
Evalueer regelmatig diensten, beleid en procedures binnen het PZ team en pas indien nodig aan om culturele
gevoeligheid te maximaliseren en ongelijkheid in zorg te reduceren.

Rosa WE, Shook A, Acquaviva KD. 2020. LGBTQ+ inclusive palliative care in the context of COVID-19: Pragmatic recommendations for clinicians. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.155
Brown C, Peck S, Humphreys J, Schoenherr L, Saks NT, Sumser B, Elia G. 2020. COVID-19 lessons: The alignment of palliative medicine and trauma-informed care. JPSM. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.05.014

Lage- en middeninkomenslanden
COVID-19 levert zware druk op plaatsen met een zwakke gezondheidszorg
Lage- en middeninkomenslanden kennen grotere tekorten aan
- toegang tot intensieve en palliatieve zorgverlening,
- toegang tot proper water en ontsmettingsmiddelen,
- voorbereiding op uitbraken, en
- persoonlijk beschermingsmateriaal (PPE) en medische technologie,
- Internationaal gecontroleerde essentiële geneesmiddelen (ICEMs), waaronder opioiden
-

ICEMs zoals morphine, fentanyl en midzaolam worden gebruikt om de meest prevalente COVID-19
symptomen te behandelen (i.e. ademnood, hoest, sufheid, angst, onrust en delier)

… en ervaren grotere
- uitdagingen bij het toepassen en naleven van fysieke afstand maatregelingen, en
- afhankelijkheid van informele tewerkstelling.
The Lancet. 2020. Palliative care and the COVID-19 pandemic. The Lancet. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30822-9
Radbruch L, Knaul FM, de Lima L, de Joncheere C, Bhadelia A. 2020.The key role of palliative care in response to the COVID-19 tsunami of suffering. The Lancet, vol 395. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30964-8
Pettus K, Cleary JF, de Lima L, Afmed E, Radbruch L. 2020. Availability of internationally controlled essential medicines in the COVID-19 pandemic. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.153

Lage- en middeninkomenslanden - Aanbevelingen
-

Faciliteer de beschikbaarheid van ICEMs faciliteren
- Nationale opioide medicatie reserves moeten uitgebreid worden om een stock op te bouwen
voor de COVID-19 pandemie
- Overheden moeten doorlopende toegang tot geregulariseerde medicatie, incl opioiden,
voorzien tijdens deze pandemie
- Aanboren van vereenvoudigde procedures voor export, transport en provisie van opioide
medicatie in acute noodgevallen
-

Landen worden aangeraden gebruik te maken van gepoolde inkoopmechanismen zoals bvb
-

-

Pan American Health Organization Strategic Fund, Pharmaceutical Procurement Service in the
Organization of Eastern Caribbean States, Gulf Corporation Council, UNICEF…

Versnelde training voor clinici rond COVID-19-gerelateerde symptoomcontrole

Radbruch L, Knaul FM, de Lima L, de Joncheere C, Bhadelia A. 2020.The key role of palliative care in response to the COVID-19 tsunami of suffering. The Lancet, vol 395. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30964-8
Pettus K, Cleary JF, de Lima L, Afmed E, Radbruch L. 2020. Availability of internationally controlled essential medicines in the COVID-19 pandemic. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.153
International Narcotics Control Board, 2020. The International Narcotics Control Board calls on governments to ensure continued access to controlled medicines for pain relief and palliative care and for mental health and
neurological conditions during the COVID-19 pandemic. March 17, 2020. https://www.incb.org/incb/en/news/press-releases/2020/incb-calls-on-governments-to-ensure-continued-access-to-controlledmedicines-during-the-covid-19-pandemic.html

