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

