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          V e e r l e  C l a u s :

“Hij stapte vroeger uit het leven  
       dan had gemoeten.”
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wetenschap

H
et overkoepelende doel 
van VZP is om personen 
zorg te verlenen die 
overeenstemt met hun 
wensen, zelfs indien ze 

niet langer in staat zijn die keuzen 
zelf te maken of uit te drukken. Dit 
laatste verduidelijkt meteen waarom 
VZP belangrijk en betekenisvol kan 
zijn voor personen met dementie: de 
aandoening gaat immers gepaard met 
toenemende cognitieve achteruitgang 

tegen een onvoorspelbaar tempo. Die 
progressieve cognitieve moeilijkheden 
zullen vroeg of laat uitmonden in 
wilsonbekwaamheid of ook het 
onvermogen om welbewust eigen 
(zorg)beslissingen te nemen. 

Hoewel algemeen aangenomen wordt 
dat VZP een wezenlijk onderdeel hoort 
te zijn van de zorg voor personen met 
dementie, blijkt uit onderzoek dat deze 
groep benadeeld wordt wanneer het 

Voorafgaande Zorgplanning bij Dementie

Denken onderzoekers tijdig na over 
de toekomst van hun onderzoek?

Voorafgaande zorgplanning (VZP) is een proces van communicatie omtrent 
toekomstige zorg. VZP “stelt individuen in staat tot het definiëren van doelen 
en voorkeuren aangaande toekomstige zorg, het bespreken van deze doelen en 
voorkeuren met naasten en professionele zorgverstrekkers, en het vastleggen 
en herzien van deze voorkeuren waar gepast” (Rietjens et al. 2017).

aankomt op een (tijdige) initiatie van 
VZP. Er wordt geschat dat wereldwijd 
minder dan 40% van alle personen 
met dementie bij VZP betrokken wordt. 
Bovendien wordt dementie een steeds 
grotere maatschappelijke uitdaging. 
In Vlaanderen leefden in 2015 naar 
schatting 122 000 personen met 
dementie, waarbij een verdubbeling 
in aantal verwacht wordt tegen 2050. 
Zoals benadrukt door de Vlaamse 
Regering in het geactualiseerde 
Dementie Plan, maar evenzeer door tal 
van internationale beleidsmakers en 
organisaties, dienen bijgevolg dringend 
initiatieven te worden ondernomen om 
dit hiaat binnen de dementiezorg te 
dichten. 

Een eerste stap werd genomen door 
Pallialine, met het uitbrengen van 
zowel een richtlijn die ‘algemene’ 
aspecten van VZP belicht, als een 
richtlijn met aandachtspunten 
specifiek voor VZP bij dementie. Een 
aantal kenmerken die het proces van 
VZP mogelijk bijkomend bemoeilijken, 
zouden kunnen worden weggewerkt 
als die aandachtspunten in acht 
genomen worden. Recent onderzoek 
bracht het bestaande (internationale) 
documentatiemateriaal samen in 32 
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wetenschap

richtlijnen voor zorgverleners op 
8 verschillende VZP- domeinen. Een 
greep hieruit is afgebeeld in het kader 
hiernaast. 

Maar uit de bestaande richtlijnen 
voor zorgverleners blijkt duidelijk 
dat we nog een hele weg moeten 
afleggen naar betere documentatie om 
op optimale wijze VZP te bespreken 
met personen met dementie en om 
VZP degelijk te implementeren in de 
dagelijkse praktijk. Wij doen enkele 
voorstellen voor onderzoek.   
•  Ten eerste is het aangewezen 

om meer in te zetten op samen- en 
wisselwerking tussen de klinische 
praktijk en onderzoek. Binnen het 
academisch werk blijkt immers 
zelden tot geen inbreng te 
worden gevraagd van werkelijke 
ervaringsdeskundigen aangaande 
VZP bij dementie: personen die met 
dementie leven en hun naasten. 
De tot op heden geformuleerde 
aanbevelingen berusten louter op 
consensus onder experts. Bovendien 
focussen aanbevelingen op wát artsen 
of andere zorgverleners zouden 
moeten doen, maar schieten ze tekort 
in het verduidelijken hóe zij dit 
kunnen doen. Ook voor dit laatste 
zouden personen met dementie en 
hun naasten uitermate goed geplaatst 
zijn om mee de gewenste richting 
te wijzen. Onderzoek onder artsen 
toonde bijvoorbeeld aan dat het 
uitblijven van VZP van hun kant soms 
gebaseerd is op morele overwegingen 
waarbij men angst en depressie bij 
patiënten en mantelzorgers tracht 
te mijden. Via aanbevelingen voor 
VZP, geformuleerd in samenspraak 
met personen met dementie en hun 
naasten, kan men ook dit struikelblok 
wegnemen: zorgverleners zouden 
kunnen terugvallen op richtlijnen 

