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Scenariotrainingen gestart 

Oefenen om beter samen te werken 

Spaarne Gasthuis Academie 

De beste worden om beter te maken 

Nieuwe stage medisch leiderschap 

Aios leren in de praktijk 

Thema: 
Palliatieve zorg 



Voorwoord 
Met de komst van het Spaarne Gasthuis wordt afscheid genomen van het 

Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis. Vol vertrouwen bouwen we aan 

de toekomst. In uw handen ligt het laatste nummer van dit jaar met daarin volop 

aandacht voor de palliatieve zorg. Een thema dat voor velen met sterven en dus 

ook met afscheid nemen te maken heeft. Ook in de palliatieve zorg bouwt het 

Spaarne Gasthuis aan de toekomst. 

Samen bouwen we aan gedegen palliatieve zorg zodat de patiënt, met het oog 

op het afscheid nemen later, weet dat de zorg geborgd is. Daarvoor is niet alleen 

adequate kennis en kunde van alle betrokkenen nodig, maar ook goede samen-

werking. Een patiënt verblijft doorgaans immers niet op één plek. Palliatieve 

zorg zou daarom naadloos de patiënt moeten volgen. Een praktische uitdaging. 

En wat vindt de patiënt eigenlijk van palliatieve zorg? Het blijkt een benaming te 

zijn die verheldering nodig heeft. Zoals een patiënt bij Christiaan op de poli zei: 

"Ben ik nu hier om te praten over betere pijnbestrijding of omdat ik snel Magere 

Hein ga zien?" 

Palliatieve zorg is geen of/of, palliatieve zorg is en/en. Palliatieve zorg omvat 

zorg rondom het sterven, maar start al op het moment dat genezing niet meer 

mogelijk is en de ziekte op termijn levensbedreigend wordt. Dat wordt nog 

weleens vergeten. Een gemiste kans. Want sterven en afscheid nemen van het 

leven doe je maar één keer. 'Een goed begin is het halve werk', zo wordt gezegd. 

Geen reden te denken dat het rondom sterven anders zou zijn. En omdat ieder 

mens uniek is, is ook ieder sterven weer anders. Dit maakt palliatieve zorg tot 

veelzijdige zorg. Zorg die niet solistisch geboden kan worden. Daarom bent u 

ook van harte uitgenodigd mee te werken aan - en gebruik te maken van - de 

mogelijkheden voor palliatieve zorg in de regio. 

Met inzet van vele anderen brengen we die veelzijdigheid in dit themanummer 

onder de aandacht. Bij voorbaat dank voor uw aandacht ■ 

Kris Mooren, longarts Spaarne Gasthuis, arts palliatieve geneeskunde i.o. 

Christiaan Rhodius, specialist ouderengeneeskunde, arts palliatieve 

geneeskunde themaredacteuren 

thema: palliatieve zorg 1 21 



Een mantel 
Christiaan Rhodius 

Palliatieve zorg roept allerlei associaties op. Deze zijn veelal 

gerelateerd aan de dood. Dat maakt het woord palliatief tot 

een beladen term. Of zoals een patiënt recentelijk zei 

tijdens poliklinisch contact met het team ondersteunende 

en palliatieve zorg (TOPZ): "Ben ik hier nu voor de pijn of 

omdat Magere Hein snel langskomt?- 

"palliatieve zorg: meer dan 
stervensbegeleiding " 

