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Wat is ACP?

• Er zijn veel definities van ACP en er worden verschillende
termen gebruikt: 

– Voorafgaande zorgplanning

– Vroegtijdige zorgplanning

– Pro-actieve zorgplanning (Nederland)

– Advance care planning (FOD)

• Niet de ziekte staat centraal, maar de patiënt en zijn 
autonomie



Elementen die belangrijk zijn in ACP

– Proces van communicatie, overleg en gezamenlijke 
besluitvorming

– Patiënt, zorgverleners, naasten

– Exploratie van wat iemand belangrijk vindt, wat hem/haar 
levenskwaliteit brengt, zijn/haar wensen, voorkeuren, waarden, 
doelen, … voor toekomstige zorg en levenseindebeslissingen

– Wederkerend proces

– Tijdig, met oog op de toekomst

– Niet enkel voor het geval men wilsonbekwaam wordt, maar ook 
om mensen op voorhand te laten “nadenken over later”



ACP  louter opstellen van een schriftelijke voorafgaande 
wilsverklaring of levenstestament (Advance Directives)

- Er is geen “snelle oplossing”

- Documenten alleen geven vaak te weinig context en zijn vaak 
onvoldoende specifiek voor de situatie die uiteindelijk 
optreedt

het opstellen van een wilsverklaring kan wel een belangrijke 
uitkomst zijn van ACP of een startpunt voor communicatie



Voordelen en valkuilen van ACP? 
Ervaringen?



VOORDELEN voor zorgverleners

• Wensen en voorkeuren kennen van patiënten (wat ze
wel en niet willen)

• Weten wat voor patiënten (en hun naasten) belangrijk
is (waarden, doelen)

• Doorheen zorgtraject, behandelingen en zorg (plaats
en soort) kunnen afstemmen op (veranderende) 
wensen/zorgdoelen van patiënten, en zo het risico op 
over- en onderbehandeling reduceren

• Tot meer consensus komen in de zorg (minder kans op 
conflicten)



VOORDELEN voor patiënten/naasten

• Eigen wensen en voorkeuren kunnen bepalen en uiten
(wat ze wel en niet willen)

• Reflecteren over wat voor zichzelf (en hun naasten) 
belangrijk is (waarden, doelen)

• Eigen regie – eigen inbreng kunnen hebben in 
behandelingen en zorg (plaats en soort) (autonomie)

• Tot meer consensus komen in de zorg (minder kans op 
conflicten)

• Kan deels ook copingproces ondersteunen

• Verminderen van emotionale draaglast voor de familie/ 
vertegenwoordigers m.b.t moeilijke levenseinde-
beslissingen (zeker bij crisissituaties)



VALKUILEN voor zorgverleners
• Niet opstarten – verwachten dat de patient dat zelf zal doen

• Teveel focus op output (wilsverklaringen) alleen en te weinig op 
proces (communicatie)

• Éénmalig gesprek zonder opvolging: mensen hebben vaak
tijd/herhaling nodig om (1) te begrijpen wat ACP is, wat 
wilverklaringen zijn, (2) te weten wat ze wel/niet willen (wat ook
kan veranderen: response shift is gekend)

→ ACP is deel van hele zorgtraject

• Triggers voor ACP gesprekken niet herkennen

• Onvoldoende exploratie van vragen en wensen van patiënten en
familie (eigen interpretatie)

• Geen overleg/afspraken met andere zorgverleners/instellingen

• Denken dat ACP vooral de verantwoordelijkheid van anderen is

• Enkele met familie spreken vb bij dementie



VALKUILEN voor patient/naaste

• Gesprek niet initiëren - verwachten dat de arts er wel over 
zal beginnen – niet met elkaar durven spreken over ‘dood
gaan’

• Beperkte kennis over ACP/wilsverklaringen/wet

• Verkeerde verwachtingen / vals gevoel van veiligheid: ACP 
zal niet alle uitdagingen mbt levenseindezorg voorkomen
• “Mijn documenten zijn in orde”

• Onvoldoende exploratie van vragen en wensen van 
patiënten en familie (eigen interpretatie)

• Enkele met familie spreken vb bij dementie

• ….
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Gebeurt ACP in België?

Patiënten overleden op “niet plotse of verwachte” wijze 
(ongeveer 2/3de van alle ptn) en 65+

2014: 40% van de overleden patiënten ooit gesproken met 
huisarts over behandelingsvoorkeuren mbt levenseinde
(27% in 2009)

2014: 43% had vertegenwoordiger aangesteld volgens 
huisarts
(29% in 2009)

Nieuwe bevraging ongoing

SENTI-MELC studie met de Huisartsenpeilpraktijken, 2009-10 en 2013-2014

Published in: Evans et al 2013 Plos One, Penders et al, submitted



ACP in Vlaamse woonzorgcentra 2015
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In 65% van de gevallen wel een 
therapie-beperkend codeformulier van 
de huisarts (zoals DNR) in dossier



Vlaams indicatorenproject

Gemiddelde 
jaarlijkse stijging 
van 1,4%
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ACP gesprekken

Hoe, wie, wat, waar, wanneer?



Wanneer?

Verschillend van individu tot individu!

