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Inleiding 
Palliatieve zorg bieden in de thuissituatie is een vorm van zorg die Attenza biedt. Intensieve 

thuisverpleging kan worden ingezet bij terminale cliënten die ervoor kiezen in het eindstadium van 

hun leven thuis te verblijven. Voor terminale en palliatieve thuiszorg organiseert Attenza uiterst 

ervaren verzorging en verpleging. Deze intensieve, onafgebroken 24-uurs zorg wordt mogelijk 

gemaakt door een vast klein team professionals van gemiddeld 3 zorgverleners; deskundig en 

betrokken. Privé verpleging met altijd een vertrouwd gezicht in uw omgeving. In deze beleidsnotitie 

beschrijft Attenza wat goede palliatieve zorg inhoudt. De basis is de definitie die de WHP in 2002 voor 

palliatieve zorg heeft opgesteld. Deze norm wordt in Nederland breed omarmd door alle betrokkenen 

bij palliatieve zorg. Uitgangspunt is dat palliatieve zorg zich richt op alle aspecten van het mens-zijn in 

de laatste fase van het leven. De zorg heeft daardoor gerichte aandacht voor de vier dimensies van 

leven, lijden, sterven en rouwen: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel.  

 

Doel 
In de palliatieve zorg gaat het, naast het medisch handelen, in essentie om de volgende 

kernactiviteiten:  

• Geven van aandacht en zorgen voor nabijheid  

• Proactief begeleiden van degene die gaat sterven en zijn naasten bij de heroriëntatie op het 

levensperspectief  

• Bieden van deskundige zorg waar dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld als er sprake is van een 

crisis  

• Mensen met een levensbeëindigende ziekte kunnen, met regie op eigen leven, thuis blijven 

wonen  

 

Palliatieve zorg begint met gerichte aandacht. Deze is onmisbaar. Mensen voor wie het naderend 

overlijden realiteit wordt, verschillen onderling sterk, door hun eigen geschiedenis, cultuur, 

opvattingen, mogelijkheden, wensen en levensperspectief. Niet alleen de mensen die gaan sterven 

verschillen, maar ook degenen die zorgen en ondersteunen.   
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1. Palliatieve zorg 

Wanneer is er sprake van een palliatieve zorg? 
Er is sprake van palliatieve zorgverlening wanneer behandelingen die op genezing gericht zijn niet 

meer of niet meer genoeg helpen de ziekte te bestrijden. Afhankelijk van de situatie, kan dagen, 

weken, maanden of jaren palliatieve zorgverlening vereist zijn.  

 

Stadia binnen de palliatieve zorg 
Rekening houden met het naderende einde en daarbij een ander doel van de zorg hanteren, vergt een 

wezenlijke omkering in de benadering van de cliënt. In plaats van een behandeling, waarvan de 
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worden geaccepteerd vanwege de beoogde doelstelling van levensverlenging, gaat het om zorg 

waarin de voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen, waarbij kwaliteit van leven en sterven 

voorop staat. Een dergelijke afweging kan aan de orde komen door:  

• Een relatief korte periode van plotselinge en snelle achteruitgang na een min of meer stabiele 

periode van de ziekte.  

• Een geleidelijke, maar progressieve achteruitgang, met tussentijdse exacerbaties. 

• Een reeds lang aanwezige maar moeilijk voorspelbare achteruitgang  

• Bevindingen die er op wijzen dat de levensverwachting maximaal een jaar is, zonder 

achteruitgang of klachten.  

• Als de cliënt (of naasten) zelf aangeeft het gevoel te hebben niet lang meer te leven.  

Het besef dat het overlijden waarschijnlijk binnen een jaar plaatsvindt en de cliënt zich in de palliatieve 

fase bevindt, brengt voor de betrokkene heroriëntatie op het levensperspectief en het zoeken naar een 

nieuwe balans met zich mee. In het begin van de palliatieve fase is de ziektegerichte benadering niet 

altijd geheel te scheiden van de symptoomgerichte palliatieve benadering. De behandeling van de 

onderliggende ziekte gaat immers nog een tijd lang samen met verlichting van het lijden en 

voorbereiding op het komende sterven. 

 

Wat willen wij bereiken 
Uitgangspunt is dat de zorg zodanig wordt verleend dat degene die ongeneeslijk ziek is, dit zal 

beleven als het meest afgestemd op zijn persoonlijke situatie met realiseerbare behoeften en wensen. 

