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Inleiding
Voor u ligt de handreiking Advance Care Planning kwetsbare patiënten. Het betreft
een ontwikkeldocument, bedoeld voor de huisartsen in het werkgebied van HAP Hellegat.
Voor 2021 is de wens om een doorontwikkeling en de samenwerking met de tweede lijn
te realiseren op het gebied van Advance Care Planning.
De bijlage routekaart met QR-codes geeft de huisartsen een snel overzicht in de stappen
rondom ACP en de inmiddels beschikbare landelijke tools.
Nadrukkelijker dan al het geval was, doet nu de coronapandemie een beroep op de
huisartsenzorg, ziekenhuizen en VVT-instellingen om afspraken te maken met de meest
kwetsbare patiënten rond het levenseinde.
Zorggroep Haringvliet, HAP ‘t Hellegat en Zorggroep Hoeksche Waard hebben vanuit een
gezamenlijk ervaren verantwoordelijkheid en noodzaak deze handreiking gemaakt
rondom het levenseinde van haar meest kwetsbare patiënten. Het is inmiddels duidelijk
geworden dat juist deze groep mensen de slechtste prognose hebben; ook in de
ziekenhuizen.
Vanuit het belang van de patiënt en de huisarts is het belangrijk dat kwetsbare patiënten
hier tijdig over nadenken en zich bewust zijn over de gevolgen van de gemaakte
afspraken.
De keuzes die hierin gemaakt worden hebben verstrekkende gevolgen voor de patiënt en
diens omgeving. Het vastleggen van die keuzes brengt rust op het moment dat die rust
ook hard nodig is.
Doelstelling
▪
▪
▪
▪

Kwetsbare patiënten zijn zich bewust en hebben nagedacht over hun
behandelwensen.
Kwetsbare patiënten hebben toegang tot juiste informatie ter ondersteuning bij hun
overwegingen en registratie van hun behandelwensen.
Registratie van behandelwensen bij patiënten waarvan de huisarts dit wenselijk acht.
Geregistreerde behandelwensen zijn beschikbaar voor de brede zorgketen; huisarts,
HAP en ziekenhuis.

Keuze tijdstip
Het ACP-gesprek wordt gevoerd (en vastgelegd) met mensen die een levensverwachting
van <1 jaar hebben. Het is geen statisch document. De patiënt is eigenaar van dit
document en kan dit te allen tijde aanpassen i.o.m. de huisarts. Uiteraard wordt het
verslag van het ACP-gesprek opgeslagen in de systemen van de huisartsen en HAP, ter
voorkoming dat het gesprek in tijden van crisis opnieuw gevoerd moet worden. Het
advies is aan de huisartsen en medisch specialisten om 1 x per jaar de afspraken te
evalueren. Hiermee sluiten we aan bij de landelijke trend, omdat voor zover ons bekend
er geen wettelijke of landelijke erkende richtlijnen bestaan op dit onderdeel.
Begrijpelijk is dat in het midden van de pandemie een gesprek over wensen omtrent het
levenseinde patiënten ongerust maakt.
Het is aan te raden om te kiezen voor een 2-sporenbeleid.
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Covid
Plan zo spoedig mogelijk gesprekken in plannen met patiënten die een hoog risico lopen
p een slechte outcome bij een Covid-19 besmetting. Leg na het gesprek vast wat de
wensen zijn en dat alleen toespitsen op het beleid bij een onverhoopte Covid-19
besmetting.
Non Covid
Als tweede groep (na afloop pandemie) kan dan de groep ouderen worden benaderd die
ook baat kunnen hebben bij een tijdig gesprek over wensen omtrent het levenseinde.
Een nu vastgelegde ACP-afspraak bij een kwetsbare patiënt zal bij voorkeur jaarlijks
worden geëvalueerd. Immers de vastgelegde afspraken hebben verstrekkend gevolgen
voor de patiënt en zijn familie.
Uitgangspunt
Huisartsenpraktijken hebben de beschikking over diverse tools op het gebied van
gespreksvoering, registratie, LHV-toolkits, etc. en kunnen zelf kiezen wat het beste past
bij hun visie en praktijkvoering.
Beschikbare middelen (mede voor informatie patiënten)
Voor patiënten:
▪
▪
▪
▪
▪

Informatie vanuit de praktijkwebsite.
Informatiefolder voor patiënten.
Keuzehulp patiënten.
Conceptbrief voor patiënten.
Registratieformulier behandelwensen.

Voor praktijken:
▪
▪
▪

Procedure ACP-registratie HIS en informatieoverdracht.
Medisch inhoudelijke ondersteuning.
Training.