Triggers:
– Belangrijke life events vb overlijden van partner 
– Na (of rond de periode van een) diagnose van 

levensbedreigende aandoening of na verandering in 
bestaande toestand

– Behoefte bij patiënt gemeten
– Prognose
– Meerdere ziekenhuisopnames
– Opname in woon-zorgcentrum
– …



Hoe? Kernthema’s van ACP

→Meerdere modellen/stappenplannen zijn 
ontwikkeld



Kernthema’s/stappen

1. Ziekte-inzicht, informatie-voorkeuren

2. Actief luisteren naar de patiënt om zijn 
perceptie van zijn actuele kwaliteit van leven, 
zijn waarden en normen, zijn angsten en 
onzekerheden te begrijpen

3. Communicatie en overleg met de patiënt 
omtrent voorkeuren, wensen, toekomstige 
zorgdoelen, mogelijke beslissingen aan het 
levenseinde

4. Formuleren en noteren van concrete plannen



Thema ‘communicatie rond
voorkeuren en wensen’

– Welke aspecten van je zorg zijn belangrijk voor jou? Wat wens 
je voor de toekomst? 

– Heb je eventueel specifieke verzoeken of voorkeuren?

– In hoeverre is levensverlenging voor jou belangrijk, ook al gaat 
dit ten koste van je levenskwaliteit of comfort op einde… of 
omgekeerd? Welke elementen spelen hierin een rol?

– Ideeën omtrent mogelijke scenario’s bij bepaalde ziektes 
aftoetsen

– Aanbevelingen doen op basis van geuite doelen en waarden (vb 
thuis willen sterven en wilsverklaringen rond 
ziekenhuisopname)

– Exploreren wie vertegenwoordiger kan zijn en wat die zijn rol is



Gesprekshulp VZP+
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iedereen



Thema ‘formuleren en noteren’

– Om ook de wensen van de patiënt te kunnen honoreren
als hij/zij zelf niet meer kan beslissen

– Om voorbereid te kunnen zijn op “acute” beslissingen

– Negatieve wilsverklaring, voorafgaande wilsverklaring euthanasie, 
verklaring voor orgaandonatie, verklaring inzake de wijze van 
aardebestelling, lichaam schenken aan de wetenschap

– Wettelijk vertegenwoordiger 

– Denk aan: waar/hoe bewaren, transfer van communicatie tussen 
zorgverleners – regionaal overleg zinvol

– Regelmatig herbekijken



Specifiek bij dementie
• Ga steeds uit van maximale wilsbekwaamheid

– Wilsbekwaamheid is fluctuerend en taak-specifiek
– Formele klinische beoordeling bij twijfel/discussie of als

beslissing ingrijpend is: in multidisciplinair verband

• Ondersteun wilsbekwaamheid zo goed mogelijk (context, 
hulpmiddelen)

• Geplande gesprekken maar ook spontane momenten aangrijpen

• Stuur het gesprek maar dring niet aan om het gesprek
gestandaardiseerd of gefaseerd te laten verlopen

• Voer meerdere VZP-gesprekken over een langere periode en 
rond een reeks verschillende onderwerpen

• Betrek naasten zo vroeg mogelijk in het proces van VZP en 
informeer de naasten over de rol van wettelijk
vertegenwoordiger



Nog enkele tips

• Voorbereiden: wie, waarom, welke informatie nodig

• Communicatievaardigheden essentieel – luisteren, 
doorvragen, herformuleren en toetsen, empathie en begrip

- eigen taal ontwikkelen vraagt oefening en zelfobservatie

• ACP kan geen “routine” praktijk zijn, maar steeds aangepast 
aan de individuele patiënt, familie, zorgverlener, settings etc

• ACP implementeren in een praktijk/setting vergt organisatie 
en management en is meer dan enkel gesprekken voeren
– VZP+ project voor WZC https://www.endoflifecare.be/vzp-project

https://www.endoflifecare.be/vzp-project
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• Covid-19 raised public awareness of ACP

• Covid-19 guidance focuses too much on end 
of life and on the product (a plan recording 
treatment preferences): risk of tick box

• ACP should focus on 
– Process: on encouraging people to voice concerns 

and priorities

– What matters most to you now and in the future

– Facilitation of meaningful conversations between 
loved ones

– Informing the public to dispel fears and 
misperceptions



Inhoud

• Wat is advance care planning (ACP) in 
kader van goede palliatieve zorg?

• Enkele cijfers voor Vlaanderen/België?

• ACP gesprekken – hoe en wanneer?

• COVID en ACP

• Documenten, literatuur



• www.leif.be

• www.palliatief.be

• Levenswenskaarten CM/ZRL (5 EUR)

• http://www.endoflifecare.be/vzp

• https://www.chicom.be/module-slechtnieuwsgesprek-
voor-artsen

http://www.kbs-frb.be/
http://www.palliatief.be/
http://www.endoflifecare.be/vzp
https://www.chicom.be/module-slechtnieuwsgesprek-voor-artsen


http://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/voorafgaande-zorgplanning/

http://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/voorafgaande-zorgplanning/


www.pallialine.be

VZP Algemeen (2014)

VZP bij personen met dementie (2016)

http://www.pallialine.be/


Documenten in België

1. ‘Negatieve’ wilsverklaring (of ‘levenstestament’)

2. Voorafgaande wilsverklaring euthanasie

3. Verklaring voor orgaandonatie

4. Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

5. Lichaam schenken aan de wetenschap