Maar wat betekent palliatief eigenlijk? Palliatief komt van 

het woord pallium: Latijn voor 'mantel'. Palliatieve zorg wil 

een mantel zijn voor mensen met een ongeneeslijke of 

levensbedreigende ziekte die extra zorg of ondersteuning 

nodig hebben. Dit kan ondersteuning zijn bij lichamelijke 

klachten, maar ook begeleiding bij existentiële of juist heel 

praktische vragen. Daarbij is het goed te expliciteren dat 

palliatieve zorg niet uitsluitend betrekking heeft op ster-

vensbegeleiding. Voorafgaand aan de stervensfase is er 

een traject waarin bestrijding van ziekte en palliatieve zorg 

naast elkaar bestaan. ■ 

Ketenzorg in de praktijk 
Team Bardo 

Juist in de palliatieve fase krijgt een patiënt met veel 

zorgverleners te maken. Het is dan zaak om alle partijen 

die betrokken zijn, zo goed mogelijk te laten samen-

werken. Een goed geoliede samenwerking bevordert het 

welzijn van de patiënt in deze fase. In dit artikel kunt u 

lezen hoe de samenwerking tussen de verschillende 

hulpverleners in de praktijk eruitziet. Aan het woord 

komen een patiënt, zijn naaste, en de diverse professio-

nals vanuit het ziekenhuis en Bardo  Hospice  in Hoofddorp 

Ketenzorg in de praktijk 
Jeroen (34 jaar) en Wendy kennen elkaar net iets meer dan 

een maand als Jeroen nieuws krijgt dat inslaat als een bom. 

Er wordt een cholangiocarcinoom geconstateerd met 

uitzaaiingen in lever en longen. Met hun expliciete toestem-

ming nemen we het verhaal van Jeroen en Wendy als kapstok 

om te laten zien hoe diverse hulpverleners in de palliatieve 

fase samen kunnen werken. 

Voorjaar 2013 
Het is april 2013 als Jeroen in het Spaarne Ziekenhuis te 

horen krijgt dat hij dusdanig ernstig ziek is dat genezing 

niet meer mogelijk is. Chemotherapie met het doel de tumor 

te remmen was mogelijk, maar desalniettemin was de 

boodschap duidelijk: 'Je hebt niet meer lang te leven'. 

Het nieuws had uiteraard ook grote gevolgen voor Wendy. 

Jeroen: "Ik heb Wendy gevraagd: ga je weg of blijf je? Ik heb 

de keuze bij haar gelaten. Gelukkig hoefde ze maar enkele 

seconden na te denken." 

Jeroen koos ervoor de behandeling in het Spaarne Zieken-

huis te laten plaatsvinden. Het contact met de behandelend 

arts, oncoloog Bart de Valk, voelde vanaf het eerste moment 

goed voor Jeroen en Wendy. "Hij was recht door zee en 

vertelde zonder omwegen wat het plan was. Toen we weer 

buiten stonden hadden we het gevoel: dit is de juiste persoon 

voor ons." 

Bart do Valk: Als internist-oncoloog houd ik me bezig 

met de medicamenteuze behandeling van kanker tonder 

andere chemotherapie en t1mmunotherapie). Dit gaat in 

multidisciplinair verband met oncologisch chirurgen, 

radiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en het Team 

Ondersteunende en Palhatieve Zorg ~TOPZ). - 

Er volgden 16 kuren. Jeroen: "Ik heb geen keuze. Dit is het 

enige wat ik pakken kan en ik pak het gewoon. Voor mijn 

gevoel ben ik hier nog niet klaar. Er is altijd hoop, hoop op 

verlenging. Het team dat me behandelde was goed op elkaar 

ingespeeld. Dat gaf een goed en veilig gevoel. Na de kuren 

was de tumor gehalveerd en had ik rust nodig. Het plan 

was om zes maanden rust te nemen. Na vierenhalve maand 

kwamen de klachten echter terug. Mijn conditie was goed 

genoeg om nieuwe kuren te starten. Ik had op energieverlies 

na weinig last van bijwerkingen. In het midden van deze serie 

kuren gingen we in het voorjaar van 2014 een maand op 

reis naar Canada en Amerika. Daar heb ik Wendy gevraagd 

met me te trouwen. We trouwden op 17 oktober 2014 in de 

Hoofdvaartkerk." Zijn blik dwaalt af naar het raam, de kamer 

in Bardo biedt een prachtig uitzicht op dit kerkje. 