Voorwaarden
▪
▪
▪

Aansluiting via LSP bij de huisartsenpraktijken en de HAP of alternatieve info
overdracht.
Vaste waarnemers dienen toegang te krijgen tot het HAP overdrachtsysteem.
Informatie van patiënten zonder expliciet bezwaar is beschikbaar voor de
Huisartsenpost.

Advance Care Planning en Shared Decision Making
Goede informatievoorziening.
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Tijdens de behandelwensen-gesprekken wordt gebruik gemaakt van Advance Care
Planning (ACP) en Shared Decision Making (SDM). De patiënt (en naasten) bespreekt
samen met de huisarts en/of POH zijn of haar behandelwensen en voorkeuren voor zorg.
Voor mensen met een verstandelijke beperking is een gespreksleidraad ontwikkeld met
tips voor de professionals en wettelijke vertegenwoordigers om het gesprek aan te gaan.
De toegevoegde waarde van ziekenhuisopname voor kwetsbare patiënten met een
Covid-19 infectie is zeer beperkt. Bij de zorg voor een kwetsbare patiënt is het belangrijk
een goede afweging – vooraf - te maken waar de beste zorg geboden kan worden. De
leidraad triage Covid-19 geeft hier handvatten voor. Voorkomen moet worden dat op de
SEH of in het ziekenhuis beslist moet worden welke behandeling passend is en wat de
patiënt (nog) wenst.
Betekenis voor de huisartsenzorg in de keten
Het is belangrijk een duidelijke afweging te maken over het nut en noodzaak van het
insturen van uw oudere patiënt. Er zijn duidelijke beslisgronden en
afwegingsinstrumenten die binnen de eerste lijn gebruikt kunnen worden. Deze
instrumenten (zie blz. 4) zijn ter ondersteuning in gesprekken en geven een denkrichting
aan bij verslechtering van de conditie van de patiënt. Het is waardevol als deze
beslissingen in de thuissituatie kunnen worden gemaakt.
Wees terughoudend met insturen van kwetsbare patiënten die een opname en de daar
ingezette behandeling niet goed kunnen doorstaan. De beslissing om iemand niet in te
sturen is een medische beslissing, gebaseerd op het ethische principe ‘niet schaden’.
Afwegingsinstrumenten
Vanuit de NVIC (Nederlandse Vereniging voor IC) wordt het instrument Clinical Frailty
Scale (CFS) gebruikt om in tijden van crisis een onderscheid te kunnen maken om te
bepalen bij wie een IC-behandeling zinvol kan zijn (zie blz. 4).
Een ziekenhuisopname heeft waarschijnlijk geen meerwaarde voor mensen met een
ingeschatte levensverwachting van < 1 jaar en een Clinical Frailty Scale van ≥ 6. Het is
tevens twijfelachtig of mensen met een Clinical Frailty Scale van 4 of 5 meerwaarde
zullen ervaren van een ziekenhuis opname. Een IC met beademing is voor deze groep
dermate belastend dat het afgeraden wordt. Zij overleven IC meestal niet en overlijden
daar, zonder naasten om zich heen. Bespreek bij de verwijzing naar het ziekenhuis of de
patiënt doordrongen is van het feit dat bezoek op een Corona-afdeling (en helemaal op
de IC) niet of nauwelijks toegestaan is.
Op basis van de uitkomsten van dit instrument worden de volgende afwegingen
gemaakt:
Niet Reanimeren (NR) en géén IC-opname
Veel Screeningsformulieren voor kwetsbaarheid zijn gebaseerd op ic-methodieken, er
zijn meer determinanten voor kwetsbaarheid dan hieronder aangegeven (Izer).
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De huisartsenpraktijk kent haar patiënten en ervaart dat een dergelijke indeling niet
altijd recht doet. Patiënten die volgens deze indeling geen baat meer hebben, zouden
normaliter (dus zonder pandemie) nog wel degelijk worden ingestuurd. Izer gaat uit van
schaarste in zorg.
Ter verduidelijking volgt hieronder het schema van Izer (bron: Izer.nl). Voor patiënten
met een ernstig onderliggend lijden en/of één van de aanwezige criteria:
▪
▪

Levensverwachting < 1 jaar
Frailty/kwetsbaarheid is ≥ 5 volgens de hieronder bijgevoegde classificatie:
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Zie onderstaande toelichting op classificering (bron: Izer.nl)

