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Palliatieve zorg  
 

Karin de Jong, fysiotherapie bij u thuis  

 

 

Contact met ons opnemen 

 

Karin de Jong fysiotherapie 

Hooftlaan 73 

9752 GC Haren 

 

06 511 753 76 

info@karindejong.nl 

 

Bezoek ons op internet: 

www.karindejong.nl 
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Houding adviezen 
Houdingsadviezen kunnen gegeven worden bij moeite met 

ophoesten van slijm of ademhalingsproblemen. 

Bij houdingsdrainage wordt een houding aangenomen, waarbij 

de zwaartekracht bijdraagt aan de verplaatsing van slijm van de 

longen naar de luchtpijp. Veelal wordt dit uitgevoerd in 

combinatie met ademhalingsoefeningen. 

 

Ook kan geadviseerd worden op het gebied van de zithouding in 

een rolstoel of andere stoel, waarbij comfort de uitgangspositie is. 

Vaak kan er in samenwerking met ergotherapie op het gebied 

van hulpmiddelen, advies gegeven worden.  

 

Goede lig en slaaphoudingen zijn essentieel om tot rust te komen, 

en pijn en drukplekken te voorkomen. De fysiotherapeut kan met 

de client zoeken naar de optimale lighouding, hiervoor kan zij 

gebruik maken van allerlei medische kussens. Soms is het nodig 

dat er een schema wordt gemaakt waarbij de verpleging de 

patiënt meerdere keren per nacht van slaappositie laat wisselen. 

Bijvoorbeeld om decubitus te voorkomen of progressie te 

verminderen. 

 

Adviseren en coachen 

Voor alle betrokken zorgverleners is er een belangrijke rol 

weggelegd in het adviseren en voorlichten van een patiënt en 

diens naasten. De fysiotherapeut kan ook naasten betrekken bij 

het helpen mobiliseren (zitten, of op rand van het bed zitten), 

maar ook in het aanleren van eenvoudige massagetechnieken 

en til technieken.   Een goede afstemming tussen de zorgverleners 

rondom de client is belangrijk om ervoor te zorgen dat er sprake is 

van een goede energieverdeling van de client.   

Een goede afstemming tussen de zorgverleners en een helder 

beeld van wat het doel van een behandelinterventie is, is hierbij 

van groot belang. De wensen en mogelijkheden van de patiënt 

staan hierbij centraal. 
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Mobiliseren 

Wanneer patiënten geheel bedlegerig zijn geworden door het 

voortschrijden van hun ziekte, kan stijfheid ontstaan die pijnklachten 

met zich mee kunnen brengen. Het inzetten van geleid actieve of 

passieve mobilisatie kan in deze fase als zeer prettig ervaren worden. 

Ook kortdurend mobiliseren naar een zitpositie op bed, al dan niet 

met ondersteuning van de fysiotherapeut, kan verlichting geven van 

pijnklachten. Dit kortdurende positieve effect kan in deze fase 

waardevol zijn. Hierbij kan ook de hulp worden ingeroepen van 

mantelzorgers zodat zij ook een aandeel kunnen hebben in de 

tijdelijke pijnvermindering. Het korte termijneffect van passieve 

mobilisatie kan ook door de verpleging ingezet worden om de 

verzorging te vergemakkelijken. 

 

Klassieke massage 

Klassieke massagetechnieken kunnen ingezet worden als 

ondersteunende behandeling van pijn en dient daarnaast ter 

ontspanning. Een goede optie is om de massage over te dragen aan 

de naasten, zodat deze, met behulp van instructies van de 

fysiotherapeut, dit zelf kunnen uitvoeren. Eenvoudige ontspannende 

massage technieken kunnen aan mantelzorgers aangeleerd worden, 

zodat zij deze op elk gewenst moment kunnen toepassen. 

 

 

   

 
  

 

 

  

 

Palliatieve zorg  
 

Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op het verbeteren van de 

kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten die te maken 

hebben met een levensbedreigende aandoening of 

kwetsbaarheid. Dit door het voorkomen van en verlichten van 

lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige 

beoordeling van problemen van fysieke, psychische, sociale, en 

spirituele aard.  

 

Behoud van autonomie van de cliënt is gedurende het beloop 

van de ziekte of kwetsbaarheid belangrijk in de palliatieve zorg.   

