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Op 3 februari 2022 vond het tiende Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg 
plaats. Het thema,  Integratie van palliatieve zorg in de dagelijkse patiën-
tenzorg, werd van verschillende kanten belicht. Hieronder vindt u de pres-
entaties en aanvullende informatie terug.  U kunt deze delen met collega’s 
om samen de zorg (nog) beter maken.
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Thema: Integratie van palliatieve zorg in de dagelijkse patientenzorg



Resultaten van de landelijke meetdag palliatieve zorg - Pauline de Graeff

Op 16 april 2021 vond de landelijke meetdag palliatieve zorg plaats in 48 ziekenhuizen in Neder-
land. Het doel van deze meetdag was om te onderzoeken hoeveel patiënten met een mogelijk 
beperkte levensverwachting er in Nederlands ziekenhuizen opgenomen zijn. In deze presentatie 
worden de resultaten van de landelijke meetdag uitgebreid toegelicht en wordt ingegaan op de 
vraag welke rol wij als zorgverlener hebben om de palliatieve zorg voor onze patiënten te ver-
beteren.

Presentatie (in pdf)

Leven op twee sporen - Jannie Oskam

Door betere behandelingen leven patiënten met ongeneeslijke kanker steeds langer en met een 
(relatief) goede kwaliteit van leven. Zorgverleners kunnen daardoor het aanbod van palliatieve 
zorg uitstellen: zo ver is het toch nog niet? Toch is dit een groot gemis voor patiënten. Zij leven 
met een wisselend toekomstperspectief en balanceren continue tussen twee sporen, dat van 
het leven en van het onvermijdelijke afscheid. Bij het spoor van het leven horen thema’s als:  
jezelf opnieuw uitvinden om de ziekte te integreren in je bestaan, een weg vinden in veranderde 
sociale verhoudingen, zoeken naar een nieuw levensperspectief en zingeving. Bij het spoor van 
het onvermijdelijke afscheid horen thema’s als angst en onzekerheid, rouw en loslaten. Bij beide 
sporen gaat het om behandelkeuzes, waarbij gewikt en gewogen moet worden over kosten en 
baten, en over vooruitkijken. Jannie Oskam vertelt vanuit haar persoonlijke ervaringen waarom 
het belangrijk is dat ‘tussenlanders’ (mensen die leven op twee sporen) tijdig palliatieve zorg 
krijgen.

Presentatie (in pdf)
Podcast over Tussenland, opgenomen door Viore Hilversum (inloophuis)
Gesprek met Jannie over levensvragen en zingeving (opgenomen door Agora om de geestelijke 
verzorging aan huis meer bekendheid te geven)
Interview met Jannie en anderen in het programma ‘Jacobine op 2’. Het gaat over de vraag wat 
we kunnen leren van mensen die niet meer beter worden. 
Blog van Jannie op de website Qruxx, over de achtbaan waarin je zit tijdens behandelingen
Voorlichtingsartikel over palliatieve zorg in het blad B van Borstkankervereniging Nederland
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https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/oEgoZNeIQ1XcLEv
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/mVX2xUURcs4YRmL
https://anchor.fm/michel874/episodes/Jannie-Oskam--auteur-van-het-boek-Tussenland-e189pah
https://www.youtube.com/watch?v=fcrfPukhy1E&ab_channel=Agora-Leventotheteinde
https://kro-ncrv.nl/wijsheid-ziekte
https://www.qruxx.com/blog/jannie-oskam-palliatieve-zorg-is-gericht-op-het-leven/
https://bladb.nl/editie/editie-29/palliatieve-zorg


Integratie van palliatieve zorg in de zorg voor mensen met chronisch orgaanfalen 
- Daisy Janssen

Chronische ziekten zoals COPD en hartfalen zijn belangrijke doodsoorzaken wereldwijd. Vaak 
leven mensen jarenlang met deze ziekten voordat ze overlijden. Gevorderd COPD en gevorderd 
hartfalen leiden vaak tot veel klachten en verminderde kwaliteit van leven. De prognose is moe-
ilijk te voorspellen, maar bij veel mensen is er jarenlang sprake van palliatieve zorgbehoeften. 
De laatste jaren zijn nieuwe richtlijnen en hulpmiddelen ontwikkeld om tijdig palliatieve zorg 
te kunnen starten bij mensen met COPD of hartfalen. Tijdens deze presentatie wordt aandacht 
besteed aan hoe palliatieve zorg tijdig geïntegreerd kan worden met behandeling gericht op het 
beïnvloeden van de ziekte COPD of hartfalen.