Lage- en middeninkomenslanden - Aanbevelingen

De Lancet Commission on Pain and Palliative Care heeft een Essential Package ontwikkeld
en bekostigd: het minimum dat een gezondheidszorgsysteem, ongeacht hoe beperkt in middelen,
universeel beschikbaar zou moeten maken.
Radbruch L, Knaul FM, de Lima L, de Joncheere C, Bhadelia A. 2020.The key role of palliative care in response to the COVID-19 tsunami of suffering. The Lancet, vol 395. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30964-8
Pettus K, Cleary JF, de Lima L, Afmed E, Radbruch L. 2020. Availability of internationally controlled essential medicines in the COVID-19 pandemic. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.153
International Narcotics Control Board, 2020. The International Narcotics Control Board calls on governments to ensure continued access to controlled medicines for pain relief and palliative care and for mental health and
neurological conditions during the COVID-19 pandemic. March 17, 2020. https://www.incb.org/incb/en/news/press-releases/2020/incb-calls-on-governments-to-ensure-continued-access-to-controlledmedicines-during-the-covid-19-pandemic.html
Knaul FM, Farmer PE, Krakauer EL, De Lima L, Bhadelia A, Kwete XJ, Arreola-Ornelas H, Gómez-Dantés O, Rodriguez NM, Alleyne GAO, Connor SR, Hunter DJ, Lohman D, Radbruch L, Madrigal MDRS, Atun R, Foley KM,
Frenk J, Jamison DT, Rajagopal MR, on behalf of the Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief Study Group. 2018. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief— an imperative of universal health
coverage: the Lancet Commission report. The Lancet. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32513-8

Aandacht voor lokale context
Om de effectiviteit en aanvaardbaarheid van COVID-19 infectiepreventie en controle maatregelingen te
verhogen, is gevoeligheid en aandacht voor culturele en maatschappelijke normen vereist. Overweeg daarom
de mogelijke valkuilen van een beleidsmaatregel wanneer die in contact komt met de lokale context en de praktische
implicaties van sociale en culturele normen binnen een maatschappij.
Niet-naleving van familiale rollen of verplichtingen kan in sommige contexten als veel erger beschouwd worden dan enige
financiële disincentives voor niet-naleving van COVID-19 richtlijnen.
Wees flexibel in de richtlijnen: in sommige omgevingen (vb arme buurten met hoge bevolkingsdichtheid) is het veel
moeilijker social distancing maatregelingen te volgen dan in andere buurten.
Tweesporenbeleid: Laat de maatregelingen gepaard gaan met nauwkeurige en actuele verspreiding van informatie aan
kwetsbare groepen binnen de bevolking. (vb: gezondheidsbevorderende info over hygiëne)

Koon OE. 2020. The impact of sociocultural influences on the COVID-19 measures - Reflections from Singapore. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.022

Onderzoek naar kwetsbare groepen
-

Geografische informatiesysteem methodes of ruimtelijke methoden kunnen gebruikt worden
om de planning van de gezondheidszorg te informeren.
- Door geografische prioriteitsgebieden te identificeren op basis van hun nabijheid tot
zorgdiensten, zorgnood, prevalentie van ouderen en mensen met een beperking kunnen
beleids- en zorgplannen ongelijkheid reduceren.

-

Opname van uitgebreide socio-demografische data in dataverzamelingen kunnen sociale
ongelijkheid in COVID-19 en palliatieve zorgverlening helpen in kaart brengen. The Lancet
roept specifiek op om een focus op leeftijd en geslacht te leggen in alle toekomstige
onderzoeksinspanningen rond COVID-19 en palliatieve zorg

Lakhani A. 2020. Which Melbourne Metropolitan Areas are vulnerable to COVID-19 based on age, disability, and access to health services? Using spatial analysis to identify service gaps and inform delivery. JPSM. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.041
The Lancet. 2020. The gendered dimensions of COVID-19. The Lancet. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30823-0

6. Palliatieve zorg in WZC

WZC disproportioneel meer getroffen door
groot aandeel overlijdens

Sciensano 29 Juni 2020
Verity et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis, The Lancet Infectious Diseases
Wu et al. Estimating clinical severity of COVId-19, Nature Medicine

Covid-19 doodt 13,4 procent van de
patiënten van 80 jaar en ouder, vergeleken
met 1,25 procent van personen in de 50 -en 0,3 procent van veertigers die de ziekte
hebben. De scherpste kloof ontstaat op
70-jarige leeftijd. Hoewel 4 procent van de
zestigers onder de patiënten het niet haalt,
verdubbelt dat aantal voor 70-plussers (8,6
procent). De verklaring voor het algemeen
verhoogde risico voor ouderen, ligt (volgens
immunologen) voor een groot stuk in van
wat ‘immunosenescentie’ heet. Dat is niet
alleen een kwestie van de jaren opstapelen,
het gaat niet om je echte leeftijd, wél om
de leeftijd van je immuunsysteem. En dat
veroudert sneller bij mensen die
chronische ziekten en onderliggende
kwalen hebben.

