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Advance care planning (ACP) is een vorm van gespreksvoe-
ring die patiënten helpt doelen en voorkeuren te verhelde-
ren en ze te bespreken met naasten en zorgverleners. De 
vrees om zo’n gesprek te beginnen ‘omdat de patiënt er niet 
klaar voor is’, is ongegrond: ook mensen die zich nog niet 
klaar voelen voor een ACP-gesprek, willen wel praten over 
onderdelen daarvan en zijn vaak blij met dat gesprek. ACP 
vergt echter wel enige voorbereiding en ervaring van de 
betrokken zorgverlener.

Patiënten moeten aan het einde van hun leven kunnen re-
kenen op optimale, persoonlijke palliatieve zorg die aansluit 
bij hun eigen doelen en voorkeuren.1 Om die zorg te kunnen 
realiseren, moeten de naasten van de patiënt en de betrokken 
zorgverleners diens doelen en voorkeuren kennen. Een tijd-
lang meende men dat een wilsverklaring voldoende basis zou 
zijn voor optimale palliatieve zorg, maar onderzoek wees uit 
dat slechts weinig patiënten een wilsverklaring opstelden en 
dat degenen die dat wel deden, die informatie zelden deelden 
met hun naasten en met zorgverleners zoals de huisarts.2,3 
Daarom is advance care planning (ACP) ontwikkeld, een 
vorm van gespreksvoering die de patiënt ondersteunt om doe-

len en voorkeuren te verhelderen, ze te bespreken met naasten 
en zorgverleners en ze desgewenst te documenteren en waar 
nodig te herzien.4,5 
Onderzoek laat zien dat ACP ertoe leidt dat patiënten vaker 
een wilsverklaring opstellen. ACP leidt ook tot betere commu-
nicatie tussen de patiënt, diens naasten en betrokken zorgver-
leners, en tot grotere overeenstemming tussen de voorkeuren 
en doelen van de patiënt en de ontvangen zorg.6,7 Desondanks 
blijven zowel patiënten als verpleegkundigen en (huis)artsen 
barrières ervaren om een ACP-gesprek aan te gaan.8,9 Het 
proces van ACP moet beter worden begrepen en daartoe is 
onderzoek nodig naar de praktijkervaringen van zowel pa-
tiënten als zorgverleners. Het promotieonderzoek waarop deze 
beschouwing is gebaseerd, had tot doel inzicht te verwerven 
in de ervaringen van patiënten en professionele zorgverleners 
teneinde het proces van ACP te kunnen verbeteren.10

THEMA’S DIE PATIËNTEN BELANGRIJK VINDEN
Uit een systematische review van de literatuur over de erva-
ringen van patiënten met ACP vanwege een levensbekortende 
of levensbedreigende ziekte komen 3 samenhangende thema’s 
naar voren; ambivalentie, er klaar voor zijn en openheid.11
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Ambivalentie
Terugkijkend op de ACP-gesprekken meldden patiënten dat 
zij tijdens die gesprekken zowel positieve als onprettige gevoe-
lens hadden. Ze waardeerden dat de gesprekken informatief 
waren en een mogelijkheid boden om de controle te houden, 
maar vonden ze tegelijk confronterend en moeilijk: ‘Het is niet 
gemakkelijk om over deze dingen te praten, maar … informa-
tie geeft kracht’.11

Readiness
Uit de review bleek dat patiënten een zekere mate van readi-
ness (in de betekenis van ‘er klaar voor zijn’) nodig hebben om 
het einde van hun leven onder ogen te zien, en dat het proces 
van ACP die readiness positief beïnvloedt.11 Dat bleek ook in 
een kwalitatief onderzoek onder patiënten die vergevorderde 
long- of darmkanker hadden. Deze patiënten konden in een 
ACP-gesprek tegelijkertijd een signaal geven ‘er klaar voor 
te zijn’ en ‘er niet klaar voor te zijn’. Een patiënt kan zich dus 
niet gereed voelen voor een ACP-gesprek als geheel, maar 
wel willen en kunnen praten over onderdelen daarvan. Het 
kwalitatieve onderzoek maakte zichtbaar dat patiënten makke-
lijker praten over onderwerpen zoals wat een goed leven is, 
welke hoop ze hadden en wat hun eerdere ervaringen waren 
met ziekte in de directe omgeving. Patiënten brachten deze 
onderwerpen bijvoorbeeld spontaan in en vertelden over wat 
ze hadden geleerd van eerdere ervaringen of anticipeerden 
op fysieke achteruitgang. Moeilijker vonden patiënten het 
om tijdens een ACP-gesprek te praten over onderwerpen als 
levensovertuiging, complicaties van de ziekte, hun angsten en 
hun ideeën over reanimatie. Dan spraken ze vaak in de derde 
persoon of focusten op het heden en niet op de toekomst  
(‘… ja, maar ik ben nu redelijk goed, dus ik zou zeker zeggen: 
probeer me te reanimeren’).10 
Dat een patiënt niet klaar is om bepaalde onderwerpen te 
bespreken, mag voor zorgverleners geen reden zijn om af 
te zien van een ACP-gesprek of deze onderwerpen uit de 
weg te gaan. Niet alleen blijken patiënten dit zelf goed te 
kunnen aangeven tijdens het gesprek (‘Voor mij is het nog 

