
Intentieverklaring vroegtijdige zorgplanning 

 

Tijdig even stilstaan, nadenken, spreken en beslissen over de zorg die u wenst, mocht u 

ernstig ziek worden. Wij willen vermijden dat belangrijke beslissingen over uw gezondheids-

toestand buiten uw wil om, genomen worden. 

Vroegtijdige zorgplanning is geen éénmalig gebeuren maar een stapsgewijs proces dat een 

zestal weken na opname start en waarin het hele zorgdragend team betrokken wordt geduren-

de de volledige duur van uw verblijf. 

Het is van cruciaal belang dat wij uw wensen nauwkeurig begrijpen en dat u zich begrepen 

voelt. Wij dienen te weten welke behandelingen u, als u ernstig ziek wordt, nog wil of welke 

behandeling u niet meer zou wensen.  

De huisarts speelt in heel het verhaal van vroegtijdige zorgplanning een belangrijke rol. Door 

de vaak jarenlang opgebouwde relatie is er een vertrouwensband ontstaan. De huisarts kent 

uw gezondheidstoestand en de evolutie ervan, daarom is hij de aangewezen persoon om u 

correcte informatie te geven over mogelijke toekomstige zorgen of behandelingen. 

 

Vroegtijdige zorgplanning is een continu en dynamisch denk- en communicatieproces van 

reflectie en open dialoog tussen u, uw naasten, de huisarts en de zorgverstrekkers van het 

woonzorgcentrum over de toekomstige medische behandelingsmogelijkheden en zorg waarbij 

de zorgdoelen besproken en gepland worden.  

 

Vroegtijdige zorgplanning is een proces dat voortdurend kan veranderen en aangepast kan 

worden. De zorgdoelen worden in een transdisciplinair overleg besproken, rekening houdend 

met de zorgbehoeften en vertaald in concrete afspraken voor elke discipline.  

Deze zorgdoelen worden door de verschillende disciplines in een zorgplan vertaald om de 

bewoner kwalitatieve maatzorg te geven. 

 

De zorgdoelen worden als volgt omschreven : 

Vroegtijdig zorgplan A betekent dat alles gedaan wordt om het leven in stand te houden.  

Er wordt gekozen om alle diagnostische en therapeutische mogelijkheden te benutten.  

Alle zorg is gericht op maximale revalidatie. 

Vroegtijdig zorgplan B betekent dat alles gedaan wordt om het behoud van functies te 

verzekeren, therapie en hospitalisatie staan in het teken van functiebehoud.  

Alle zorg is erop gericht om zolang mogelijk datgene te behouden van wat u nog kan, zonder 

intensief te revalideren. 

Vroegtijdig zorgplan C betekent dat alles gedaan wordt om comfort te geven, maximale zorg 

en therapie staan in het teken van comfort. 

Vroegtijdig zorgplan CT betekent dat alles gedaan wordt om comfortzorg te bieden in de 

terminale fase. Maximale comfortzorg en symptoomcontrole tijdens de laatste levensdagen 

staan centraal 
 