ENKELE BELANGRIJKE BEVINDINGEN
Op Juni 4, 2020 vindt, volgens het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 31 tot 66%
van alle overlijdens (afhankelijk van land) plaats in woonzorgcentra.
Een studie van 9395 woonzorgcentra in de VS toont dat de kans op een COVID-19 casus hoger is bij grotere
WZC in stedelijke locaties.

Katarzyna Szczerbińska, Could we have done better in nursing homes? 2020. Eur Ger Medicine (https://link.springer.com/article/10.1007/s41999-020-00362-7)
Abrams HR, Loomer L, Gandhi A, Grabowski DC (2020) Characteristics of US nursing homes with COVID-19 cases. J Am Geriatr Soc. (https://doi.org/10.1111/jgs.16661)

Media rapporteert inadequate zorg aan het
levenseinde in WZC wereldwijd
*proportie bewoners die sterven zonder (optimale) palliatieve zorg tot dusver niet gekend

Provisie van optimale palliatieve zorg blijkt
uitdagend door verschillende barrières
1.
2.
3.
4.

Tekort aan personal protective equipment (PPE) voor personeel en bezoekers (Brauer & Dixon, 2020)
Tekort aan palliatieve zorg medicatie (Brauer & Dixon, 2020)
Tekort aan zorgpersoneel (Brauer & Dixon, 2020)
Tekort aan financiering (Brauer & Dixon, 2020)

Brauer & Dixon, 2020 Report end-of-life care nursing homes
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(09)01143-9/fulltext 2 https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20233 3 Smith EE, Couillard P, Fisk JD, Ismail Z, Montero-Odasso M, Robillard JM, Vedel I, Sivananthan S, Gauthier S.
Allocating Scarce Resources to Persons with Dementia During a Pandemic. Canadian Geriatrics Journal. 2020: in press. 4 https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30354-6/pdf 5
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-52014023 6 https://www.msn.com/de-at/news/other/31-senioren-in-kanada-tot-pfleger-kamen-aus-angst-vor-corona-nicht/arBB12QiDh#image=1 7
https://www.alzheimers.org.uk/news/2020-04-14/our-letter-secretary-state-health-and-social-care 8 https://www.nzz.ch/international/coronavirus-in-italien-spitaeler-und-altersheime-als-todeszone-ld.1551236 9
https://www.focus.de/panorama/welt/jetzt-23-tote-in-pflegeheim-schon-23-covid-tote-in-wolfsburger-altenheim-anwaltlegt-nach-und-beantragt-beweissicherung_id_11839932.html

Stockage van palliatieve zorg medicatie
essentieel
Situatie
●
●
●

Weinig evidentie voor België wat invloed van tekorten van medicatie in WZC al dan niet was.
Er is enig bewijs dat tekort aan palliatieve zorg medicatie (zoals opioïden en morphine) een
uitdaging was voor sommige Europese landen
Preliminaire evidentie van Italiaanse hospices duidt op tekort van medicatie als grote hindernis om
optimaal palliatieve zorg te kunnen aanbieden

Oplossingen
●
●

In Europa worden medicatie tekorten op nationaal niveau geregeld. Toch heeft The European
Medicines Association de rol van centrale coördinator opgenomen gedurende de pandemie.
Tot dusver geen richtlijn voor continentaal Europa over tekorten van medicatie voor WZC en in het
algemeen

Brauer & Dixon, 2020 Report end-of-life care nursing homes
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.18.20038448v1.full.pdf
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(20)30182-2/fulltext?mobileUi=0
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(20)30375-4/fulltext

Tekort personal protective equipment (PPE)
Brauer & Dixon, 2020 Report end-of-life care nursing homes

Tekorten zijn gerapporteerd voor WZC in US, Canada, UK, Italië en Spanje

Richtlijnen voor WZC weinig tot geen
aanbevelingen palliatieve zorg
Gilissen Joni, Pivodic Lara, Unroe Kathleen, Van den Block Lieve, 2020. International COVID-19 guidance on palliative care for nursing homes. Journal of Pain and
Symptom Management. (https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(20)30372-9/fulltext)

●
●
●
●

Richtlijnen focussen vooral op preventie en controlemaatregelen van COVID-19 infecties
maar weinig tot niet over provisie palliatieve zorg.
Richtlijnen blijken inconsistent en verschillen naargelang de inhoud.
Details over hoe de aanbevelingen te operationaliseren ontbreken vaak.
Richtlijnen blijken niet setting-specifiek

Wat hadden we beter kunnen doen in WZC?
FACTS
- “De epidemie is nog niet voorbij. Tijdens de potentiële volgende golf

