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Definitie van Palliatieve Zorg1 
 
Palliatieve zorg is de actieve, allesomvattende zorg voor individuen van alle leeftijden met ernstig 
gezondheids-gerelateerd lijden2 dat door ernstige ziekte3 wordt veroorzaakt, en in het bijzonder voor 
diegenen voor wie het levenseinde nadert. Het beoogt de kwaliteit van het leven te verbeteren voor 
patiënten, hun familie en hun verzorgers. 
 
Palliatieve zorg: 

⎯ omvat preventie, vroegtijdige onderkenning, uitgebreid onderzoek en behandeling van 
lichamelijke klachten, waaronder pijn en ander symptomen die lijden veroorzaken, alsmede van 
psychologisch leed en sociale behoeften. Zo mogelijk moeten deze interventies op 
wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd, 

⎯ ondersteunt patiënten bij het zo volwaardig mogelijk leven tot aan hun dood, door effectieve 
communicatie te bevorderen en daarmee hun en hun familie te helpen om de doelen van de 
zorg vast te stellen, 

⎯ is toepasbaar in elk ziektestadium, afhankelijk van de behoefte van de patiënt, 

⎯ wordt verleend in samenhang met op het ziektebeeld gerichte therapieën, 

⎯ kan het verloop van de ziekte positief beïnvloeden, 

⎯ bedoelt de dood noch te versnellen, noch te vertragen, bevestigt het leven en erkent dat 
sterven een natuurlijk proces is, 

⎯ ondersteunt de familie en de verzorgers gedurende de ziekte van de patiënt en in hun 
rouwproces, 

⎯ wordt verleend met erkenning van en respect voor de culturele waarden en overtuigingen van 
patiënten en hun familieleden, 

⎯ is toepasbaar door alle gezondheidszorgvoorzieningen, ongeacht locatie en type instelling, en op 
alle  niveaus, van basisgezondheidszorg tot universitaire centra,  

⎯ kan worden verleend door beroepsbeoefenaren met een basistraining in de palliatieve zorg, en 

⎯ vereist in ingewikkelde gevallen specialistische palliatieve zorg door een multidisciplinair team. 
 

Om de integratie van palliatieve zorg te bewerkstelligen, moeten regeringen: 

1. geschikt beleid en geschikte normen vaststellen die palliatieve zorg onderdeel maken van 
gezondheidswetgeving, nationale gezondheidsprogramma’s en het nationale budget voor 
gezondheidszorg, 

2. er voor zorgen dat zorgverzekeraars palliatieve zorg behandelen als integraal onderdeel is van 
gezondheidszorgprogramma’s,4 

 
1 Dit is de door de International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) geautoriseerde vertaling uit het 
Engels van de internationale definitie van palliatieve zorg, zoals in 2018 gepubliceerd door IAHPC. 
2 Lijden is gezondheids-gerelateerd wanneer het verband houdt met ziekte of verwonding van welke aard ook. 
Gezondheids-gerelateerd lijden is ernstig wanneer het niet kan worden verzacht zonder medische tussenkomst en 
wanneer het fysiek, sociaal en/of emotioneel functioneren belemmert. (Zie http://pallipedia.org/serious-health-
related-suffering-shs/ (Engelse tekst)) 
3 Een ernstige ziekte is een acute of chronische ziekte en/of toestand die een aanmerkelijke belemmering 
veroorzaakt en die zou kunnen leiden tot een chronische belemmering, invaliditeit of de dood. (Zie 
http://pallipedia.org/serious-illness/ (Engelse tekst)) 
4 Noot van de vertalers: in de Nederlandse (en mogelijk ook de Belgische) situatie is de gezondheidszorg niet 
georganiseerd in de vorm van ziektegerelateerde programma’s. Voor de toepassing van dit onderdeel in beide 
landen stellen wij daarom voor dit onderdeel te interpreteren als: “bewerkstelligen dat palliatieve zorg integraal 
onderdeel is van het verzekerde pakket van de zorgverzekering.” 

http://pallipedia.org/serious-health-related-suffering-shs/
http://pallipedia.org/serious-health-related-suffering-shs/
http://pallipedia.org/serious-illness/
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3. de toegang verzekeren tot essentiële geneesmiddelen en technologieën  voor pijnbehandeling 
en palliatieve zorg, daarbij inbegrepen doseringsvormen voor kinderen, 

4. ervoor zorg dragen dat palliatieve zorg onderdeel is van alle gezondheidszorgvoorzieningen — 
van basisgezondheidszorg tot ziekenhuis —, dat iedereen wordt beoordeeld, en dat alle 
zorgverleners elementaire palliatieve zorg kunnen verlenen, waarbij specialistische teams 
beschikbaar zijn voor consultatie en om naar te verwijzen,  

5. de toegang verzekeren tot geschikte palliatieve zorg voor kwetsbare groepen, daarbij 
inbegrepen kinderen en personen op leeftijd, 

6. samenwerken met universiteiten, de universitaire wereld en opleidingsziekenhuizen om 
onderzoek en opleiding in de palliatieve zorg een integraal onderdeel te maken van de opleiding 
en nascholing op basis-, midden- en specialistisch niveau. 

 
Translation to Dutch by Willem Scholten in collaboration with Maria van den Muijsenberg. 


