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Waar denkt u aan bij het horen van 
vroegtijdige zorgplanning (VZP)?

ook wel voorafgaande zorgplanning 
genoemd

in het Engels Advance Care Planning
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Huidige definities van VZP

– Proces van communicatie, overleg en gezamenlijke 
besluitvorming

– Patiënt, zorgverleners, naasten

– Exploratie van wat iemand belangrijk vindt, wat hem/haar 
levenskwaliteit brengt, zijn/haar waarden, wensen, 
voorkeuren, doelen, keuzes … voor toekomstige zorg, 
behandeling incl levenseindebeslissingen

– Wederkerend proces

– Tijdig, met oog op de toekomst

– Documentatie als mogelijk resultaat

– Voor het geval men wilsonbekwaam wordt, maar ook om 
mensen op voorhand te laten “nadenken over later” (coping, 
voorbereiding)



Een stukje geschiedenis van VZP

• US 1960s consumer rights movements

• US 1990 Patient Self-Determination Act 
including Advance Directives

– Canada and Australia followed

• Europe 2002 European Charter of Patient 
Rights (recht op informatie, consent, vrije
keuze)

– Maar geen consensus in EU mbt Advance 
Directives



Een stukje geschiedenis van VZP (2)

• België: 2002 wetten patiëntenrechten, 
euthanasie, PZ incl wilsverklaringen, 
vertegenwoordiger etc

• Concept VZP ontwikkelde zich ook rond die tijd
met sterke focus op DOCUMENTATIE en
AUTONOMIE



Vlaams voorbeeld beleidsdocumenten in 
woonzorgcentra
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De Gendt et al Eur J Public Health. 2010 Apr;20(2):189-94.



Laatste decennia: duidelijke evolutie
van het concept VZP

• In België, Vlaanderen, maar ook internationaal

• Aanhoudende debatten over VZP en documentatie

Hoe vermijden van valkuilen?

Hoe maximaliseren van voordelen van VZP?

Morrison et al, JAMA, 2021
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30 jaar internationaal onderzoek VZP

Interventiestudies, kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek, reviews en meta-reviews

Verschillende soorten interventies, settings, landen, 
populations, veel verschillende uitkomsten

….

Bewijs dat VZP kwaliteit van levenseindezorg verbetert 
in verschillende populaties, maar dat aandacht voor 
communicatieproces nodig is

Wendrich-van Dael et al, IJNS, 2020 



SUPPORT Trial 1995 US

• Intervention study >4000 patients randomized to usual 
hospital care or SUPPORT intervention (nurse led 
communication aimed at documentation of preferences) 

NO intervention EFFECT on quality of end-of-life care but 
it shook the medical world

• “increasing frequency of advanced directives is unlikely to 
be a substantial element in improving the care of seriously 
ill patients…. should focus on improving … communication 
and more comprehansibly advance care planning” (Teno 
et al, JAGS, 1997)



Communicatie naast documentatie

Documentatie van voorkeuren zinvol

– Geeft een houvast aan artsen en naasten

– Geeft patiënten de kans te noteren wat ze willen
indien ze wilsonbekwaam zijn

– Kan de start zijn van een gesprek

Valkuilen van documentatie zonder communicatie:

– Wilsverklaring alleen te weinig context – fit met 
situatie?

– Tick-box. Weten mensen wat ze invullen? Vals 
gevoel van veiligheid en controle ’Mijn papieren 
zijn in orde’
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Mensen nemen beslissingen in 
relationele context

Mensen praten met elkaar in familieverband
“It’s not an easy discussion to have with your family. It is a tough discussion. It is a 
discussion that will trigger a lot. There was a lot of tears. “ (person with 
dementia)

Gesprekken beïnvloeden elkaar; mensen beschermen elkaar; er 
kunnen onenigheden zijn

Familie heeft ook nood aan ondersteuning
“There  should be more guidance on how we discuss it with family members. Our 
daughter was 14 when my husband was diagnosed.” (supporter of person with 
dementia)

VZP gesprekken kunnen voor families emotioneel voordelen geven
“It would provide more peace of mind if you [caregiver] knew that this is his 
[patient’s] wish” (caregiver of person with dementia). 

Van Rickstal et al, Monnet et al in press



Voorbeeld: mensen met een migratie-achtergrond en VZP
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Van een nauwere medische focus op 
levenseinde naar bredere holistische focus 

en integratie in persoonsgerichte zorg

“I think when we talk about advance care 
planning there’s a concentration on how we are 
going to leave this world. Advance care planning 
to me is how we’re going to live in the world as 
well…“  “ACP is also a social process, not just a 
medical one” (Person with dementia)





Laagdrempelige 
gesprekken voor iedereen



Integratie in persoonsgerichte zorg

• BMJ 2010

• Plos Medicine 2020
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Een beleid hebben of training geven in 
VZP is niet voldoende: veel factoren

samen bepalen succes



externe VZP trainer (8-12ma)
management, bestuurders 
VZP referentiepersonen, conversatieleiders en 
signaleerders
trainingen voor iedereen
informatiesessie huisartsen, residenten, familie
reflectiesessies
monitoring

https://www.endoflifecare.be/vzp-toolkit

Resultaten: Pivodic et al, in press ; Gilissen et al, submitted 

https://www.endoflifecare.be/vzp-toolkit


Implicaties?

Meer focus op 

• in publieke campagnes, media

• trainingen en opleidingen voor professionals

• beleid vb kwaliteitsindicatoren

• én in toekomstig onderzoek 

COMMUNICATIE RELATIONELE

WAT BELANGRIJK IS VOOR 
IEMAND

IMPLEMENTATIE
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bijlage



Gebeurt ACP in België?

Patiënten overleden op “niet plotse of verwachte” wijze 
(ongeveer 2/3de van alle ptn) en 65+

2014: 40% van de overleden patiënten ooit gesproken met 
huisarts over behandelingsvoorkeuren mbt levenseinde
(27% in 2009)

2014: 43% had vertegenwoordiger aangesteld volgens 
huisarts
(29% in 2009)

Nieuwe bevraging ongoing

SENTI-MELC studie met de Huisartsenpeilpraktijken, 2009-10 en 2013-2014

Published in: Evans et al 2013 Plos One, Penders et al, submitted



• Covid-19 raised public awareness of ACP

• Covid-19 guidance focuses too much on end 
of life and on the product (a plan recording 
treatment preferences): risk of tick box

• ACP should focus on 
– Process: on encouraging people to voice concerns 

and priorities

– What matters most to you now and in the future

– Relational model of autonomy: facilitation of 
meaningful conversations between loved ones

– Informing the public to dispel fears and 
misperceptions


