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Over deze cursus

Zorg voor de ernstig zieke cliënt wordt in alle lagen van
de maatschappij anders vormgegeven.

Inleiding
Deze cursus geeft je handvaten
om professioneel om te gaan met
ernstig zieke cliënten, die niet
meer beter zullen worden.
Allereerst staat de theorie
centraal. Wat betekenen
begrippen als verliesverwerking,
coping, rouw, palliatieve en
terminale fase en wat is de rol van
de hulpverlener bij de begeleiding
van de cliënt en diens naasten?
Daarnaast krijg je uitleg over de
zorg rondom het overlijden van
de cliënt en de nazorg voor de naasten.

Leerdoelen
• Je kunt ondersteunen bij verliesverwerking ten gevolge van ziekte/ beperkingen of

behandeling, rouw uitleggen en verschillende copingstijlen herkennen.
• Je kunt wat, hoe, waarom (reden en doel) van middelen, materialen, aandachtspunten,

controles en observaties in de palliatieve en terminale fase uitleggen.
• Je kunt uitleggen hoe je palliatieve en terminale zorg kunt bieden aan cliënten met

dementie, aan cliënten met een verstandelijke beperking en aan kinderen, rekening
houdend met verschillende culturele aspecten.

• Je kunt uitleggen op welke wijze je naasten kunt ondersteunen in de palliatieve en
terminale fase.

• Je kunt wat, hoe, waarom (reden en doel) van begeleiding bij euthanasie, sedatie en
versterven uitleggen.

• Je kunt uitleggen welke zorg je biedt rond het overlijden.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van twee beroepsproducten. Deze
worden op verschillende punten beoordeeld: op de inhoud (producteisen) en op de uitvoering
(processtappen). Ander belangrijke punten bij de beoordeling zijn actieve deelname aan de
lessen en nette uitwerking van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in
het beoordelingsformulier.

Beroepsproduct 1: Voorlichtingsfolder palliatieve
zorg
In de palliatieve zorg wordt veel gebruikgemaakt van folders of brochures om zorgvragers
uitleg te geven of informatie te verstrekken. Patiëntenverenigingen hebben folders gemaakt
en soms hebben organisaties eigen folders ontwikkeld.
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In een groepje van drie of vier studenten ga je nu zelf een voorlichtingsfolder over palliatieve
zorg schrijven. Maak hierbij een keuze voor een doelgroep: kinderen, jeugdigen, volwassenen,
mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie.

Eisen aan de uitvoering

Werkmodel
STARRT-methode
<

Je mag zelf kiezen in welk programma je de folder maakt (Word, PowerPoint enzovoort).
• De voorlichtingsfolder lever je in bij de docent.
• Je zorgt voor bronvermelding.
• Voeg als bijlage een kort verslag toe van hoe het proces verlopen is en leg daarin uit

welke student welk onderdeel (pagina) geschreven heeft.

Maak een planning en een taakverdeling, zorg daarbij dat je de taken evenredig verdeelt.
• Bedenk met elkaar waar informatie te vinden is (internet, schriftelijke informatie

patiëntenverenigingen).
• Bedenk op welke zoektermen je kunt zoeken.
• Bedenk welke informatie in de folder moet komen.
• Bedenk of je naast tekst ook beeldmateriaal wilt gebruiken.
• Schrijf de folder.
• Evalueer de activiteit.
• Schrijf een reflectieverslag volgens de STARRT-methode.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je aan de volgende processtap
begint.

Eisen aan het beroepsproduct

• Voorlichtingsfolder is maximaal vier tot zes pagina’s A4.
• De folder heeft een duidelijk omschreven doelgroep.
• De folder is overzichtelijk en bevat voldoende informatie.
• De informatie in de folder is begrijpelijk en in correct Nederlands.
• De folder heeft bronvermeldingen.
• De uitstraling van de folder past bij de doelgroep (tekst, afbeeldingen en vormgeving).
• Het beeldmateriaal is een aanvulling op de tekst.

Beroepsproduct 2: Checklist palliatieve zorg
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van cliënten 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 symptomen van lichamelijke, psychosociale en spirituele
aard (definitie World Health Organization, 2002).

