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palliatieve zorg groter wordt.

Werner van de IYouw

alliatieve zorg wordt gege-

ven in hospices, verPleeg-
huizen, bijna-thuis-hui-

zen, soms in het ziekenhuis
maar in toenemende mate ge-

woon thuis, Mensen die thuis
verblijven worden begeleid en
behandeld door de huisarts en
verpleegd door een wiikverPleeg-
t<undige. Volgens de def,rnitie

van deWereld Gezondheids Or-
sanisatie is het doel van palliatie-
íe ,org om'de kwaliteit van Ie-
ven in de laatste levensfase te
verbeteren door het voorkomen
en verlichten van li;'den'. Dat ge-

beurt'door middel van vroegtij-
dige signalering en zorgvuldige
beoordeling en behandeling van
piin en andère Problemen van li-
ihameliike, psychosociale en sPi-

rituele aard'.
De zorg van de lichamelijke en

psychosotiale asPecten zijn in
Nederland redelijk goed gere-
geld. Een probleem vormt vooral
óe aandacht voor de sPirituele as-

pecten. Met sPirituele asPecten
worden vooral existentiële of zin-
gevingsvra§en bedoèld, ook wel
rtrage vragen'genoemd. Wie in
de laatste fase van ziin leven te-

rechtkomt, kan zich allerlei vra-
gen stellen die te maken hebben
met de beleving van het ziekte-
proces, met het leven zoals dat
geleeftl is, met de naderende
dood en het afscheid nemen van

het leven, van naasten etc' Maar

ook met morele kwesties als: wil
ik de behandeling nog wel? Is

euthanasie voor mii een oPtie?

Hoe denken miin naasten daar-
over?

Dat ziin lastigd vragen. Voor
de patiëng die er niet altijd woor-
den voor heeft en niet weet waar
hij ermee terecht kan. Voor de

naasten die hun eigen verdriet
en vragen hebben en vaak elkaar

er niet mee willen belasrcn En
ook voor professionele zorgverle-
ners die deze vragen niet altijd
herkennen of er geen raad mee

weten. zij hebbeí een dubb-ele
'taak ze moeten alert zijn of er
sprake is van een - vaak onuitge-
sproken - vraag oP existentieel
geUiea en moeten vervolgens in-
ichatten ofzij zelfvoldoende toe-
gerust zijn om de noodzakeliike
Éegeleiding te.bieden of dat zij
moeten verwlrzen.

Om die reden heeft Agora *
een overkoepelende organisatie
op het vlak van Palliatieve zorg -
ií zoro een richtliin'sPirituele
zorg' opgesteld als praktische lei-
draad voor professionals. OP ver-

zoek van staatssecretaris Martin
van Riln (Volksgezondheid)'

heeft Agora onlangs een inventa-
risatie gemaakt van knelPunten
op het vlak van geestelijke bege-

teiaing thuis in de palliatieve fa-
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se. Hieruir blijkt dat patiënten
hun'trage,vragen, vaak ervaren
als een moeilijk re onrwarren klu_
wen: 'Wat overkomt me? Waar
moet ik met die vragen heen?'
Omdat deze vragen niet altijd
worden gezien door naasten en
zorgverleners, Iijden patiënren
vaak aan geesteliike eenzaam_
heid. Bovendien weten zij, maar
ook zorgverleners vaak niet dat
geestelijke begeleiding door pro-
fe.ssionals mogelijk is. ftet beiang-
rijkste knelpunt bliikt echter de"
Íinanciering. Zelfs al hebben pa-
tiënren tijdens hun ziekenhuiiop_
name geesrelijke begeleiding ont_
vangen, dan nog kan die vrifwel
nooit in de thuissituatie woiden
voortgezet, ook al is de nood
hoog.