Essentiële voorwaarden om dit te kunnen realiseren zijn informatieverstrekking, communicatie waarbij 

de taak van de zorgverlener bestaat uit ondersteuning en coaching en niet uit de overname van 

beslissingen en handelingen waartoe de betrokken zelf in staat is. Palliatieve zorg is niet alleen een 

zaak van formele zorgverleners. De rol van informele zorgverleners zoals mantelzorgers, naasten en 

vrijwilligers is in veel gevallen belangrijker dan die van de formele zorgverleners. Ons uitgangspunt is 

dan ook dat formele zorgverleners aandacht besteden aan de samenwerking met en de bejegening 

van alle betrokkenen. Zij houden daarbij ook rekening met de dubbele rol van bijvoorbeeld 

mantelzorgers die zorgverlener en naaste tegelijk zijn. 
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Belangrijke uitgangspunten 
- Eigen regie: de cliënt en mantelzorger behouden zo lang mogelijk de eigen regie over hun 

leven in de eigen vertrouwde omgeving, doordat zij worden ondersteund in eigen huis.  

- Zelfredzaamheid: De zelfredzaamheid zal zoveel mogelijk gestimuleerd en geactiveerd 

worden.  

- Versterken netwerk: professionele zorgverleners en vrijwilligers zullen zoeken naar 

mogelijkheden om het netwerk van de cliënt te versterken. Op deze manier zal de 

professionele inzet zo optimaal mogelijk benut worden.  

- Vertaling van vraag naar aanbod: ieder arrangement is maatwerk. De vraag van de cliënt en de 

mantelzorger zijn leidend bij de inzet professionele zorgverleners. 

 

Palliatieve sedatie 
Palliatieve sedatie kan op verzoek van de behandeld arts door Attenza worden ingezet. Onder 

palliatieve sedatie wordt verstaan het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een cliënt in de 

laatste levensfase, met als doel het verlichten van het lijden van de cliënt. Het verlagen van het 

bewustzijn is het middel om dat doel te bereiken. Wanneer de behandeld arts, in overleg met familie 

en (mantel)zorg besluit tot palliatieve sedatie, schrijft de arts het uitvoeringsverzoek en recept uit en 

kan Attenza binnen 3 uur de pomp aansluiten en starten met het toedienen van de medicatie.  
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2. Financiering van zorg 
De zorg wordt gefinancierd vanuit de ZVW, WLZ, PGB of particulier. Attenza is een WTZI 

zorgorganisatie en kan ZVW en PGB zorg rechtstreeks bij het zorgkantoor indienen. De volgende 

constructies tot financiering zijn mogelijk: 

- Attenza levert (desgewenst) 24 uur onafgebroken zorg, financiert dit uit de palliatieve indicatie 

en declareert rechtstreeks bij elke zorgverzekeraar. 

- Attenza wordt ingezet door een samenwerkingspartner of andere partij.  

- De cliënt betaald de zorg particulier  

- De cliënt betaald de zorg (deels) uit een PGB   
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3. Werkwijze 
Attenza is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. De cliënt heeft altijd contact met een 

medewerker met een medische/verpleegkundige achtergrond. Bij een aanvraag voor palliatieve zorg 

vindt er, voor aanvang zorg, een huisbezoek (of bezoek in het ziekenhuis) plaats door onze 

verpleegkundig zorgcoördinator. Tijdens het huisbezoek en in overleg met de huisarts of specialist 

wordt de zorgbehoefte en wensen in kaart gebracht. Tevens wordt het deskundigheidsniveau dat 

moet worden ingezet tijdens dit huisbezoek bepaald. Attenza werkt samen met zelfstandig 

zorgverleners, waarvan we een up to date zorgverlenersdossier hebben waar bevoegdheden en 

bekwaamheden evenals ervaring in terug te vinden zijn. Ook de benodigde papieren voor het 

zelfstandig uitoefenen van het beroep zijn geverifieerd. Attenza heeft van de zorgverleners inzage in 

de beschikbaarheid en kan daardoor direct inspelen op een zorgvraag. De ervaring leert dat we de 

zorg binnen 12 uur kunnen opstarten. We garanderen binnen 48 uur.  

 

Na het intakegesprek wordt een team van niet meer dan 3 verschillende zorgverleners samengesteld, 

met het juiste deskundigheidsniveau. De zorgverleners ontvangen vanuit de organisatie een 

intakeformulier en uitgebreide overdracht van de cliënt, samen met de planning en worden 

telefonische op de hoogte gebracht door de verpleegkundig zorgcoördinator. Binnen 24 uur na de 

start van de zorg neemt de verpleegkundig zorgcoördinator contact op met zowel de cliënt als de 

zorgverlener om te bespreken of de zorg naar wens verloopt. Periodiek vindt er een teamoverleg 

plaatst, indien mogelijk met de cliënt en/of mantelzorgers of andere betrokken partijen.  