AANBEVELINGEN die impact hebben op PZ:
- De manier waarop WZC gebouwen worden ontworpen en

zullen we opnieuw getuige zijn van een ramp, als we niet

gerenoveerd, moet in de toekomst worden heroverwogen (bv.

terugkijken op de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en

verdelen in kleinere afdelingen met extra aparte kamers voor

onze lessen trekken.”

bewoners die vanwege infectie geïsoleerd moeten worden, en

- By design zijn WZC niet uitgerust met medisch specialistisch
materiaal, noch met gespecialiseerd personeel.
- Quarantaine of cohorte zorg is niet gemakkelijk. Bijv. de

om familieleden de mogelijkheid te bieden om bij de bewoner
te verblijven bij overlijden).
- Hoewel deze mogelijkheden beperkt waren, stierven bewoners

woonomstandigheden zijn afhankelijk van economische toestand

vaak niet alleen. In veel gevallen is het personeel een zeer

en verschillen van land tot land. Zo bieden WZC in België vrij ruime

nabije dagelijkse zorgverlener van de bewoners. Daarom

kamers (doorgaans meer dan 16m2 per persoon), terwijl in WZC in

hebben de talrijke sterfgevallen mogelijks een invloed op

Polen slechts 6m2 per persoon voorzien moet zijn.

psychische gezondheid van zorgverleners, een enorme

- Sommige besmette bewoners stierven zonder de mogelijkheid om

psychologische belasting die doorgaans onvoldoende

afscheid te nemen van hun familie, en er waren buitengewone

aandacht kreeg. Daarom moeten we programma's ontwikkelen

beperkingen mbt de begrafenisceremonie.

die zowel de nabestaanden alsook personeel ondersteunen na

- We zijn steeds verplicht om de kwaliteit van het sterven te

het overlijden van een bewoner.

verzekeren voor degenen die geen kans hebben om te overleven.

- Palliatieve zorgplannen moeten voor deze patiënten

- Het PACE-project dat in 6 EU-landen werd uitgevoerd, toonde aan

onmiddellijk in elke setting worden geïmplementeerd.

dat, ondanks de meeste verpleegkundigen en zorgkundigen relatief

- Verplichte trainingen over zorg aan het levenseinde en

goed op de hoogte zijn van algemene zorgprincipes, hun kennis

palliatieve zorg moeten onder alle WZC-medewerkers

van de zorg aan het levenseinde niet optimaal was.

gepromoot worden.

Katarzyna Szczerbińska, Could we have done better in nursing homes? 2020. Eur Ger Medicine (https://link.springer.com/article/10.1007/s41999-020-00362-7)

Implicaties voor langetermijn beleid
Na acute fase van COVID-19
Langetermijn aanbevelingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nationaal en regionaal beleid en richtlijnen voor provisie van palliatieve zorg in WZC versterken
Harmonisatie van betalingsregeling voor palliatieve zorg
Contracten tussen WZC en externe specialisten palliatieve zorg
Palliatieve zorg als onderdeel van curricula voor al het zorgpersoneel
On-the-job training tools en educatie
Palliatieve zorg als kerncompetentie voor WZC personeel
Kwaliteitsstandaarden voor palliatieve zorg in WZC essentieel
Nationale/regionale monitoring van kwaliteitsstandaarden en indicatoren
Nationale minimum data sets die palliatieve zorg includeren

7. Palliatieve zorg in de
community: mantelzorgers en
vrijwilligers

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn een integraal deel van het
interdisciplinair model van en bieden belangrijke
bijdragen tot psychologische zorg, sociale zorg en
rouwzorg
Ze nemen ook een rol op in de bredere
gemeenschapsondersteuning door de meest
kwetsbare mensen in de samenleving te helpen
-

Boodschappen doen
Medicatie leveren
Face-to-face contact beperken voor
risicogroepen

Vrijwilligerswerk als methode voor
strategische inzet van middelen overheen
grenzen
Telehealth / telepalliative medicine
- Artsen-vrijwilligers uit minder getroffen
gebieden worden in proefprojecten in de
VS ingezet om consultaties op afstand te
doen in zwaar getroffen gebieden
-

Overheen regionale, stedelijke of
institutionele grenzen om werklast te
verlichten