niet nodig’), maar ze ervaren het aankaarten van moeilijke 
ACP-onderwerpen juist als een signaal dat er ruimte is om 
erover te praten.10

Naasten als persoonlijk vertegenwoordiger
Patiënten hechtten er veel waarde aan dat zij zich vrij konden 
voelen om hun doelen en voorkeuren betreffende zorg en 
medische behandeling te delen met hun naasten. Als voor-
deel noemden ze dat hun naasten daardoor hun doelen en 
voorkeuren kenden en zo beter waren toegerust om een rol 
als persoonlijk vertegenwoordiger op zich te nemen.11,12 Een 
persoonlijk vertegenwoordiger is een persoon, aangewezen 
door de patiënt, die diens doelen en voorkeuren kent, en die 
beslissingen neemt over de zorg en de behandeling op het 
moment dat de patiënt daar zelf niet meer toe in staat is.
Patiënten hechtten ook veel waarde aan openheid jegens hun 
zorgverleners. Het gaf patiënten vertrouwen dat de geboden 
zorg zou passen bij hun persoonlijke doelen en voorkeuren. 
Wel vonden ze het soms moeilijk open te zijn richting artsen 
omdat, volgens patiënten, de rol van de arts met name is ge-
richt op de ziekte en minder op het leven met de ziekte.11

ERVARINGEN MET GESTRUCTUREERDE ACP-GESPREKKEN
In het kader van het ACTION-onderzoek [kader] naar ACP 
bij pa tiënten met gevorderde long- of darmkanker voerden 
speciaal getrainde gespreksondersteuners in 12 Europese zie-
kenhuizen gestructureerde ACP-gesprekken.12 Hun ervaringen 
zijn inzichtelijk gemaakt in een focusgroeponderzoek.13 In de 
focusgroepen bleek dat de gespreksondersteuners het gestruc-
tureerde ACP-gesprek uitdagend vonden, maar er ook baat bij 
hadden. De meesten zagen hun deelname aan het onderzoek 
als een kans om nieuwe vaardigheden te leren en een stap om 
ACP-gesprekken te normaliseren. Als gespreksondersteuners 
patiënten stimuleren hun huidige en toekomstige situatie 
te bespreken leverde dat betekenisvolle momenten op. Een 
belangrijke vraag, die veel relevante informatie opleverde over 
hoe patiënten met hun ziekte omgaan, was: ‘Wat is een goede 
dag voor u?’ Ook vragen als: ‘Waar hoopt u op met betrekking 
tot uw huidige medische behandeling?’, gevolgd door: ‘En 
als die hoop niet uitkomt, waar zou u dan op hopen?’,  bleken 
soms cruciaal om mensen ertoe te bewegen zich open te 
stellen.
De gespreksondersteuners vonden het script structurerend 
en helpend bij het stellen van (moeilijke) vragen, maar ze 
gaven ook aan dat het belemmerend kon zijn voor een spon-
taan gesprek of voor het opbouwen van een vertrouwensrela-
tie. Ze erkenden daarbij dat het voeren van een ACP-gesprek 
met behulp van een script een leerproces was: ‘Het wordt 
mettertijd beter. Je moet er wat moeite voor doen, maar 
uiteindelijk wordt het makkelijker.’ Veel patiënten zeiden na 
afloop van een ACP-gesprek dat ze de informatie waardevol 
vonden en dat ze het fijn hadden gevonden om over ACP te 
praten. Ook zagen de gespreksondersteuners dat patiënten de 
besproken doelen en voorkeuren deelden met anderen, zoals 
de huisarts.

DE KERN
	■ Patiënten waarderen advance care planning (aCP) om-

dat de gesprekken informatief zijn en een mogelijkheid 
bieden de controle te behouden, maar vinden het tegelijk 
confronterend en moeilijk.

	■ Het voeren van aCP-gesprekken is een leerproces voor 
de zorgverlener: je moet er moeite voor doen, maar 
uiteindelijk wordt het makkelijker. Een script kan daarbij 
helpen.

