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KORT NIEUWS
EDUCATIE VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN EEN
PATIËNT MET GEVORDERDE DEMENTIE?
Tijdens het behandelproces van personen in een stadium van gevorderde dementie
moet men soms moeilijke keuzes

maken: beslissen om al dan niet te reanimeren,

sondevoeding te starten, antibiotica toe te dienen bij infecties, te hospitaliseren. Deze beslissingen worden genomen in overeenstemming met de gekozen zorgdoelen
(verlengen van het leven, behouden van functies, comfortzorg).
Hanson et al.1 onderzochten of educatie van de vertegenwoordiger van de demente
persoon door middel van een video en gestructureerd overleg de communicatie bevordert tussen de vertegenwoordiger en de hulpverleners. Ze onderzochten ook of
het de palliatieve zorg verbetert.
Dit is een cluster gerandomiseerd onderzoek waarbij 22 rusthuizen werden gerandomiseerd en 302 paren van vertegenwoordigers-demente personen deelnamen aan het
onderzoek.
De interventie bestond uit het bekijken van een video die uitleg geeft
tie en

over demen-

over zorgdoelen en de vertegenwoordiger motiveert om zijn rol op te nemen.

Hierna was er een gestructureerd overleg met het zorgteam. De zorgverleners kregen
1 uur opleiding om hen voor te

bereiden op een discussie over zorgdoelen. De

controle groep kreeg een video over dementie te zien en er volgde een gewoon
overleg met het zorgteam.
De vertegenwoordigers van de demente personen uit de interventiegroep meldden
een betere communicatie in het algemeen (6,0 vs. 5,6 op een 10 puntschaal; p =
0,05) en een betere communicatie over terminale zorg (3,7 vs. 3,0; p = 0,02).
waren

Er

meer palliatieve zorgplannen (5,6 vs. 4,7; p = 0,02) en ook minder hospitali-

saties (0,078 vs. 0,163 per 90 persoonsdagen; RR: 0,47; 95% CI: 0,26-0,88) in de
interventiegroep. Er waren geen verschillen tussen de groepen betreffende de tevredenheid over de zorg en beide groepen vonden dat de behandeling overeenstemde
met de voorkeuren van de demente persoon.
Je kan hier doorklikken naar de video.

Dezelfde onderzoeksgroep onderzocht ook reeds of een video i.v.m. sondevoeding bij
demente personen helpt om de besluitvorming te bevorderen2.
Men kan de vertegenwoordiger ook aan de hand van een folder informeren betreffend de keuzes bij gevorderde dementie3.
Besluit
De vertegenwoordiger van een patiënt met gevorderde dementie voorafgaand aan
een multidisciplinair overleg informeren betreffende dementie, zorgdoelen en hun rol
bij het nemen van beslissingen bij de behandeling van hun naasten, zorgt voor een
betere communicatie in het algemeen en betere communicatie over terminale zorg in
het bijzonder. Het resulteert ook in minder hospitalisaties. De vertegenwoordigers
werden in dit onderzoek geïnformeerd aan de hand van een video.
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