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Setting care goals and advance care 
planning

Advance care planning is proactive. This implies it should start as soon as the
diagnosis is made, when the patient can still be actively involved







Shared decison making includes
the patient and family caregiver
as partners and is an appealing
model that should be aimed for



Shared Decision-making









Belangrijke belemmerende factoren

• Tijdige start van de ACP-gesprekken

• Hoe plannen te maken voor een onzeker toekomst

• Gebrek aan kennis van dementie

• Moeite met het inschatten van de wilsbekwaamheid ter zake van mensen met 
een dementie

• Veranderingen van voorkeuren gedurende het beloop



Belangrijke bevorderende factoren

• Tijdig beginnen met ACP wanneer er nog maar milde cognitieve problemen zijn

• Naasten vroegtijdig erbij betrekken

• Bespreken van sociale en medische thema’s gericht op het voortzetten van een 
‘normaal’ leven
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De interventie

• Drie uur durende interactieve workshop

• ACP gesprekken oefenen met acteurs

• SDM model werd geïntroduceerd

• Bespreken van de belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren

• Beschikbaar stellen van een boekje met achtergrond informatie over ACP. 



Resultaten

• 38 huisartsenclusters (19 interventie en 19 controle-groep)

• 140 mensen met een dementie betrokken

• Huisartsen uit de interventiegroep initieerden bij 49,3% een ACP-gesprek versus 
13,9% in de controle groep

• Starten met niet-medische onderwerpen verlaagt de drempel



Afspraken vastleggen in dossier!





Belangrijkste resultaten (n=15)

• Naasten zijn niet zoveel bezig met ACP

• Ze vinden ACP niet zo nuttig

• Gedrag van persoon met dementie (bijv ontkenning) is belemmerend

• Ze leven liever bij de dag

• Ook een vorm van zelfbescherming

• Twijfels over wilsbekwaamheid



Lessen voor de acute zorg

• ACP kost tijd (“kijk- en luistergeld”) en neem die ook!

• Zorg dat je kennis van het beloop van dementie hebt

• Bekwaam je in het vaststellen van wilsbekwaamheid ter zake

• Benadruk de rol van naasten bij wilsonbekwaamheid: “wat zou u naaste gewild 
hebben als deze het zelf zou kunnen beslissen?”
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