die als aanvaardbaar en wenselijk 
beschouwd worden door de personen 
voor wie ze ontwikkeld zijn. 

•  Ten tweede dienen we bij het 
betrekken van personen met dementie 
in VZP-onderzoek te streven naar 
diversiteit. We zouden bijvoorbeeld 
zowel personen met, als personen 
zonder mantelzorgers kunnen 
bevragen. Meer dan 5000 personen 
in Vlaanderen kregen de diagnose 
dementie vóór de leeftijd van 65 jaar, 
ook wel jongdementie genoemd. Die 
jongere personen verdienen evenzeer 
aandacht, zeker gezien de heersende 
veronderstelling dat zij op een andere 
manier dan oudere personen met 
dementie (zouden willen) deelnemen 
aan VZP. 

•  Ten derde legt men binnen de huidige 
beeldvorming over dementie vaak 
nadruk op verworven moeilijkheden 
van personen met dementie, in 
plaats van op hun resterende 
of zelfs nieuwe vaardigheden. 
Dergelijk gedachtepatroon tekent 
zich - weliswaar subtiel - ook af 
binnen de academische wereld 
in de vorm van “over iemands 
hoofd heen praten”. Doorheen het 
uitdenken, uitvoeren en publiek 
maken van onderzoeksresultaten 
kunnen onderzoekers het als hun 
verantwoordelijkheid beschouwen dit 
stigma mee te doorbreken. 

Binnen het Aging and Palliative 
Care Onderzoeksprogramma van 
de Onderzoeksgroep Zorg Rond het 
Levenseinde lopen enkele studies naar 
VZP bij dementie, vertrekkende vanuit 
input door alle betrokken partijen en 
vanuit de huidige praktijk. Zo is er het 
uitgebreide VZP+ trainingsprogramma 
voor de staf van woonzorgcentra 
(Gilissen & van Dael). Ook is een 
kwalitatieve studie gestart om een 

vaardigheidstraining voor artsen te 
ontwikkelen specifiek voor VZP bij 
(jong)dementie (Van Rickstal). We 
hopen daar weldra verder over te 
kunnen rapporteren. 

___ Romy Van Rickstal, Aline De Vleminck, 
Joni Gilissen, Annelien Wendrich- 

van Dael, Lieve Van den Block

Geraadpleegde bronnen beschikbaar bij de redactie

Voorbeelden van  
klinische aanbevelingen  
voor VZP in dementie  
op 8 domeinen (Piers et al. 2018)

1. Initiatie van VZP  
 Start zo vroeg mogelijk (diagnose is  
 sleutelmoment), integreer VZP in  
 dagelijkse zorg 

2. Evaluatie van wilsbekwaamheid  
 Ga steeds uit van maximale  
 wilsbekwaamheid, verzeker maximale  
 participatie

3. Voeren van VZP-gesprekken  
 Neem het voortouw, maar maak gesprek  
 niet te gefaseerd 

4. Rol & belang van naasten  
 Betrek naasten zo vroeg mogelijk,  
 informeer hen over rol wettelijke  
 vertegenwoordiger

5. VZP wanneer verbale communicatie  
 moeilijk of niet langer mogelijk is  
 Onderhoud contact/ connectie,  
 maximaliseer participatie 

6. Documenteren van wensen en  
 voorkeuren  
 Evalueer VZP-documentatie regelmatig  
 als onderdeel van VZP-proces  

7. Levenseindebeslissingen  
 Weeg eerder uitgedrukte wensen  
 af tegen huidige ‘best interest’ 

8. Voorwaarden voor optimale VZP- 
 implementatie  
 Voorzie in voldoende (mogelijkheid tot)  
 VZP-training voor zorgverleners 