	■ Wacht niet te lang op het juiste moment: dat een patiënt 
niet klaar is om bepaalde onderwerpen te bespreken, 
mag geen reden zijn af te zien van een aCP-gesprek.
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ACP IN DE HUISARTSENPRAKTIJK
Aan het ACTION-onderzoek namen geen huisartsen deel, 
maar het ligt voor de hand dat huisartsen een belangrijke rol 
spelen bij het tijdig in kaart brengen van persoonlijke doe-
len en voorkeuren. De huisarts is de zorgverlener die met de 
patiënt meewandelt en diens context kent, wat een belangrijke 
basis is voor het initiëren van een ACP-gesprek.8 Tijdens dat 
gesprek is het belangrijk in elk geval het doel van het gesprek 
te vertellen, vragen te stellen om de doelen en voorkeuren 
van de patiënt te verkennen en ter afsluiting de gemaakte 
afspraken samen te vatten.14 De uitkomst is echter geen doel 
op zich. ACP is een proces van communicatie over de doelen 
en voorkeuren aangaande toekomstige medische zorg. Het 
vinden van het juiste moment, mede in relatie tot de readiness 
van de patiënt, is een vaak genoemde belemmering om een 
ACP-gesprek te beginnen. Misschien wel belangrijker is het, 
te voorkomen dat het gesprek te laat plaatsvindt – dat is altijd 
een verkeerd moment.
ACP kan voor iedereen op elk moment relevant zijn. Wanneer 
de gezondheid van een patiënt achteruitgaat, bij een levensbe-
dreigende aandoening of wanneer de patiënt ouder en kwets-
baarder wordt is het belangrijk dat de huisarts diens doelen en 
voorkeuren kent. De urgentie groeit en wachten op het juiste 
moment is steeds minder een optie.4,5 ‘ACP is altijd te vroeg, 
totdat het te laat is.’ Uit het onderzoek over readiness blijkt dat 
het juiste moment voor het gesprek goed kan worden afge-
stemd met de patiënt, ook als men niet bij voorbaat zeker is 
dat deze ‘er klaar voor’ is. De voorbereiding voor een ACP-ge-
sprek kan een eerste stap zijn in het bespreekbaar maken van 
moeilijke onderwerpen. Juist omdat die onderwerpen voor 
de patiënt moeilijk bespreekbaar zijn, is het belangrijk dat een 
nauw betrokken hulpverlener zoals de huisarts het gesprek 
initieert en zo de weg opent.
De ervaring leert dat zowel verpleegkundigen als huisartsen 
de rol van ACP-gespreksondersteuner kunnen vervullen. 
Als het gaat om focus op wat voor de patiënt belangrijk is, 
zijn beiden gelijkwaardig en worden beiden als empathisch 
ervaren. Deze eigenschappen verlagen voor patiënten en 
naasten de drempel om open te praten over doelen en voor-
keuren rondom het levenseinde.8,15 Sommige patiënten zien 
de huisarts als een zorgverlener die voornamelijk is gericht 
op genezing.16,17 Vanuit dit perspectief is de huisarts niet altijd 
een vanzelfsprekende gesprekspartner bij ACP en het is dus 
belangrijk dat huisartsen bij het initiëren van een ACP-ge-
sprek hun rol expliciet benoemen voor de patiënt en diens 
naasten.
De gespreksondersteuners die deelnamen aan het ACTION- 
onderzoek benadrukten het belang van scholing en training. 
Een script voor een ACP-gesprek kan een steun zijn en er is 
een NHG-Toolkit met waardevolle achtergrondinformatie.18 
PaTz-groepen (palliatieve zorg thuis) bieden een uitgelezen 
plaats om ervaringen met ACP te delen en van elkaar te leren.
Het is belangrijk ACP-gesprekken tijdig te voeren. Patiënten 
staan er vaak open voor en huisartsen hebben een goede uit-
gangspositie om zulke gesprekken te initiëren. Men hoeft als 

zorgverlener niet terughoudend te zijn met vragen over ACP, 
ook als er signalen zijn dat de patiënt ‘er niet klaar voor is’. Het 
is belangrijk dat de zorgverlener het initiatief neemt, maar wel 
sensitief is voor de wensen van de patiënt. Als deze sommige 
vragen te moeilijk of het onderwerp te emotioneel vindt, hoeft 
dat geen reden te zijn om het ACP-gesprek direct te stoppen. 
Patiënten willen het ACP-gesprek vaak wel voortzetten, ook 
als ze een moeilijke vraag niet kunnen beantwoorden. ACP 
vergt van de zorgverlener echter een degelijke voorbereiding. 
Scholing, training en instrumenten zijn beschikbaar om ACP 
te verbeteren, en ook kan het helpen met andere zorgverleners 
te praten over ervaren barrières. ■
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