Binnen de palliatieve zorg kunnen een aantal stadia worden 

onderscheiden: de ziektegerichte palliatie, de symptoomgerichte 

palliatie, de terminale zorg en de nazorg.  

In eerste instantie zal de aandacht met name gericht zijn op het 

bestrijden van de ziekte. Geleidelijk verschuift de aandacht naar 

het bestrijden van de symptomen.  

 

Mogelijk symptomen die voor komen zijn; 

Pijn, angst, dwarslaesie, benauwdheid, hik, hoesten, lymfoedeem, 

slikproblemen, misselijkheid en braken, slaapproblemen, spanning 

en onrust, spierkrampen, sombere stemmingen en vermoeidheid.  

 

 

 

 

 

 

4    1 



 

Fysiotherapie in de palliatieve zorg 
 

De Palliatieve zorg is in drie fasen te verdelen. In de verschillende 

fases zal de ondersteuning van de fysiotherapeut er anders uit komen 

te zien.  

In de eerste fase, de ziektegerichte palliatie, ligt de focus op zo veel 

mogelijk het behoud van functie en activiteiten. De fysiotherapeut zal 

met u onder andere; het gaan staan en zitten trainen maar ook kleine 

stukjes lopen, omdraaien in bed enz.  

Verder kan de fysiotherapeut u ondersteunen bij diverse hulpvragen 

op het gebied van ADL-functioneren, maar ook op het gebied van 

pijn, angst en benauwdheid. Soms door advies over het gebruik van 

hulpmiddelen maar ook houding adviezen of het doorverwijzen naar 

andere hulpverleners.  

Wanneer in de symptoomgerichte fase de vaardigheden steeds 

moeilijker gaan en symptomen zoals pijn, krachtverlies en stijfheid 

steeds meer op de voorgrond komen te staan zal de fysiotherapeut in 

plaats van trainen meer gaan ondersteunen en coachen van cliënt 

maar ook zijn mantelzorgers. Zo kunnen er ontspannings- en 

ademhalingsoefeningen gedaan worden, houdingsadviezen worden  

gegeven en zo nodig massage technieken bij pijn of oedeem.  

Comfort van de cliënt is belangrijk waarbij de wensen van de cliënt 

leidend zijn.  Bij meer comfort is er bij de client meer ruimte voor 

persoonlijke aspecten, zoals aanpassing aan de situatie en contact 

met naasten. Dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van 

sterven. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandel mogelijkheden 

 

Ontspannings- en ademhalingsoefeningen 

Ademhalingsoefeningen worden vaak ingezet bij 

benauwdheidsklachten. Efficiënter leren ademen kan zorgen 

voor verlichting van klachten. Ook kan het helpen ter 

ontspanning wanneer een client veel stress ondervindt. Deze 

oefeningen kunnen met behulp van een therapeut uitgevoerd 

worden, maar het is ook prima over te dragen aan familieleden, 

vrijwilligers, verzorgenden en verpleegkundigen. 

Voor een optimale ademhaling is er ook aandacht voor 

voldoende mobiliteit romp en schouderspieren en een optimale 

houding. 

Oefentherapie 

Oefentherapie is vooral functioneel gericht op het maken van 

transfers en veilig mobiliseren. Ook kan er geoefend worden ter 

vermindering van pijn, spanning en stijfheid. Het comfort van de 

client staat hierbij centraal. De fysiotherapeut kan zich naast pijn 

ook toespitsten op het gebied van de algehele mobiliteit.  

De hulpvraag van de cliënt is hierbij leidend. Zo kunnen het zo 

lang mogelijk zelfstandig blijven lopen of het zo lang mogelijk op 

een ‘normale’ stoel kunnen plaatsnemen behandeldoelen zijn 

voor een client. 

Manuele lymfedrainage  

Dit is een massage techniek waarbij de oedeemtherapeut 

probeert, door een zachte pompende beweging, de 

vochtopname door de lymfvaten te stimuleren en het 

functioneren van goede vaten te bevorderen. Met specifieke 

handgrepen wordt de eigen beweeglijkheid van het 

lymfvatensysteem geactiveerd en gestimuleerd wat de 

afvoermogelijkheden van lymfe doet vergroten. Hierdoor 

verminderd de zwelling van bijvoorbeeld de benen. 
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