ACP en de huisarts, Niet Reanimeren en géén IC-opname
De huisarts is in het algemeen meer in gesprek óver behandeling dan over het afzien
hiervan. Een bredere invulling van de gesprekken met de patiënt is dan ook gewenst
door veel huisartsen. Ten tijde van de Covid-19 pandemie zal dit dus op afstand moeten
en daar is dit onderwerp niet geschikt voor.
Echter wanneer Covid-19 een rol speelt is dit gesprek op afstand realiteit.
Hierom geven huisartsen aan op dit moment (2020) de ACP-gesprekken moeilijk te
voeren zijn, omdat alles in het licht van de huidige pandemie gezien kan worden door de
patiënt, en dit onnodig veel onrust kan geven.
Het tijdstip van de gesprekken is dan ook de discretionaire bevoegdheid van de huisarts.
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Het behandelwensengesprek (ACP)
Vaak hebben patiënten er zelf al over nagedacht, zeker nu, en vinden ze het prettig om
dit gesprek met hun eigen huisarts en/of POH te bespreken. Houd er echter rekening
mee dat kwetsbare patiënten het gesprek soms beangstigend vinden en het gevoel
kunnen hebben ‘niet meer behandeld’ te zullen worden als ze ziek worden.
Gelet op de noodzaak nu om de behandelwensen in kaart te krijgen, vast te leggen in
het HIS en te delen met HAP ‘t Hellegat kan gekozen worden om met kwetsbare
patiënten te (beeld)bellen. Een gesprek op de praktijk of in de thuissituatie heeft
normaal gezien de voorkeur. Het is aan de huisarts welke keuze hierin te maken.
a)

Algemeen
1. Controleer of er niet eerder afspraken zijn gemaakt over behandelwensen en
zijn deze nog actueel?
2. Neem contact op en leg duidelijk de reden uit van het gesprek.
Tip: geef de patiënt gelegenheid om het gesprek eventueel op een ander
moment voort te zetten. Voorkom nadrukkelijk dat de patiënt zich ‘overvallen’
voelt en geef wat langer de tijd om over het doel van het gesprek na te
denken. De patiënt kan ervoor kiezen dit gesprek niet alleen te doen.
Sommigen kiezen ervoor om het gesprek direct te doen.
Houd er rekening mee dat bij het bespreken van zaken rondom het levenseinde
er grote culturele verschillen kunnen zijn.
3. Zeg duidelijk dat een kopie van het behandelwensengesprek kan worden
nagestuurd. ZAGE IN MEDISCHE GEGE

b)

Tips voor het behandelwensengesprek
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Begin met een inleidend praatje; hoe gaat het met u?
Hoe ervaart u de huidige situatie rondom het Corona-virus? Heeft u misschien
bepaalde vragen hierover?
Volgt u de media/kranten en wat vindt u van de berichtgeving over de
coronacrisis?
Maakt u zich zorgen of bent u misschien bang geworden de afgelopen tijd?
Heeft u een goed netwerk om u heen zoals familie, vrienden of buren? Denk
ook aan: hulp bij boodschappen doen, persoonlijke verzorging, medicatie en
sociale contacten (vereenzaming?).
Wie gaat er voor u zorgen als u ziek wordt? Wie is dan voor ons de
contactpersoon?
Hoe kunnen wij u bereiken? E-Mail en 06- checken, kunt u beeldbellen?
Heeft u al nagedacht over uw behandelwensen? Reanimeren, beademen,
opname op de IC? Wie mag er voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt?
Indien al eerder besproken: heeft u uw wensen nog aangepast?
Overleg bij wilsonbekwaamheid met contactpersoon/gemachtigde, de specialist
ouderengeneeskunde of geriater.
Verwijs eventueel voor aanvullende informatie naar Thuisarts.nl
Geef aan hoe de eigen praktijk bereikbaar is (website, e-mail, telefoon).
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c)

