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Inleiding

Vrijwel elke arts zal tijdens zijn beroepsuitoefening betrokken zijn bij de zorg voor
patiënten met een ongeneeslijke aandoening. De palliatieve zorg is daarmee een be-
langrijk onderdeel van de geneeskunde. Dit was niet altijd zo. De palliatieve zorg
heeft zich met name in de laatste twee decennia sterk ontwikkeld en heeft als aan-
dachtsgebied nog niet zo lang de positie die zij verdient. Het is daarom toe te juichen
dat palliatieve zorg ook binnen de opleiding tot arts en de vervolgopleiding tot huis-
arts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist een steeds belangrijkere
plaats inneemt. Dit boek is geschreven om deze ontwikkeling verder te stimuleren.
In Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg staat het klinisch redeneren cen-
traal. Na een algemene inleiding presenteren wij 35 casus die de lezer aan de hand
van vragen en antwoorden meenemen langs de leerstof. Die stof wordt aan het eind
van elk hoofdstuk samengevat in een korte beschouwing. Deze probleemgeoriën-
teerde methodiek komt overeen met de manier waarop het onderwijs op de medische
faculteiten in Nederland wordt toegepast. Het is daarbij niet de bedoeling geweest
om alle aspecten van de palliatieve zorg te behandelen, daarvoor is het vak te uitge-
breid.
Het boek is in de eerste plaats geschreven voor studenten, coassistenten en arts-assis-
tenten in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist,
maar ook paramedici zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen en gees-
telijk verzorgers kunnen actuele informatie in het boek terugvinden. Tot slot hopen
wij dat het boek ook voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch
specialisten een waardevolle bron voor nascholing kan zijn.
Om het perspectief zo dicht mogelijk bij de primaire doelgroep te houden, hebben
wij de hoofdstukken laten schrijven door de direct betrokkenen: de eerste auteur is
steeds een arts-assistent in opleiding, een gespecialiseerd palliatief verpleegkundige
of een jonge specialist. Deze auteurs worden in ieder hoofdstuk inhoudelijk bijge-
staan door ervaren clinici. Om het interdisciplinaire karakter van goede palliatieve
zorg te onderstrepen, zijn de auteurs afkomstig uit verschillende medische en para-
medische disciplines.
In dit boek ligt de nadruk op het medische proces. Wij beseffen dat juist in de pallia-
tieve zorg ook andere factoren, zoals psychosociale zorg, communicatie, ethiek en
spiritualiteit, een zeer belangrijke rol spelen en hopen ook hieraan voldoende aan-
dacht te hebben kunnen besteden.



Wij zijn ontzettend trots op de zeer enthousiaste wijze waarop alle auteurs aan dit
boek hebben meegewerkt. Wij willen hen dan ook heel hartelijk danken voor hun in-
spanningen.
Wij hopen dat dit opleidingsboek zijn weg zal vinden naar de praktijk en kliniek.

De redactie:
Sander de Hosson, longarts (hoofdredacteur)
Alexander de Graeff, internist-oncoloog
Sabine Netters, internist-oncoloog
Stans Verhagen, internist-oncoloog
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