Samen beslissen in tijden van corona
WAT VALT ER KIEZEN VOOR OUDEREN?
Juist nu is het belangrijk om samen te beslissen met kwetsbare ouderen. Om, binnen de beperktere mogelijkheden, de zorg toch
zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun wensen. Gebruik daarvoor dit 6 stappenmodel.
Drs. Ruth Pel-Littel (Vilans), Dr. Marjolein van de Pol (RadboudUMC) en Prof. Julia van Weert (Universiteit van Amsterdam)

1. VOORBEREIDING

Bekijk de situatie van je cliënt
•
•
•

•

•

Met wie ga ik in gesprek? Woont de cliënt alleen? Bij
samenwonend: is er onderlinge afhankelijkheid?
Wat is de voorgeschiedenis van mijn cliënt?
Welke gezondheidsproblemen spelen er? Vraag de oudere
eventueel om de TOPICS-SF in te vullen, zie het einde van dit
document.
Zijn er eerder afspraken gemaakt over behandelwensen en
behandelgrenzen (bijv. wel of geen reanimatie)? Waar zijn die
vastgelegd en hoe actueel zijn deze?
Vraag of het een goed moment is om dit te bespreken of een
andere keer, zodat de cliënt zich kan voorbereiden. Verwijs
eventueel naar de websites aan het einde van dit document.

2. LEVENSDOELEN EN WAARDEN

3. DOEL BEPALEN

•

•

Praat over wat je cliënt belangrijk vindt
in het leven

•

•

Leg uit dat het doel van dit gesprek is dat je graag wilt
bespreken wat de cliënt wel en niet zou willen als er een
situatie komt waarbij iemand besmet is met corona.
Bespreek dat het belangrijk is om nu, nu de cliënt nog
relatief gezond is, na te denken over wat hij of zij belangrijk
vindt, omdat bij besmetting met corona de situatie snel kan
verslechteren en de cliënt mogelijk niet meer kan aangeven wat
hij of zij wil. Geef aan dat het goed is als ouderen dit ook met
hun naasten bespreken.
Bespreek of de cliënt zich zelf in staat voelt gesprekspartner te
zijn en beslissingen te nemen. Zo nee, wie kan er namens de
cliënt meebeslissen? Weet deze persoon wat belangrijk voor de
cliënt is?

Bespreek met je cliënt welke keuzes er zijn
voor zorg en ondersteuning

•
•

Informeer de cliënt over corona. De meeste mensen met corona
worden snel beter. Voor ouderen geldt dat de lichamelijke
conditie (kwetsbaarheid) meer bepalend is dan iemands
kalenderleeftijd bij het herstellen van corona. Met een zwakke
gezondheid hebben mensen meer kans om erg ziek te worden
en te overlijden door corona. Er is nog geen geneesmiddel voor
corona. Wel kunnen symptomen zoals benauwdheid en pijn
worden bestreden.
Vat samen wat er tot nu toe is besproken.
Formuleer samen wat de cliënt het belangrijkste vindt wanneer
hij of zij corona zou krijgen. Dit is het behandeldoel.

HULPZINNEN

HULPZINNEN

HULPZINNEN

•
•

•

•

•

•

Ik bel u omdat ik graag wil horen hoe het met u/jullie gaat.
Hoe gaat het met u nu u veel meer thuis moet blijven en minder
bezoek kunt ontvangen (lockdown/social distancing)?
Heeft u met uw naaste(n) weleens gesproken over uw wensen
met betrekking tot uw leven als u het virus zou krijgen? Graag
zou ik/uw huisarts ook willen weten wat uw wensen zijn.
Vindt u het prettig om dit nu te bespreken of wilt u zich hier
eerst zelf op voorbereiden? Of vindt u het belangrijk dat een
naaste bij dit gesprek aanwezig is?

•

•
•
•

Stel dat u ernstig ziek zou worden? Wat is dan belangrijk voor
u? Waar hoopt u op? En wat zijn uw grootste angsten?
Wat als genezing niet mogelijk blijkt: wilt u opgenomen worden
in het ziekenhuis? Wilt u opgenomen worden op een ICafdeling? Weet u wat dat betekent?
Zijn er behandelingen die u niet wilt ondergaan? Denk daarbij
aan beademing en/of reanimatie.
Wat helpt u als u een moeilijke (medische) beslissing moet
nemen?
Wat als u niet meer zelf kunt beslissen. Wie mag dat dan voor u
doen? En weet die persoon wat belangrijk voor u is en wat u zou
willen mocht u besmet raken met corona?