Behandelwensenformulier
De keuze welk behandelwensenformulier te gebruiken is per huisarts(praktijk)
verschillend.
In vroegtijdig spreken over behandelwensen (proactieve zorgplanning) in de eerste
lijn staat op pagina 19-21 een uitgebreid voorbeeld van een
behandelwensenformulier.
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Veilige inzage in meer medische dossiers
Tijdens de coronacrisis is het van essentieel belang dat zorgprofessionals op de HAP en
SEH snel inzicht krijgen in de medische geschiedenis van patiënten om sneller en
adequater te helpen.
Voor meer inzicht in de medische situatie van de patiënt kunnen zorgprofessionals op de
HAP en de SEH de professionele samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts
opvragen. Dit was op de HAP altijd al mogelijk voor patiënten die toestemming hebben
gegeven via het LSP. Door de tijdelijke maatregel van het ministerie van VWS is dit
tijdens de coronacrisis ook mogelijk voor patiënten die geen keuze hebben gemaakt.
Vanaf 15 april 2020 is gestart met het aanmelden van patiënten op het LSP. Het gaat
hier alleen om patiënten die geen keuze hebben gemaakt. Vanaf 15 april start ook de
nieuwe werkwijze op de HAP en de SEH. Op het moment dat de coronacrisis voorbij is
wordt de maatregel teruggedraaid. Dan zijn net als voorheen alleen de gegevens op te
vragen van patiënten die hiervoor expliciete toestemming hebben gegeven.
De gegevens van patiënten die nadrukkelijk geen toestemming hebben gegeven komen
niet beschikbaar voor de HAP en SEH. Er kunnen vragen komen van patiënten over deze
gegevensdeling, voor uw eigen raadpleging: zie ter ondersteuning.
Landelijk Schakelpunt (LSP)
Praktijken die nog niet aangesloten zijn bij het LSP kunnen zich aanmelden via een
versnelde procedure (was voorheen 2 maanden). Aanmelden (of informatie vragen) kan
bij de projectleider LSP van RijnmondNet: Mariska Adegeest m.adegeest@rijnmondnet.nl
Wat betekent dit voor de Huisartsenpost?
Bij het eerste contact moet door de triagist aan alle patiënten mondeling toestemming
worden gevraagd voor het raadplegen van de gegevens. Dit is anders dan u nu gewend
bent, maar u kunt niet zien of de patiënt vooraf toestemming heeft gegeven of dat het
gaat om toestemming als gevolg van de tijdelijke maatregel. Daarom moet u de vraag
aan elke patiënt stellen. Geeft de patiënt geen toestemming, dan adviseren wij u dit vast
te leggen in het systeem.
Zorgprofessionals op de HAP zijn als gevolg van deze maatregel vaker succesvol bij het
opvragen van medische gegevens via het LSP. Om te zorgen dat de eigen huisarts, de
SEH of een huisartsen coronapost ook op de hoogte zijn bij een eventueel volgend
contact, is het van belang dat de huisartsenpost het retourbericht ook via het LSP
verwerkt. Het advies is dan ook om die route te gebruiken. Visuele weergave: zie
volgende pagina.
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Werkinstructie Advance Care Planning - het behandelwensengesprek
(Bron: protocol ACP MC Molenaar: ‘kwetsbare ouderen’ indien gewenst vervangen door
‘kwetsbare patiënt’)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maak een inventarisatie van de groep kwetsbare ouderen.
Controleer of de informatie omtrent wensen rondom deze keuzes zijn vastgelegd in
het HIS en beoordeel of de technische uitvoering correct is.
Thuiszorg inventariseren en noteren in probleemlijst (A62 = codering voor
administratieve verrichting).
Contactpersoon, naam/relatie tot patiënt en telefoonnummer navragen en noteren in
probleemlijst (A62).
Netwerk inventariseren. Wie zorgt er voor u als u ziek zou worden? Wie doet de
boodschappen etc. Noteren in probleemlijst (A62).
Gegevens van de patiënt controleren, eventueel mail/06-nummer.

Al deze (A62 gecodeerde) gegevens kunnen worden gekoppeld aan probleem-episode
A49.01 (ouderenzorg); mocht het gaan om een ‘’kwetsbare oudere’’, dan koppelen aan
probleem-episode A05 (algehele achteruitgang), en probleem tekst: Kwetsbare oudere
(A05) van maken.
De uitkomst van de Clinical Frailty Scale noteren als nieuwe episode A05 (algehele
achteruitgang); of toevoegen aan de bestaande episode A05.
▪
▪
▪

Registratie A20 (= codering gesprek levenseinde behandelwensen)
Optie is het hernoemen episode met de uitkomst, bijvoorbeeld ‘niet reanimeren niet
IC’.
LSP staat nu automatisch open i.v.m. de tijdelijke maatregel van het ministerie van
VWS Overdracht digitaal via web-based portal naar de HAP vanuit het HIS (via de
overdrachtsmodule)
o https://hap-hellegat.labelsoft.nl/default/showLogon.do

Instructie voor de huisarts
1. Inloggen met gebruikersnaam

2.

Wachtwoord intypen
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3. Na inlog volgt inlogcode
via sms naar 06

4.

Maak keuze icoon rechts

5. Scherm opent zich

6.

Toevoegen bericht

7. Maak een keuze

8.