Etkind S, Lovell N, Higginson IJ, Sleeman KE. 2020. The Role and Response of Palliative Care and Hospice Services in Epidemics and Pandemics: A Rapid Review to Inform Practice During the COVID-19 Pandemic. JPSM.
doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.029
Radbruch L, Knaul FM, de Lima L, de Joncheere C, Bhadelia A. 2020.The key role of palliative care in response to the COVID-19 tsunami of suffering. The Lancet, vol 395. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30964-8
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in collaboration with NHS England and NHS Improvement. 2020. Guidelines: Managing COVID-19 symptoms (including at the end of life) in the community: Summary of
NICE guidelines. BMJ. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1461
Nagakawa S, Berlin A, Widera E, Periyakoil VS, Smith AK, Blinderman CD. 2020. Pandemic Palliative Care Consultations Spanning State and Institutional Borders. The American Geriatrics Society. Doi:
https://doi.org10.1111/jgs.16643
Israilov S, Krouss M, Zaurova M, Jalon HS, Conley G, Shulman P, Ivanyuk M, Jalkut E, Saladini-Aponte C, Sharma-Cooper H, Smeltz R, Faillace RT, Wei EK, Cho HJ. 2020. National Outreach of Telepalliative Medicine
Volunteers for a New York City Safety Net System COVID-19 Pandemic Response. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.05.026

Vrijwilligers
Artsen-vrijwilliger consultaties op afstand waren
voornamelijk voor patiënten op intensieve zorg
(61%)
En vooral gericht op zorgdoelen, gezinsupdates,
emotionele ondersteuning, anticiperend advies,
hospice plaatsing en rouwzorg
Proefproject werd gekenmerkt door betere
navigatie van elektronische zorgdossiers en
continuïteit van zorg

Werkpunten: communicatie met
eerstelijnsteam, coördineren van
maatschappelijk werkers en het opvolgen van
vooraf toegewezen consultaties

Nagakawa S, Berlin A, Widera E, Periyakoil VS, Smith AK, Blinderman CD. 2020. Pandemic Palliative Care Consultations Spanning State and Institutional Borders. The American Geriatrics Society. Doi:
https://doi.org/10.1111/jgs.16643
Israilov S, Krouss M, Zaurova M, Jalon HS, Conley G, Shulman P, Ivanyuk M, Jalkut E, Saladini-Aponte C, Sharma-Cooper H, Smeltz R, Faillace RT, Wei EK, Cho HJ. 2020. National Outreach of Telepalliative Medicine
Volunteers for a New York City Safety Net System COVID-19 Pandemic Response. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.05.026

Vrijwilligers
Gebrek aan schriftelijke richtlijnen leidt tot inconsistentie en verwarring in de praktijk:
-

Sluiting en stopzetting van vrijwilligerswerkingen in Italië

-

Heropstarting van vrijwilligerswerking

-

Herstructurering en alternatief inzetten van vrijwilligersop afstand via digitale technologie of
telefonie

-

Canadese richtlijnen stellen dat essentiële vrijwilligers (incl levenseinde ondersteuning) in
rusthuizen toegelaten worden, maar enkel als zij opgeleid zijn in het gebruik van PPE. Deze
richtlijnen zeggen niet hoe dat gerealiseerd moet worden in rusthuizen met een tekort aan PPE.

Etkind S, Lovell N, Higginson IJ, Sleeman KE. 2020. The Role and Response of Palliative Care and Hospice Services in Epidemics and Pandemics: A Rapid Review to Inform Practice During the COVID-19 Pandemic. JPSM.
doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.029
Constantini M, Sleeman KE, Peruselli C, Higginson IJ. 2020. Response and role of palliative care during the COVID-19 pandemic: A national telephone survey of hospices in Italy. Palliative Medicine. Doi:
https://doi.org/10.1177/0269216320920780
Bauer A, Dixon J. 2020. The challenges of providing end-of-life support in care homes during the COVID-19 pandemic, and opportunities for the future: An international perspective. LTCcovid, International Long-Term Care
Policy Network, CPEC-LSE, 9 June 2020.
Radbruch L, Knaul FM, de Lima L, de Joncheere C, Bhadelia A. 2020.The key role of palliative care in response to the COVID-19 tsunami of suffering. The Lancet, vol 395. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30964-8

Vrijwilligers - aanbevelingen
Zorgdiensten
- Erken vrijwilligers als integraal deel van het interdisciplinaire model van palliatieve zorg
- Overweeg alternatieve manieren om vrijwilligers in te zetten:
- Psychologische, sociale en rouwzorg op afstand
- Toegang tot telehealth middelen faciliteren
- Nood aan heldere richtlijnen voor zorgdiensten rond COVID-19 en vrijwilligerswerkingen
Gemeenschap en thuiszorg
- Vrijwilligers kunnen ingezet worden om kwetsbare mensen thuis praktisch te ondersteunen (vb
boodschappen en medicatie levering)

