
                                            
 
Het is nooit te vroeg voor een zorgplan 
 
Het was druk donderdagavond in Tergooi. Ruim tachtig huisartsen, medisch 
specialisten, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen 
van o.a. Tergooi en Hospice Kajan bezochten het symposium Methoden voor 
besluitvorming rond het levenseinde. Zij werden uitgebreid bijgepraat over de 
nieuwste inzichten omtrent  vroegtijdige zorgplanning (advance care planning).  
 
Steeds meer mensen die aan het einde van hun leven zijn gekomen, stellen in 
overleg met hun huisarts en/of specialist een zorgplan op: een plan waarin 
wensen, doelen en voorkeuren met betrekking tot toekomstige zorg worden 
vastgelegd.  Het is belangrijk het gesprek over zo’n zorgplan tijdig en op een 
effectieve manier te voeren. Dat leidt tot grotere tevredenheid bij de patiënt en 
zijn naasten en tot minder ziekenhuisopnames in de laatste maanden van het 
leven. 
 
Op het symposium werd veel informatie over advance care planning gedeeld. 
Zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de praktijk; de Gooi- en Vechtstreek kent 
verschillende initiatieven op het gebied van vroegtijdige zorgplanning. Zo werkt 
Hospice Kajan al enige jaren met elementen uit het nieuwe Kwaliteitskader 
Palliatieve Zorg Nederland, dat binnenkort gepresenteerd wordt, en waarin het in 
kaart brengen van wensen en behoeften rond het levenseinde een centrale plaats 
heeft. 
 

Hospice Kajan biedt al vijftien jaar een warme, huiselijke omgeving aan 
mensen in de laatste fase van hun leven. Wij leveren hoogwaardige 
palliatieve zorg, waarin ruimte is voor de eigenheid en de wensen van onze 
bewoners en hun naasten. Een vast, deskundig team van huisartsen, 
gespecialiseerde verpleegkundigen en ruim honderd vrijwillige 
medewerkers biedt de bewoners 24 uur per dag, zeven dagen in de week 
professionele en persoonlijke ondersteuning in hun laatste levensfase. 

In Tergooi willen we dat iedereen met een ongeneeslijke ziekte zo optimaal 
mogelijke zorg krijgt. Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen geven, 
kunnen de zorgverleners de hulp in roepen van het palliatief team. Het 
palliatief team bestaat uit artsen (oncoloog, geriater, longarts, 
anesthesioloog, cardioloog) en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in 
palliatieve zorg. Daarnaast kunnen andere disciplines geraadpleegd 
worden. Tijdens het multidisciplinair overleg zijn verschillende disciplines, 
indien betrokken,  aanwezig, zoals transferverpleegkundige, psycholoog,  
geestelijk verzorger, arts assistenten, apotheker. 

Het palliatief team geeft adviezen aan de hoofdbehandelaar, het team 
neemt geen behandeling over. 


