
 

Gebruikersinstructie Zorgpad Stervensfase 
 
Doel: Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één. 
Het gebruik van het zorgpad draagt bij aan het markeren van de stervensfase, het 
verminderen van de symptoomlast van de stervende cliënt en de communicatie met de 
cliënt en diens naasten. Daarnaast worden de symptomen en de ondernomen acties hierbij 
goed in kaart gebracht.  
 
Opbouw Zorgpad Stervensfase: 
Deel 1: start: invullen bij de start van het zorgpad. 
Deel 2: symptomen: invullen aan het einde van iedere dienst, indien nodig vaker.  
 
Gemaakte afspraken: 

- De arts beslist wanneer het Zorgpad Stervensfase gestart wordt, de arts is tevens 
eindverantwoordelijk in de stervensfase.  

- De huidige rapportage vervalt 
- Het huidige zorgplan moet worden gearchiveerd.  
- Familie mag ten alle tijden het dossier inzien.  

 

Deel 1:  

Wanneer: bij de start van het Zorgpad Stervensfase 
Waar: Profiel  nieuwe vragenlijst  start Zorgpad Stervensfase 
Wie: zorgmedewerker 
Hoe: aanvinken wat van toepassing is en opslaan. Als je het opslaat dan blijft het 
bewerkbaar. Pas actueel maken als er geen acties meer open staan. Op deze manier kan je 
collega zien dat alles afgerond is.  
 

Deel 2: 

Wanneer: Aan het einde van iedere dienst, indien nodig bij verandering vaker.  
Waar: Klinimetrie  nieuwe meting  Zorgpad Stervensfase 
Wie: zorgmedewerker  
Hoe: 
 

 
 
 
 
 



 

De B staat voor Bereikt, de A staat voor Anders.  
De eerste letter staat voor de uren daarvoor, de tweede letter staat voor het moment dat je 
het invult. Hieronder met een voorbeeld kort uitgelegd:  
 

BB: de gehele dag geen symptomen van pijn, ook op dit moment niet  geen actie nodig. 
 

AB: de afgelopen uren symptomen van pijn, op dit moment niet meer  geen actie nodig, 
opmerking: bv. Morfine is reeds toegediend.  
 

BA: had de afgelopen uren symptomen van pijn maar lijkt nu pijn te krijgen  actie 
ondernemen en dit beschrijven in opmerkingen. Bv. Arts is op de hoogte, komt langs om 
te beoordelen 
 

AA: de afgelopen uren had de cliënt pijn dit is nu nogsteeds zo  actie ondernemen en 
dit beschrijven bij opmerkingen, zo ook de al ondernomen acties. Bv. 2 uur geleden 
morfine toegediend, pijn lijkt niet weg te trekken, opnieuw overleg met arts.  
 

 
Bij alle symptomen dient een vakje aangekruist te zijn. 
Extra rapportage/opmerkingen buiten de symptomen kunnen onderaan de lijst genoteerd 
worden.  
 
Tijdlijn: 
Onder het kopje tijdlijn is zichtbaar (duidelijker op computer dan op ipad) wat er afwijkt en 
welke acties daarbij zijn ondernomen. Dit vormt een overzichtelijk rapportage.  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dossier: 
In het dossier komt het gehele overzicht van het ingevulde zorgpad te staan. Dus ook de 
symptomen die ‘Bereikt’ zijn.  
Familie kan dit deel van het ‘dossier’ NIET lezen. In overleg met familie kan ervoor gekozen 
worden om naast het zorgpad stervensfase dagelijks een bericht te sturen/gewone 
rapportage te typen.  
 
Na overlijden: 
Na overlijden wordt de checklist op intranet gebruikt 
 
Voor vragen kan je terecht bij leden van de werkgroep Stervensfase 
(Els Oomen, Marie-Louise Gijsberts, Chantal Ermen, Dorine van den Broek & Anne van der 
Hamsvoort) 


