
Consultatieteams
Ook voor verpleegkundigen?



Inhoud

 Doel

 Werkwijze

 Voor wie

 Door wie

 Landelijk nummer 088-6051444

 Verschil regionaal en PAT ziekenhuis?



Doel consultatie Palliatieve Zorg

 De consultatie helpt de zorgverlener die met soms complexe problematiek 

wordt geconfronteerd met advies en morele support. 

 Door kennisvermeerdering en bekrachtiging van de zorgverlener zo goed 

mogelijke zorg voor patiënt en naasten te bieden.



Werkwijze

 consulent denkt met de zorgverlener mee, geeft waar nodig advies. 

 consulent neemt de zorg voor de patiënt niet over. 

 consultatie is kosteloos.

 bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten 
ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

 consulent neemt een vraag binnen 30 minuten in behandeling. 

 verpleegkundig consulent en een arts-consulent stellen samen een advies op. 

 adviezen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen. 

 consulent heeft toegang tot breed netwerk van medisch en verpleegkundig 
specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.



Welke vragen?

• moeilijk behandelbare symptomen, zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, 

dyspnoe, angst of depressie

• beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken 

van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie

• bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze

• problemen op existentieel of spiritueel gebied

• organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.

• alle velden (psych/vgz/verslaving ook)



Wie zijn consulent?

 De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen. 

 Door hun opleiding en praktijkervaring zijn zij gespecialiseerd in palliatieve 

zorg. 

 Ze werken in het ziekenhuis, verpleeghuis, hospice of in de thuiszorg. 

 Ze voldoen aan criteria met betrekking tot hun opleiding, ervaring, 

competenties en beschikbaarheid. Die criteria zijn opgesteld door Integraal 

Kankercentrum Nederland (IKNL). 

 De consulenten worden ook ingezet voor deskundigheidsbevordering, 

advisering aan multidisciplinaire overleggen (MDO’s) in ziekenhuizen 

en Palliatieve Thuiszorggroepen (PaTz). 

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/patz/patz-methodiek


Palliaweb:

 Bij vragen of twijfel bij PZ

 Alle zorgverleners kunnen bellen

 Een in PZ gespecialiseerde arts of verpleegkundige adviseert zonder de zorg 

over te nemen (multidisciplinair)

 Landelijk dekkend 24/7 

 Meer dan 300 consulenten, meer dan 30 consultatieteams

 Landelijk telefoonnummer (088-6051444) dat via de postcode van de 

consultvrager uitkomt bij een consultatieteam.

 https://youtu.be/wcGP1WdCLD4 (delen in je organisatie?)

https://youtu.be/wcGP1WdCLD4


Ziekenhuis of regionaal: anders?

 Ontwikkeling naar transmuraal

 Samenwerken

 Kunnen niet (altijd) in elkaars dossier

 Allebei benaderbaar



Contact

 moniquevanschuppen@expertcare.nl

 Instagram: palliatiefconsulent_Monique

mailto:moniquevanschuppen@expertcare.nl