Oók een door de ,,..rrr..r.r.l
ris ingesteld praktijkteam pallia-

j rwijfel ik sterk

1 Tijdens een werkconferentie

I van her Consortium palliatieve

t Zorglimburg en Z.O.Brabanr
I spraken managers uir de zors. arr"
, sen, wijkverpleegkundigen ó

tieve- zorg, waar knelpunten ge-
meld konden wordeg heeft àver
het ontbreken van duidelijke Íi-
nanciering veel klachten ontvan-

.gen.

Van Riin wijst er oók op dar
een verandering in het zorgveld
moet komen met als doel eàn gro-
tere bekendheid met geestelij[e
begeleiding. Wanr'de verwijzing
naar een geesteliik verzorger
komt onvoldoende van de grond,.

Wat betreft de moeilijkheden
voor Íinanciering wijst hij op een
Dnet ult 2o1o met een onduide-
lijk aangewezen en hypotheti-
sche weg. Deze komt er op neer,
dat als de huisarts ofwijkver-
pleegkundige de geestelijke bege-
leiding zelfniet kan bieden, zif
een geestelijk verzorger moeren
inschakelen en die uit hun bud-
get moeren betalen. Of de bèreid-
heid bestaat om een stuk van het
eígen honorarium in rc leveren
ten gunsre van geesreliike begelei-
ding - zoals Van Rijn wil - bi-

Van Rijn stuurde op 3 novem-
ber een uitvoerige briefover de
problemen in de palliatiev€ zorg
aan de Tlveede Kamer. patiëntei
zouden volgens hem meer moe-
ten kunnen kiezen waar zij de
palliatieve zorg willen ontvangen
en de financiering hiervan zou
geen belemmering mogen zijn.
'Dit geeft de cliënr ruimte om bij-
voorbeeld bewust yoor een aan-
bieder te kiezen die geesrelijke be-
geleiding bij het levenseinde
bíedt', aldus Van fujn.

Leve de marktwerking, ook wat
betreft geestelijke begeléiding.
Als zo'n aanbieder nièt in de-
buurr zir, heeft de padënr pech.

datde overheid dfi b;Ë;i,k ;"
d_erdeel van palliarieve zàrg niet
echt serieus neemt, als zij íet
eea trnancieringsconstructie
schermr die in de praktijk abso_

Ook hier werd geconstateerd

luut niet werkt, ";à;;
ruuL nre[ Yerxt, omdat geen enke.
le zorgverlener een stuÈ van zijn

bant bestaat dir
aanbod al meer dan twaalfjaar.
Maar voor.de financiering is mr
afhankelijk van toevaiiige over_Iige

ls men
afhankelijk van

vertegenwoordigers van het mi_

i :[!ï. van WVS.en beroepsvere.
Ilg.q*.b. pot-...[inir teeg en
pauënren sraan binnenkort in de
kou. Dus patiënten als u geeste_
lijke begeleiding wílg dai moet u
volgens de staatssecretaris maar
{lezg-n voor een zorgaanbieder
ote dit wél levert. Hospices, ver_
pree€hurzen en ziekenhuizen zul_
ren her dan nog drukker krijgen.
Want bij hen iihet aanbod #el
gegarandeerd!

ruglng€n over de knelpunten van
ge_esteluke begeleiding. Knelpun_
ten waaryoor prakdsche oploisin.
gen werden gezocht waren ook
hrer: Hoe maak je zorgverleners
gevoellg voor dit soort vragen?
Hoe zorg je ervoor aat ae geeste_
llrk verzorger een plek heeft in
net palliatiefproces? En vooral
het heikele punt van de financie_
nng.

eigeg budger wit inteveren. Waar.
om_ts het wél wettelijk geregeld
Drnnen 24-uurszorg, maar nËb_
Den pariënren die rhuis willen
sterven gewoon pech?

§ W. van de Wouw is voorzitter
van de kerngroep extramurale
gee_stelijke begeleiding vanuit het
Palliatief Netwerk Z.O. Brabant.