Etkind S, Lovell N, Higginson IJ, Sleeman KE. 2020. The Role and Response of Palliative Care and Hospice Services in Epidemics and Pandemics: A Rapid Review to Inform Practice During the COVID-19 Pandemic. JPSM.
doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.029
Nagakawa S, Berlin A, Widera E, Periyakoil VS, Smith AK, Blinderman CD. 2020. Pandemic Palliative Care Consultations Spanning State and Institutional Borders. The American Geriatrics Society. Doi:
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Israilov S, Krouss M, Zaurova M, Jalon HS, Conley G, Shulman P, Ivanyuk M, Jalkut E, Saladini-Aponte C, Sharma-Cooper H, Smeltz R, Faillace RT, Wei EK, Cho HJ. 2020. National Outreach of Telepalliative Medicine
Volunteers for a New York City Safety Net System COVID-19 Pandemic Response. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.05.026
Radbruch L, Knaul FM, de Lima L, de Joncheere C, Bhadelia A. 2020.The key role of palliative care in response to the COVID-19 tsunami of suffering. The Lancet, vol 395. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30964-8
Calton B, Abedini N, Fratkin M. 2020. Telemedicine in the Time of Coronavirus. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.019

Mantelzorgers
Meer werk, minder ondersteuning
Snellere doorverwijzing naar thuiszorg door overspoeling van zorginstellingen met patiënten in kritieke toestand
Wegvallen van professionele ondersteuning voor mantelzorgers
Resulteert in hogere zorglast en hoger besmettingsrisico
Impact op mantelzorgers’ mentale en fysieke gezondheid erkend als een dringend probleem van volksgezondheid
Effect van fysieke afstand maatregelingen
Familieleden van patiënten met COVID-19 ervaren significante psychologische lasten
Toegenomen isolatie, eenzaamheid en financiële druk, met eigen negatieve psychologische uitkomsten
Gebrek aan ondersteuning kan leiden tot burnout en compassion fatigue
Economische stressoren
Ca. 61% van mantelzorgers in de VS rapporteren nu reeds financiële druk vanwege werkverlies en out-of-pocket
medische uitgaven.
Verhoogd risico wegvallen van verzekeringsdekking die ook hun naasten dekt in sommige landen
Powell VD, Silveria MJ. 2020. What should palliative care’s response be to the COVID-19 pandemic? JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.013
Kent EE, Ornstein KA, Dionne-Odom JN. 2020. The family caregiving crisis meets an actual pandemic. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.006
Bajwah S, Wilcock A, Towers R, Costantini M, Bausewein C, Simon ST, Bendstrup E, Prentice W, Johnson MJ, Currow DC, Kreuter M, Wells AU, Birring SS, Edmonds P, Higginson IJ. 2020. Managing the supportive care needs
of those affected by COVID-19. European Respiratory Journal. Doi: https://doi.org/10.1183/13993003.00815-2020
Radbruch L, Knaul FM, de Lima L, de Joncheere C, Bhadelia A. 2020.The key role of palliative care in response to the COVID-19 tsunami of suffering. The Lancet, vol 395. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30964-8
Fadul N, Elsayem AF, Bruera E. 2020. Integration of palliative care into COVID-19 pandemic planning. BMJ Supp & PC. doi: https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2020-002364
Selman LE, Chao D, Sowden R, Marshall S, Chamberlain C, Koffman J. 2020. Bereavement support on the frontline of COVID-19: recommendations for hospital clinicians. JPSM. doi:
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.024

Mantelzorgers
Beperkingen in bezoekbeleid
Geen éénduidige benadering: internationale consensus omtrent familiebezoeken in institutionele settings ontbreekt en de
praktijk is inconsistent
-

Door de onzekerheid van de COVID-19 situatie hebben mantelzorgers het gevoel dat ze afscheid moeten nemen van hun naasten
bij opnames in een ziekenhuis

-

Vormen een significante en mogelijk langdurige bedreiging voor de gezinseenheid omdat ze inwerken op basisnoden van
mensen om zich veilig, verbonden, nuttig en behulpzaam te voelen die in periodes van rampspoed nog zwaarder doorwegen