•
•
•
•

Ik hoor dat voor u het belangrijkste is dat u zo min mogelijk
klachten zou hebben, zoals benauwdheid en pijn, klopt dat?
Ik hoor dat voor u het belangrijkste is dat u zo lang mogelijk in
leven blijft, klopt dat?
Ik hoor dat voor u kwaliteit van leven het belangrijkste is, waar
bestaat dat uit voor u?
Ik hoor dat voor u het belangrijkste is dat u uw dierbaren om uw
heen heeft, klopt dat?
Ik hoor dat u liever niet naar het ziekenhuis zou gaan indien we
vermoeden dat u het virus zou hebben en liever blijft waar u nu
bent. Klopt dat?

4. MOGELIJKHEDEN BESPREKEN

Bespreek de voor- en nadelen van de
verschillende mogelijkheden voor zorg en
ondersteuning
•
•

Bespreek aan de hand van het in stap 3 geformuleerde doel de
voor- en nadelen van de opties die dan van toepassing zijn.
Bespreek dat zowel de medische ondersteuning van het
lichaam, als wel de mentale ondersteuning van je naasten
belangrijk zijn.

Gebruik de keuzehulp om voor- en nadelen te bespreken.

5. BESLUITVORMING

6. EVALUATIE

•

•

Neem samen met je cliënt een besluit
dat bij hem of haar past

•

•
•

Bespreek met de cliënt of het voor hem of haar duidelijk is wat
hij zou willen en wat medisch gezien kan als hij corona zou
krijgen.
Bespreek ook dat als de situatie verandert, of als de cliënt van
gedachten verandert, het besluit altijd opnieuw overwogen kan
worden.
Leg samen met de cliënt (en naasten) deze behandelwensen en
behandelgrenzen vast.
Het kan zijn dat de cliënt liever heeft dat de dokter het
besluit neemt. Benoem dit dan expliciet en sluit aan bij de
levensdoelen en waarden van patiënt zoals besproken in stap 2.

KEUZEHULP

HULPZINNEN

•
•
•
•

•

Bespreek met je cliënt of het besluit goed
genomen is

•
•
•

HULPZINNEN
•

•
Thuis behandeld worden
Zorg in een verpleeghuis of hospice
Behandeling op de corona-afdeling in het ziekenhuis
Behandeling op de IC

•
•

Bent u er klaar voor om een beslissing te nemen over wat u zou
willen mocht u corona krijgen?
Heeft u nog meer tijd nodig?
Heeft u nog aanvullende vragen?

•
•
•
•

AANVULLENDE INFORMATIE

IN EEN ACUTE SITUATIE

STAP 1:

Wat als iemand besmet is geraakt met corona en ernstig ziek is
geworden?

Hoe ervaart de cliënt zelf op dit moment zijn (gezondheids-)
situatie? De TOPICS-SF vragenlijst wordt door ouderen zelf
ingevuld en geeft een indruk van iemands dagelijks functioneren,
geestelijke gezondheid, sociale activiteiten en ziektelast. klik hier

PATIËNTENFOLDER
Praten over behandelwensen en -grenzen. Informatie voor
patiënten en familie over behandelbeperkingen klik hier

STAP 2:
Praten over ziekte en dood in tijden van corona
Praktische tips voor een essentieel gesprek klik hier

STAP 4:
Keuzehulp corona voor kwetsbare ouderen klik hier

De situatie kan snel verslechteren en er is misschien geen tijd om
uitgebreid in gesprek te gaan met de cliënt en/of zijn naaste(n). Het
risico bestaat dat de cliënt zal komen te overlijden. Welke vragen
zijn dan belangrijk om nog te stellen?
•
•
•
•
•
•

Wat is uw achtergrond (partner, kinderen, beroep,
woonsituatie, religie)?
Wat is belangrijk voor u?
Welke hoop, angst of verwachting heeft u voor de nabije
toekomst?
Heeft u zorgen?
Wie wilt u bij u hebben en/of zou u nog willen spreken?
Wat verwacht u van mij en wat kan ik voor u hierin betekenen?

Deze vragen en meer informatie over palliatieve zorg in coronatijd
staan op dit zakkaartje.

Bespreek samen het genomen besluit over de wensen van de
cliënt mocht hij of zij corona krijgen.
Is het duidelijk wat het besluit is?
Kan je cliënt het in zijn eigen woorden vertellen?
Is je cliënt tevreden met zijn beslissing?
• Zo niet, ga dan terug naar een eerdere stap
• Zo ja, stel een plan op dat aansluit bij het besluit

Voor mijzelf zou ik graag willen checken of de afspraken voor
ons allebei helemaal duidelijk zijn. Kunt u me in uw eigen
woorden vertellen wat we hebben afgesproken?
Als u aan uw kinderen wilt vertellen wat we hebben
afgesproken, wat zegt u dan?
Bent u tevreden met de gemaakte afspraken?
Wilt u nog terugkomen op het besluit?
Heeft u meer bedenktijd nodig? Wat zullen we hierover
afspreken?
Wie moeten we op de hoogte stellen van dit besluit (naasten,
huisarts)?

BRONNEN
•
•

•
•
•
•
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