"In Bardo is er zorg voor mij, 
mijn partner wordt ontzorgd" 

Tijdens deze chemokuren was er geen progressie zichtbaar. 

Jeroen: "In mijn geval was stilstand vooruitgang." Helaas 

ontstonden kort daarna nieuwe klachten. Er bleek sprake te 

zijn van wervelmetastasering met kans op een dwarslaesie. 

Bestraling volgde. Dit was een heftige periode met beperking 

van Jeroens mobiliteit. Met de toename van de klachten 

werd ook de zorg uitgebreid. Het TOPZ werd ingeschakeld. 

Ze maakten kennis met Astrid Kleiweg (verpleegkundig 

specialist palliatieve zorg) en Marcel te Paske (inmiddels 
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Jeroen en Wendy tijdens het verblijf in Bardo  Hospice  
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werkzaam als huisarts in Hoofddorp, maar destijds arts 

palliatieve geneeskunde in het Spaarne Gasthuis). Met beiden 

hadden Jeroen en Wendy een goede klik. -De klik was zelfs 

zo goed dat Wendy, die in Hoofddorp nog geen huisarts had, 

Marcel vroeg haar huisarts te worden." 

Marcel te Paske, destijds arts palliatieve geneeskunde: 

Tijdens het ziekteproces van een patiënt heeft de huisarts 

een belangrijke functie omdat hij de patiënt vaak goed 

kent. Goed overleg tussen de behandelaar, arts palliatieve 

geneeskunde en huisarts is van belang om de zorg op het 

individu af te stemmen. Ook in de begeleiding en in het 

bijstaan van naasten na het overtijden van de patiënt, is er 

een duidelijke rol voor de huisarts. - 

April 2015 

Voor nadere begeleiding in de thuissituatie werd Rensia 

Bouwmeester, casemanager van Bardo ingeschakeld door 

Astrid Kleiweg. "Nog een zorgverlener, dachten we, maar 

het bleek handig al in een vroeg stadium contact te hebben 

gelegd. Nu was er nog tijd elkaar te leren kennen." 

Rondom één van de chemokuren ontstond er plots heftige 

pijn die opname in het ziekenhuis noodzakelijk maakte. 

De gedachte aan een nieuwe pijnaanval in de thuissituatie, 

waar niet snel op gereageerd kon worden, maakte Jeroen en 

Wendy huiverig voor ontslag naar huis. 

Christiaan Rhodius: "Ik ben opgeleid ais specialist 

ouderengeneeskunde en heb jaren in een verpleeghuis in 

Amsterdam gewerkt. Sinds ik de kaderopleiding palliatieve 

zorg heb afgerond, richt ik me volledig op het palliatieve 

werkveld, en werk ik in Bardo. Vanafjuni 2015 ben ik 

tevens gedetacheerd vanuit Bardo als arts palliatieve 

geneeskunde in het Spaarne Gasthuis. In het ziekenhuis  

zie ik zowel klinisch als poliklinisch patiënten met een 

ongeneeslijke ziekte. Steeds weer staat voorop wat voor deze 

patiënt kwaliteit van leven is en hoe dat zo goed mogelijk 

vormgegeven kan worden. Tijdens hun verbluf in Bardo heb ik 

Jeroen en Wendy regelmatig gezien. " 

Astrid Kleiweg bezocht Jeroen en Wendy in het ziekenhuis 

samen met Christiaan Rhodius. Nu duidelijk werd dat Jeroen 

en Wendy ontslag naar huis niet zagen zitten werd afgetast 

wat wel mogelijk was. Tijdens een gesprek zei Astrid: 

"Je mag me slaan, maar ik wil het toch even noemen. Er 

bestaat ook zoiets als een tijdelijke opname in een  hospice."  
Jeroen: "We voelden enorme weerstand. Daar wil ik niet 

naartoe, daar gaan mensen dood! Maar tegelijkertijd was er 

veel angst dat als er iets gebeurt, er dan niet snel genoeg 

pijnbestrijding zou zijn. Hoe prettig het thuis ook is, daar 

vinden we niet de geborgenheid en veiligheid waar we zo'n 

behoefte aan hebben. Aspecten als veiligheid en zorg wegen 

toch zwaarder, het geeft rust in ons hoofd." 

