Palliatieve zorg

De mens achter de patiënt
leren kennen
DRS. MICHEL VAN DIJK, WETENSCHAPSJOURNALIST

Tijdig in gesprek gaan met de patiënt in de palliatieve fase van zijn leven over diens waarden,
wensen en behoeften, draagt bij aan een beter levenseinde, met meer kwaliteit van leven. Onnodige
behandelingen worden daarmee bijvoorbeeld voorkomen. Het is daarom geen toeval dat er momenteel
veel aandacht is voor een meer proactieve aanpak van de palliatieve zorg in Nederland, zoals blijkt
uit enkele transmurale initiatieven die in dit artikel worden belicht door dr. Tineke Smilde (internistoncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch), drs. Fabienne Warmerdam (internist-oncoloog,
Zuyderland, Heerlen) en drs. Manon Boddaert (arts palliatieve geneeskunde en medisch adviseur,
Integraal Kankercentrum Nederland en coöperatie Palliatieve Zorg Nederland). Ook Hugo de Jonge,
minister van VWS, roept op tot betere palliatieve zorg.
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