Voorbeeld template palliatieve
zorg

Pagina 12 van 19

Handreiking Advance Care Planning kwetsbare
patiënten
Bijlagen
1. Begrippenlijst
2. Geraadpleegde bronnen
3. Behandelwensenformulier MC Molenaar
4. Routekaart en ondersteunende QR-codes.
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1. Begrippenlijst
Advance Care Planning (ACP)
Een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en
voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt, vooruitlopend op het
moment dat de patiënt niet meer in staat is om beslissingen te nemen.
Reanimatiebesluit
Een individueel anticiperend besluit van de eindverantwoordelijk arts (hoofdbehandelaar)
waaruit blijkt of de patiënt wel of niet gereanimeerd moet worden in geval van acuut
falen van circulatie en/of ademhaling.
Niet-reanimeren verklaring
Een schriftelijke wilsverklaring waarin iemand zelf heeft vastgelegd dat hij − in geval van
acuut falen van circulatie en/of ademhaling − niet gereanimeerd wil worden (NRwilsverklaring).
Niet-reanimeren penning
Met deze penning, gedragen aan een ketting om de hals, geeft iemand aan dat hij niet
gereanimeerd wil worden (NR-penning).
Schriftelijke wilsverklaring
Document waarin iemand zelf instructies geeft over de behandeling die hij in de
toekomst wel of niet wenst te ondergaan onder gespecificeerde omstandigheden.
Hieronder vallen een behandelverbod, NR-wilsverklaring, levenswensverklaring en een
euthanasieverklaring.
Shared Decision Making (SDM)
Een gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en arts om samen tot een beleid te
komen dat het beste bij de patiënt past. De ervaringen, behoeften, normen, waarden en
voorkeuren van de patiënt vormen daarbij het uitgangspunt. Gezamenlijke
besluitvorming is een adviserende stijl van communiceren die vooral wordt gebruikt bij
belangrijke, preferentiegevoelige beslissingen.
Medisch zinloos handelen
Handelen dat niet meer bijdraagt aan de oplossing voor het medische probleem van de
patiënt en/of waarbij de beoogde behandeling qua effecten en belasting niet in redelijke
verhouding staat tot het te bereiken doel, volgens de professionele standaard.
Wilsonbekwaam
Iemand is wilsonbekwaam indien hij niet in staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake.
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Het Landelijk Schakelpunt (LSP)
Is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via
dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars
systemen, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het LSP is hiervoor speciaal
ontwikkeld en beveiligd.
Het LSP is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die
gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen
andere zorgaanbieders, via het LSP, de belangrijkste informatie bekijken. Het LSP is
verdeeld in regio’s. Zorgaanbieders kunnen je medische gegevens alleen binnen de regio
delen en bekijken.
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2. Geraadpleegde bronnen
▪

Toolkit Advance Care Planning m.b.t. het levenseinde LAEGO, oktober 2017
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/toolkit_acp_mbt_h
et_levenseindeokt_2017.pdf

▪

Het Landelijk Schakelpunt (LSP)
https://www.volgjezorg.nl/het-lsp

▪

Veilige inzage in medische gegevens tijdens coronacrisis
https://www.inzageopdehap.nl/ORONAC

▪

Federatie Medisch Specialisten (FMS) Leidraad Triage thuisbehandeling versus
verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19, 27
maart 2020
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/20200327_fms_lei
draad_triage_thuisbehandeling_verwijzen_oudere_verdenking_covid19.pdf

▪

Thuisarts Keuze hulp; verken uw wensen voor zorg en behandeling
https://thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling

▪

Gespreksleidraad bij het praten over het corona virus met mensen met een
verstandelijke beperking
https://nivel.nl/nl/nieuws/gespreksleidraad-bij-het-praten-over-het-coronavirus-metmensen-met-een-verstandelijke
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3. Behandelwensenformulier MC Molenaar

Behandelwensenformulier
Datum:
Naam:
Geboortedatum:
Contactpersoon (naam en telefoonnummer):
Wat moet ik als huisarts van u weten om u de best mogelijke zorg te kunnen bieden?
O Niets vastleggen: medisch beleid in ernstige situatie bepalen in overleg met patiënt en/of
contactpersoon(mantelzorger).

Behandelwensen
Reanimeren
Beademing
Ziekenhuisopname

O ja
O ja
O ja

O nee O Weet ik nog niet
O nee O Weet ik nog niet
O nee O Weet ik nog niet

Met ondertekening van dit behandelwensenformulier, geef ik toestemming om
betrokken artsen en zorgverleners te informeren over mijn behandelwensen.
Naam (patiënt):

Telefoonnummer:
Handtekening:

Verandert u van mening? Bespreek dit dan met uw arts of zorgverlener.
U kunt dit ten allen tijde doen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afspraken vastgelegd met:
(invullen door zorgverlener)

Paraaf voor gezien:

Naam:
O Huisarts
O andere arts, namelijk:

Telefoonnummer:
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