Astrid Kleiweg: 'Als verpleegkundig specialist palliatieve 

zorg bespreek ik met de patiënt en naasten wat voor hun 

in deze fase belangrijk is. Wat is de wens van de patiënt, 

wat is er nodig en wat kan er nog op het gebied van 

symptoombestrijding worden gedaan. Jeroen en Wendy leerde 

ik kennen op het moment dat Jeroen met de chemotherapie 

startte. Opeen gegeven moment ging het slecht met Jeroen, 

hij had last van enorme pijnaanvallen. Naast de pijnbestrijding 

hebben we gekeken naar wat zij nodig hadden om dit gevecht 

samen te kunnen voeren en wat wij daarin konden bijdragen. 

Dat ging vooral om het wegnemen van de zorg die Wendy op 

zich nam, waardoor de focus weer kon liggen op samen zijn. 

Op het moment dat ze naar het  hospice  gingen heb ik ze een 

beetje los moeten laten, in het volste vertrouwen dat ze in 

Bardo in goede handen waren. " 

Jeroen en Wendy kozen, ondanks hun aanvankelijke 

weerstand, voor een tijdelijke opname in  Hospice  Bardo. 

Jeroen: "!n Bardo is er zorg voor mij en wordt Wendy 

ontzorgd." Wendy: "Als je zo intensief bij de zorg betrokken 

bent, verandert je rol van echtgenote in verpleegkundige. 

In het  hospice  kan ik weer echtgenote zijn. En heel belang-

rijk: we voelen ons hier heel erg thuis. Dat komt door de 

huiselijke sfeer, maar vooral door de mensen. Je merkt dat 

alles met liefde en passie wordt gedaan.- 

De opname in Bardo zou aanvankelijk van korte duur zijn. 

Het doel was steeds om weer naar huis te gaan. De conditie 

van Jeroen ging echter achteruit. In nauwe samenspraak 

tussen Christiaan Rhodius en Bart de Valk werd gezocht naar 

mogelijkheden om de conditie te ondersteunen, maar dit had 

niet het gewenste effect. Begin juli kreeg het verblijf in Bardo 

daarmee een andere wending en werd de tijdelijke opname 

omgezet naar een definitieve opname. Ook dat is goede 

palliatieve zorg: kijken wat er nodig is, en daar de zorg op 

aanpassen. Op 25juli overleed Jeroen in het  hospice.  0 
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Rensla Bouwmeester: 'Als gespecialiseerd verpleegkundige 	TOPZ Team Onder. 
fcasemanagerl bij Bardo bezoek ik patiënten thuis. Mijn 

ondersteuning kan variëren van het in kaart brengen en steunende en Pal[ 
overzichtelijk maken van de situatie, het adviseren of helpen 

bij praktische zaken, voorlichting geven, of begeleiden in het Zorg in Spaarne G 
ziekteproces. De eerste vragen van Jeroen en Wendy waren 

praktisch van aard, omdat ze opzagen tegen het regelen van Chantal Snackey 

allerlei zaken. Dit kon ik van hen overnemen. Ook heb ik een 

kort lijntje met de artsen waardoor vragen snel beantwoord Sinds november 2014 heeft het Spaarne G 

kunnen worden. Hierdoor kunnen we snel inspelen op Haarlem een consultteam palliatieve zorg, 

behoeftes en zo samen goede zorg bieden. Naarmate de Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOP', 
ziekte vorderde werd hun wens om samen te kunnen zijn is opgericht naar aanleiding van de  WHO-r 
steeds sterker. Zij doorleefden dit ziekteproces zo intens SONCOS-norm uit 2014. Deze stellen beid( 
en wilden de beperkte tijd ook als een verliefd stel kunnen 

optimale palliatieve zorg in een ziekenhui! 
doorbrengen. Bardo kon hieraan bijdragen.'" 