-

Belemmeren de interactie en relatie tussen mantelzorgers en zorgprofessionals door een gebrek aan tijd, de afstand en het
ontbreken van nonverbale communicatie

-

Negatieve gevolgen voor communicatie en persoonsgerichte zorg voor patiënten die beademt moeten worden of zich om andere
redenen niet kunnen uitdrukken

Constantini M, Sleeman KE, Peruselli C, Higginson IJ. 2020. Response and role of palliative care during the COVID-19 pandemic: A national telephone survey of hospices in Italy. Palliative Medicine. Doi:
https://doi.org/10.1177/0269216320920780
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Mantelzorgers
Besluitvorming in de zorg
Beslissingen over plaats van zorg en hospitalisaties moeten sneller gemaakt worden
-

Onzekerheid en gebrek aan informatie
bemoeilijkt mantelzorgers om geïnformeerde beslissingen te maken
Verhoogt de angst dat deze nadien niet veranderd kunnen worden
Tast het vertrouwen in de kennis van professionele zorgverleners aan

-

Afstand belemmert het inzicht in de ernst van de aandoening of toestand en bemoeilijkt de beslissingen

-

Er is vaak onvoldoende tijd om de informatie die ze krijgen te verwerken om geïnformeerde keuzes te maken of om beslissingen
met familieleden te bespreken

-

Constante balansoefening tussen zorgverlening en preventiemaatregelingen compliceert beslissingen mbt de naaste. Bepaalde
routine zorgopties zoals ziekenhuisbezoeken of alternatieve therapieën vallen weg, of deze opties worden minder aangewend uit
veiligheidsoverweging van de mantelzorger of patiënt

Constantini M, Sleeman KE, Peruselli C, Higginson IJ. 2020. Response and role of palliative care during the COVID-19 pandemic: A national telephone survey of hospices in Italy. Palliative Medicine. Doi:
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Mantelzorgers
Voornaamste zorgen over naasten
Basiszorg wordt niet geboden
Niemand die zorgverleners kan vertellen hoe de patiënt “echt is”
Vrees voor onrechtvaardige beslissingen
Vrees dat de patiënt in pijn overlijdt.

Yardley S, Rolph M. 2020. Death and dying during the pandemic. BMJ. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1472

Mantelzorgers - Aanbevelingen
Nood aan advies en richtlijnen omtrent preventie en
welzijn
- Geef anticiperend advies omtrent wat palliatieve
zorgdiensten wel en niet kunnen doen
-

Richtlijnen over infectiepreventie en minimalisering van
blootstelling

-

Flyers met informatie over behandeling van naasten,
besluitvorming, communicatie met naasten, en verdere
ondersteuningsmogelijkheden (Bajwah et al.)

-

Eenduidige advies over gebruik en de werkzaamheid
zelfgemaakte mondmaskers en andere PPE voor gezinnen.

-

Bewustmaking van bestaande informatiekanalen en
richtlijnen

Powell VD, Silveria MJ. 2020. What should palliative care’s response be to the COVID-19 pandemic? JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.03.013
Bajwah S, Wilcock A, Towers R, Costantini M, Bausewein C, Simon ST, Bendstrup E, Prentice W, Johnson MJ, Currow DC, Kreuter M, Wells AU, Birring SS, Edmonds P, Higginson IJ. 2020. Managing the supportive care needs
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Mantelzorgers - Aanbevelingen
Monitoring van zorglast
Implementatie van eenvoudige risk assessment checklists om de capaciteit van mantelzorgers te meten om in te staan
voor zorg voor ernstige aandoeningen thuis, voor en na COVID-19 symptomen bij de patiënt, de mantelzorger zelf, of
beiden.
Moedig families aan om zo vroeg mogelijk moeilijke maar noodzakelijke gesprekken te houden met hun naasten over
hun zorgwensen in het geval dat hun toestand kritiek wordt.
Triage: Voorzie face-to-face consultaties enkel voor patiënten en families voor wie palliatieve eerstelijnszorg
ontoereikend is gebleken.
Reduceren van bezorgdheid, stress en angst bij ziekenhuisopnames
Regelmatige, geplande, medische updates door dezelfde persoon
Opvolging na de updates om extra ondersteuning te bieden indien nodig
Inzendingen van de familie ontvangen via e-mail (foto’s, brieven, tekeningen, etc.) die aan de patiënt kunnen bezorgd
worden. Dit geeft de familie ook het gevoel dat ze hun naaste direct kunnen steunen vanop afstand.
Herinner mantelzorgers eraan dat de huidige toestand uitzonderlijk is, bedank hen voor alles wat zo doen, stel hen
gerust dat ze alles doen wat ze kunnen, en moedig ze aan hun sociale netwerken te activeren op elke manier die
behulpzaam en veilig is.
Kent EE, Ornstein KA, Dionne-Odom JN. 2020. The family caregiving crisis meets an actual pandemic. JPSM. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.006
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Mantelzorgers - Aanbevelingen
Ondersteuning in de zorgverlening
Ontwikkel rules of thumb voor besluitvorming en zorgverlening om de complexiteit te reduceren en snelle
besluitvorming te faciliteren.
Voorzie medicatie en materiaal voor symptoomcontrole in de thuisomgeving (cfr critical care model)
Voorzie medicatievormen die door mantelzorgers toegediend kunnen worden:
Toediening via de wangen*, onder de tong, rectaal*, of via onderhuidse injectie.
Biedt de nodige omkadering voor medicatietoediening door mantelzorger die inspeelt op voorbereiding,
zelfvertrouwen, het spanningsveld tussen emotionele betrokkenheid en klinische taak, en de schrik om het overlijden
van de naaste te bespoedigen.
*studies tonen verhoogd infectierisico voor mantelzorger via deze methodes!

