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Voorafgaande zorgplanning 
bij wilsbekwame jongeren 

     19 april 2022 

Geeft ieder zijn houvast 
Biedt eenvoudige en gespecialiseerde oplossingen 

2022-04-19 Vroegtijdige zorgplanning - WS 3
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Zorgplan in Heder 

• Uitgangspunt = kwaliteit van leven

• Totaalzorg

• Zorgdoelen in kaart brengen

• Zorgnoden in kaart brengen

• Dialoog met netwerk

• Multidisciplinair

• Cliënt centraal

• Op maat

Kwaliteit van leven 

Een ieder wil een kwalitatief leven,
verrijkt met dromen, wensen en
doelen.

Kwaliteit van leven wordt vergroot
als mensen zelf participeren in
beslissingen met betrekking tot hun
eigen bestaan.

We baseren ons op de acht
dimensies van kwaliteit van leven
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Zorgplan in Heder 

• Uitgangspunt = kwaliteit van leven

• Totaalzorg

• Zorgdoelen in kaart brengen

• Zorgnoden in kaart brengen

• Dialoog met netwerk

• Multidisciplinair

• Cliënt centraal

• Op maat

Supportieve zorg 

• kan ingezet worden in elke situatie waarin er sprake is van
een verlies.

• Wanneer de algemene (gezondsheids)toestand achteruit
gaat, waardoor er op één of meerdere levensdomeinen
extra zorg/opvolging nodig is

• Mee-dragen (support)

• Niet te bepalen in tijd/duur
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Nu al nadenken, 
spreken en beslissen 
over de zorg en de 
behandelingen die je wil 
moest je ernstig ziek 
worden 

Voorafgaande 
zorgplanning 

dynamisch 

dialoog 

Continu proces 

Samen 

zorgverleners netwerk 

Als je het niet meer kan uiten 

zorgnoden 

zorgdoelen 

Toekomstige zorg 
En behandelingen 

wensen 
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VZP 

= Nadenken en praten over later

• Niet enkel rond levenseinde ook rond
zorg

• Dialoog – communicatie

• Denkproces

• Niet statisch

• Meer dan wilsverklaringen op maken!!!

Doel of middel 

• Doel = dialoog 
waarden en normenkader 

= zorgplan 

Wilsverklaringen zijn een middel geen doel op zich 

• Mogelijke outcome 



6

Mensen hoeven 
niet overtuigd 

te worden van 
de zinvolheid 

van VZP 

Wel ondersteuning bieden in: 

Hoe doe ik dit ? 

VZP als vast 
onderdeel 

van onze zorg 

Hoe zetten we hier concreet op in

• Medewerker Supportieve en
palliatieve zorg

• Informeren

• Communicatie
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Medewerker supportieve en 
palliatieve zorg 

Ons doel : 
het optimaal, methodisch en volgens vraag van de cliënt/netwerk 

ondersteunen en begeleiden op verschillende levensdomeinen wanneer de 

kwaliteit van leven ernstig bedreigd wordt door fysieke regressie en/of in 

situaties waarin het leven onomkeerbaar een einde neemt. 

Expertises koppelen 

takenpakket 

• Ondersteuning team van de cliënt

– bij een palliatief proces

– bij verlieservaringen van cliënten

• Samenwerken met de regionale palliatieve netwerken

• Uitwerken van VTO - beleid

• Ondersteunend in het opstarten van VZP

• Opmaken van wilsverklaringen

• Coördineren/helicopterview

• Outreaching

• Deelname aan verschillende overlegplatformen m.b.t.
palliatieve zorg
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Informeren 

Interne vormingen :

• VZP en levenseindebeslissingen

• Omgaan met verlies als cliënt

• Omgaan met verlies als
zorgverlener

Interne werkgroep VZP 
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zorgoverleg 

Iedereen die betrokken is in 
de zorg van een cliënt. 

• Team
• Agoog
• Maatschappelijk werker
• Verpleging
• Dokter
• Therapeut
• Thuisverpleging
• Vrijwilligers
• Leerkrachten

• 

Cl C liëent 

ent 
t 

Ouders/ 

Familie/ 
netwerk 

zorgverleners 

“MIJN”...kwaliteit van leven 
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Casus 

#geeft ieder zijn houvast 