disciplinair team aanwezig moet zijn. Goec 

Marion Sonneveld, directeur Bardo: -In de samenwerking 
zorg is iets waar elke patient recht op hee 

tussen Bardo, het Spaarne Gasthuis en andere ketenpartners 

is de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het TOPZ heeft als doel de zorg voor en  beg  

Sinds 2010 detacheert Bardo haar arts in het Spaarne terminaal zieke patiënten en hun naasten te 

Gasthuis, ten behoeve van de deskundigheidsbevordering alsmede om behandelend artsen hierin te or 

en ontwikkeling, klinische consulten en het houden van een Tevens heeft het team een belangrijke onder 

poliklinisch spreekuur palliatie en pijn. Bovendien wordt verpleegkundigen en artsen op de werkvloer 

in het Palliatief Netwerk nauw samengewerkt tussen de 

verschillende aanbieders. Zo zorgen we samen voor een Een praktijkvoorbeeld 
zoveel mogelijk naadloze keten, met natuurlijk de patiënt Een goed voorbeeld van hoe het TOPZ kan h, 

centraal. Bardo ziet het als haar taak om mensen zolang mevrouw M. Zij is 78 jaar en al maanden beh 

mogelijk thuis te laten verblijven. Door goed te luisteren naar uitgezaaid mammacarcinoom. Zij heeft al m 

de vraag, kan Bardo met een goed aanbod komen, zoals met chemotherapie ontvangen, maar desondank, 

de inzet van vrijwilligers bij de patiënt thuis of door contact progressief. Zij is in het ziekenhuis opgenom 

met de casemanager. Een ftijdel(jkel opname in Bardo kan met een longontsteking en haar palliatieve c 

uitkomst bieden als een patiënt in het ziekenhuis niet meer onderbroken. Ondanks reeds een week antib 

op zijn plek is, en naar huis gaan niet tot de mogelijkheden klinische conditie niet te verbeteren, zij gaat 

behoort. " heeft veel pijn van botmetastasen in de rug E 

apathischer te worden. Haar dochter heeft a 
Dit artikel is tot stand gekomen door de medewerking malen aangegeven dat zij moeder graag me( 
Wendy en Jeroen en diverse teamleden van Bardo. Onder de nemen, maar patiënte blijft vasthouden aan 
stichting Bardo zijn ondergebracht: Bardo  Hospice,  Bardo van de volgende themakuur. Het TOPZ wordt 

Ondersteuning thuis en Bardo Leerhuis ■ met patiënte en familie te spreken om te kijf 

het beste kunnen helpen. 

Contact via Willeke van Uden, medewerker PR en communicatie, Uit het eerste consult komt naar voren dat l 
Bardo  Hospice  in Hoofddorp, via  e-mail:  is om naar huis te gaan omdat zij haar docf 
willeke.vanuden@hospicebardo.nl. last wil zijn. Zij vindt het moeilijk om zich e( 

vormen van de laatste levensfase en om hei 

dochter over te hebben. Zij geeft echter ook 

willen sterven" en wil geen pijn lijden. Ze he 

eten omdat ze erg veel last heeft van de pijr 

maar durft dit niet goed te zeggen omdat zi, 

van teveel morfine verward raakt. De docht( 

gesprek aan het vreselijk te vinden haar mc 

lijden en zij wil haar het liefste nog zoveel n 

hebben in haar laatste levensperiode. 

De casus van patiënte wordt besproken in h 

De behandelaar wordt geadviseerd om de p, 

uit te breiden en patiënte goede voorlichtin( 
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