Moore KJ, Sampson EL, Kupeli N, Davies N. 2020. Supporting families in end-of-life care and bereavement in the COVID-19 era. International Psychogeriatrics. Doi: https://doi.org/10.1017/s10.41610220000745
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Bowers B, Pollock K, Barclay S. 2020. Administration of end-of-life drugs by family caregivers during covid-19 pandemic. BMJ. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1615
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Mantelzorgers - Aanbevelingen
Betrokkenheid bij behandeling en zorgplanning
Betrek mantelzorgers in het zorgproces en in gezondheidsbeslissingen (vb via virtuele bezoeken) om toekomstige verontrusting

-

te voorkomen in het geval van plotse achteruitgang of wanneer verdere klinische interventies niet meer gepast zouden zijn.
Mantelzorgers zijn een cruciaal deel van het zorgteam en hun betrokkenheid en samenwerking is belangrijk voor de
bescherming van de integriteit van de gezinseenheid.
Bespreek de risico’s, voordelen en mogelijke uitkomsten van de behandelingsopties met mantelzorgers
Hanteer strategieën die, zelfs in gevallen van COVID-19 infectiepreventie en controle maatregelingen de nood van familieleden
aan nabijheid tot de stervende persoon adresseren. Denk aan digitale technologie of telefonie om hierbij te helpen.
Gebruik het substituted interests model om de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals te stimuleren.
Familieleden beschrijven de waarden van hun naaste (cultureel, spiritueel, persoonlijke voorkeuren…), belangrijke
relaties, en wie ze beslissingen voor hen zouden willen laten maken.
Zorgprofessionals bieden realistische info over klinische omstandigheden en baseert zich vervolgens op de waarden van
de patiënte om een plan voor te stellen dat bij die persoon zou passen.
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Telehealth om betrokkenheid op afstand te realiseren
- Onderhoudt gezin vergaderingen en betrokkenheid
- Stimuleert voorafgaande zorgplanning om mantelzorgers voor te bereiden
- Bouw verder op de bestaande vaardigheden van mantelzorgers
- Verschillende richtlijnen en gidsen beschikbaar voor digitale communicatie en voorafgaande
zorgplanning
- COVID Ready Communication Playbook .
- Center to Advance Palliative Care. CAPC COVID-19 response resources.
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COVID Ready Communication Playbook (link)
Beschikbaar in verschillende talen, inclusief Nederlands voor de
Belgische context.
Voor wie?
Professionele zorgverleners in verschillende settings die moeilijke
gesprekken moeten aangaan met patiënten, mantelzorgers en
andere gezinsleden over ernstige ziekte en het levenseinde.
VitalTalk Tips app beschikbaar voor iOS en Android.

Mantelzorgers - Aanbevelingen
Center to Advance Palliative Care (CAPC)
COVID-19 response resources. (link)
Engelstalig.
Wat?
Collectie van richtlijnen, inclusief voor communicatie,
telehealth, en mantelzorgers.
Voor wie?
Professionele zorgdiensten die palliatieve zorg bieden in de
COVID-19 crisis of vooruit willen plannen voor toekomstige
crisissen.