Presentatie en drie artikelen (een NL talig en twee ENG talig)
Onderwijsmateriaal I-Harp
Richtlijn palliatieve zorg bij COPD

Palliative care integration in hematology - Thomas LeBlanc

This presentation will review the unique and unmet needs of patients with hematologic malig-
nancies, and make the case for integrated palliative care as a potential approach to improving 
the patient and caregiver experience of blood cancer care.  

Publication JAMA 2016
Publication J Clin Oncol 2017
Publication J Palliat Med 2019
Publication J Clin Oncol 2020
Publication JAMA Oncol 2021
Publication Cancer 2021 
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https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/5FdMHvWc5nmbzGq
https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/i-harp
https://www.pallialine.nl/copd
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27893130/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28926288/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31329005/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32023164/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33331857/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34460937/


Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek

De Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek wordt uitgereikt voor het beste wetenschappelijke 
artikel over palliatieve zorg in Nederland. Dit jaar waren er 26 inzendingen voor de Jaarprijs 
Onderzoek. 

Genomineerde Jaarprijs Onderzoek: Manon Boddaert
Het genomineerde artikel: Inappropriate end-of-life cancer care in a generalist and specialist 
palliative care model: a nationwide retrospective population-based observational study

Genomineerde Jaarprijs Onderzoek: Hanna Klop
Het genomineerde artikel: Family support on intensive care units during the COVID-19 pandem-
ic: a qualitative evaluation study into experiences of relatives

Leidraad Supportteam Intensive Care. Een handreiking voor het opzetten van een supportteam 
ter ondersteuning van behandelaren op de IC, ontwikkeld vanuit ervaring en onderzoek in Am-
sterdam UMC door drs. C. du Perron en H.T. Klop, MSc (palliaweb.nl)

Het onderzoeksverslag over het Supportteam IC is hier te downloaden

Winnaar Jaarprijs Onderzoek: Jet van Esch
Het winnende artikel: Effect of Prophylactic Subcutaneous Scopolamine Butylbromide on Death 
Rattle in Patients at the End of Life

Factsheet over de onderzoeksresultaten 
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https://spcare.bmj.com/content/early/2020/12/22/bmjspcare-2020-002302.long
https://spcare.bmj.com/content/early/2020/12/22/bmjspcare-2020-002302.long
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-07095-8
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-07095-8
https://palliaweb.nl/getmedia/ba74dcf7-364a-4356-bfa0-1fdb8b2a2e64/Leidraad-Suportteam-IC-AmsterdamUMC.pdf
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Wat-we-doen/Projecten/Patienten-met-COVID-19-op-de-IC
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2784661
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2784661
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2784661
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/cBFCCeqKhOGygjT
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Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact

De Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact wordt uitgereikt aan het product of instrument dat naar 
de mening van de jury de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren. Dit jaar 
waren er 11 inzendingen voor de Jaarprijs Impact. 

Genomineerde Jaarprijs Impact: Netwerken Palliatieve Zorg Twente, Agnes van Berkum en Ray-
mond Leverink
Het genomineerde product: Levenspad palliatieve zorg (Levenspad_NPZT)
Daarnaast vindt u in deze map ook: 
• Levenspad palliatieve zorg voor mensen met dementie (download als pdf) (Levenspad_De-

mentie_Twente)
• flyer scholing Levenspad (download als pdf) (Levenspad_Beknopte beschrijving doel en opzet 

scholing)

Website over het Levenspad

Genomineerde Jaarprijs Impact: Amsterdam UMC, Mirjam de Vos
Het genomineerde product: Podcast serie “Op leven en dood”

Online webinar bestaande uit korte presentaties over de eerste uitkomsten uit de famI-
Com-studie

Gesprekswijzer: Gesprekstips in vorm van pdf, ook beschikbaar via deze link 

Winnaar Jaarprijs Impact: Amsterdam UMC, Hogeschool Inholland en Nivel, Karin den Boer
Het genomineerde product: Proactieve palliatieve zorg in de GGZ

https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/x4x7AXjINah2zE2
https://palliaweb.nl/netwerk-twente/zorgverleners/levenspad
https://open.spotify.com/show/0v8YKB6z360q3SucJyXq1l
https://video.uva.nl/media/FAMICOM_Volledigefilm/0_n6lt66p4
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/lKzbOm6igtFEU3d
https://nvavg.nl/op-leven-en-dood-moeilijke-gesprekken-op-de-ic/
https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/palliatieve-zorg-in-de-ggz/