Om te anticiperen op (vooruit te kijken naar) klachten en problemen die in de nabije toekomst
verwacht (kunnen) worden, is het handig om naast een zorgplan een checklist palliatieve
zorg te hebben.
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Ontwikkel met drie tot vier medestudenten een checklist palliatieve zorg. Gebruik hierbij de
volgende kopjes:

• Informatie en voorlichting
Beschrijf welke folders of brochures je kunt gebruiken om de patiënt voor te lichten of
informatie te verstrekken.
• Lichamelijke aandachtsgebieden
Beschrijf welke lichamelijke symptomen kunnen voorkomen en welke meetinstrumenten of
gestandaardiseerde vragenlijsten je kunt gebruiken om deze symptomen in kaart te brengen.
• Psychische aandachtsgebieden
Beschrijf welke symptomen, gevoelens en emoties kunnen voorkomen en welke hulpmiddelen
er zijn om de cliënt te ondersteunen.
• Sociale aandachtsgebieden
Beschrijf welke symptomen, gevoelens en emoties kunnen voorkomen en welke hulpmiddelen
er zijn om de cliënt te ondersteunen.
• Spirituele aandachtsgebieden
Beschrijf welke zingevingsvragen, wensen met betrekking tot het levenseinde en emoties
kunnen voorkomen en welke hulpmiddelen er zijn om de cliënt hierbij te ondersteunen.

Plan voor jezelf een datum waarop je de beroepsproducten inlevert. Vul deze datum in op
je planningsformulier.

Eisen aan de uitvoering

Je mag zelf kiezen in welk programma je de checklist maakt (Word, Excel enzovoort).
• Maak een checklist en een handleiding met bronvermelding.
• De checklist en de handleiding lever je in bij de docent.
• Maak een bijlage met een kort verslag van hoe het proces verlopen is en leg daarin uit

welke student welk onderdeel (pagina) geschreven heeft.

Maak een planning en een taakverdeling.
• Bedenk met elkaar waar informatie te vinden is (internet, schriftelijke informatie

patiëntenverenigingen).
• Bedenk op welke zoektermen je kunt zoeken.
• Bedenk bij ieder kopje welke informatie in de checklist moet komen.
• Bedenk of je naast tekst ook beeldmateriaal wilt gebruiken.
• Maak een taakverdeling, zorg daarbij dat je de taken evenredig verdeelt.
• Stel de checklist samen.
• Maak de handleiding.
• Evalueer de activiteit.
• Schrijf een reflectieverslag volgens de STARRT-methode.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je aan de volgende processtap
begint.

Eisen aan het beroepsproduct

• De checklist is maximaal drie tot vier pagina’s A4.
• De handleiding is maximaal twee pagina’s A4.
• De checklist bevat de kopjes: Informatie en voorlichting, Lichamelijke aandachtsgebieden,

Psychische aandachtsgebieden, Spirituele aandachtsgebieden, Sociale aandachtsgebieden.
• De checklist bevat voldoende informatie.
• De handleiding geeft een duidelijke uitleg over de checklist.
• De checklist en de handleiding zijn begrijpelijk en in correct Nederlands.
• De handleiding heeft bronvermeldingen.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Bingo

Er staan vijftien moeilijke begrippen op het bord die met palliatieve of terminale zorg te
maken hebben. Elke student maakt een bingoblaadje met negen vakjes. Schrijf negen
willekeurige begrippen van het bord over op je bingoblaadje.

Geef vervolgens je blaadje aan de studiegenoot die links van je zit. De docent gaat nu uitleg
geven over een willekeurig moeilijk begrip, zonder daadwerkelijk het woord te noemen. Als
het begrip voorkomt op je bingoblaadje, streep je het door.

Als je alle negen moeilijke begrippen hebt doorgestreept, roep je ‘bingo’. Je krijgt dan een
klein presentje van de docent. Vervolgens legt de docent de overige moeilijke begrippen
klassikaal uit.

Opdracht 2 Boodschappenlijstje

Iedereen krijgt een kladblaadje en schrijft bovenaan het onderwerp van de cursus Verandering
en palliatieve terminale zorg. Hieronder schrijf je een woord of feit dat bij het onderwerp
hoort. Je geeft je kladblaadje vervolgens door naar links.

Op het kladblaadje dat je nu voor je hebt liggen schrijf je weer een woord/feit passende bij
de cursus Verandering & palliatieve en terminale zorg. Daarna geef je het kladblaadje weer
door naar links. Dit gaat zo door tot je je eigen kladblaadje weer hebt of tot de docent zegt
dat jullie stoppen. Er mogen geen dubbele woorden of feiten op de kladblaadjes komen te
staan. Als je echt niets nieuws weet toe te voegen zet je een kruisje op het kladblaadje.

a. Wist je veel woorden/feiten bij het onderwerp te bedenken?

b. Welke nieuwe dingen heb je erbij geleerd?

Opdracht 3 Heb je ervaring met?

Heb jij ervaring met het bieden van ondersteuning bij ernstig zieke cliënten? Beschrijf je
ervaring in een kort verslag met behulp van de volgende vragen:
• Waar heb je de ervaring opgedaan?
• Waarom had de ‘cliënt’ ondersteuning nodig?
• Hoe heb je de ondersteuning geboden?
• Kwam je problemen tegen en hoe heb je die eventueel opgelost?
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