 

Het zorgverleningsproces wordt vastgelegd in een zorgdossier. Als de behandelend arts of de 

zorgverleners het opportuun vinden wordt overgeschakeld op ‘ het zorgpad stervensfase’. Als de cliënt 

overleden is, biedt de zorgverlener aan om de laatste zorg te geven en ondersteunt Beleidsnotitie 
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een kaart of indien wenselijk een rouwstuk te sturen, dan wel aanwezig te zijn op de uitvaart. 4 weken 

na overlijden neemt de verpleegkundig zorgverlener contact op met de nabestaanden voor een 

evaluatiegesprek.  

 

Attenza is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de palliatieve / terminale zorg door o.a. 

aangesloten te zijn bij de Netwerken Palliatieve Zorg in de regio’s waar Attenza actief is. 

 

Samenwerking en inzet van derden / onderlinge 

afstemming 
De zorgverleners die via Attenza worden ingezet streven ernaar de cliënt te ondersteunen bij het 

vinden en handhaven van de balans tussen draaglast en draagkracht. Daarbij komen niet alleen 

medische aspecten aan de orde, er is juist ook aandacht voor de psyche, sociale context en spirituele 

behoeften van de cliënt. De zorgverleners zetten hierbij niet alleen hun medische kennis in maar tonen 

ook inlevingsvermogen, compassie en respect. Attenza coördineert samen met de zorgverlener de 

samenwerking met de verschillende betrokken disciplines. Attenza neemt deel aan verschillende 

overlegvormen.  
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Op deze manier stimuleren wij dat cliënten de keus kunnen maken om thuis te overlijden met op maat 

afgestemde zorg. Attenza stelt de zorgverleners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, 

organiseert zelf scholingen afgestemd op de behoefte en ontwikkelingen op het gebied van palliatieve 

zorg, nodigt de zorgverleners uit om naar scholingen en symposia te gaan van het Netwerk Palliatieve 

Zorg. 

 

Borgen van de kwaliteit 
Attenza heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. Om de huidige kwaliteit te borgen en te 

verbeteren ondernemen wij de volgende acties:  

 

De verpleegkundig zorgcoördinator legt een huisbezoek af om de situatie van de cliënt te bespreken 

zodat het juiste deskundigheidsniveau ingezet wordt, de wensen van de cliënt en zijn omgeving 

bekend zijn en er zo nodig vooraf hulpmiddelen besteld kunnen worden. Bij aanvang zorg informeert 

Attenza na 24 uur zorg te hebben verleend bij zowel de cliënt als zorgverlener of de zorg naar wens 

verloopt. 

 

Er vindt periodiek overleg plaats met het team zorgverleners en Attenza informeert de familie. Zowel 

de zorgverleners als de familie ontvangen de notulen van het teamoverleg. Periodiek wordt het 

zorgdossier nagekeken en besproken met het team zorgverleners om te checken of er volgens de 

richtlijnen wordt gewerkt. De zorgcoördinator komt aangekondigd en onaangekondigd op 

huisbezoek, als de situatie van de cliënt dit toelaat.  

 

Attenza faciliteert de zorgverleners door het zorgpad stervensfase dossier beschikbaar te stellen en 

scholing aan te bieden. Alle benodigde documenten voor het zorgpad stervensfase staan op de 

website van Attenza, zodat elke zorgverlener op ieder gewenst moment inzage kan hebben in: 
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stervensfase, folder stervensfase en de folder een dierbare verliezen. Attenza evalueert tussentijds en 

achteraf de geleverde zorg met nabestaanden, zorgverleners, samenwerkingspartner en behandelend 

arts. Attenza zet uitsluitend zorgverleners in die affiniteit bezitten met de palliatieve zorg, enkele jaren 

ervaring hebben in de palliatieve zorg en het juiste deskundigheidsniveau bezit. Attenza zet 

zorgverleners in die minstens 3 scholingen per jaar volgen en hiervan certificaten overleggen aan 

Attenza.  

 

Attenza faciliteert de zorgverleners door scholingen te organiseren en aan te bieden. Attenza biedt 

zorgverleners concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg door de 

signaleringsbox van het IKNL ter beschikking te stellen. Attenza deelt informatie met de zorgverleners 

vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg, IKNL en plaatst deze op de website. De scholing zorgpad 

stervensfase dient de zorgverlener te hebben gevolgd, zodat de zorgverlener hier mee kan werken en 

het initiatief kan nemen om het zorgpad stervensfase in te zetten. 
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Samenwerkingspartners 
- Jaarlijkse evaluatie met samenwerkingspartners  

- Bewaken kwaliteit samenwerkingsverbanden  

- Alle afspraken met samenwerkingspartners worden contractueel vastgelegd. In deze 

contracten worden de kwaliteitseisen vastgelegd van beide partijen. 


