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Ook als je niet meer beter wordt,
verdien je de beste zorg!
Waarom Carend?
Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van mensen die niet meer
beter kunnen worden. Uit medisch onderzoek blijkt dat één op de drie
patiënten op dit moment niet de gewenste palliatieve zorg krijgt. Gebeurt
dit wel op tijd, dan is de kans op ongewenste zorg vijf keer kleiner. Nu leidt
deze zorgelijke situatie niet alleen tot extra kosten, maar vooral tot een
slechte kwaliteit van leven, of beter gezegd, sterven. Patiënten en hun
naasten krijgen niet de gelegenheid om na te denken over datgene wat
er nu werkelijk toe doet in de laatste fase. En dat is veel meer dan louter
lichamelijke zorg.
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Hoe is deze situatie ontstaan?
Dat begint al bij de basis. Palliatieve zorg
komt amper aan bod in de opleiding tot arts
en verpleegkundige, dit geldt met name voor
de ziekenhuiszorg. Op de werkvloer is het niet
anders. In de ziekenhuizen draait het om beter
maken. Gelukkig gaat dat vaak ook goed, maar
niet altijd. Bijna één derde van de mensen
die in een ziekenhuis wordt opgenomen, kan
helaas niet meer beter worden. Als gevolg van
de hoge werkdruk kunnen zorgverleners niet
de tijd nemen om in alle rust behandelwensen
en - grenzen te bespreken. Dit leidt veelal tot
het continueren van dure en zelfs schadelijke
behandelingen. Ook buiten de ziekenhuizen

is de zorg steeds meer gericht op productie
en efficiëntie. Daarnaast moeten zorgverleners
voortdurend verantwoording afleggen aan
derden. Dit leidt tot tal van administratieve
handelingen die bijna de helft van hun tijd
opslokken. Dat gaat ten koste gaat van
de patiënten en de mensen om hen heen én leidt
ook tot langdurige uitval en voortijdig verlaten
van de zorg door goede en gemotiveerde
zorgverleners.
Zorgverleners willen heel graag verantwoording
afleggen, maar dan wel aan diegene waar het
om draait namelijk de patiënten en hun naasten.
Ook als ze niet meer beter worden.
carend.nl

Verandering is hard nodig. Juist nu!
Per jaar sterven in ons land gemiddeld 155.000
mensen. Door de sterke vergrijzing stijgt dit
aantal in 2040 tot 170.000. Zeventig procent van
deze mensen heeft palliatieve zorg nodig. Binnen
deze groep zal er ook steeds meer specialistische
palliatieve zorg nodig zijn, omdat mensen niet
alleen langer blijven leven maar ook langer leven
met veel meer én complexere aandoeningen.
Tachtig procent van de Nederlanders wil thuis
sterven, maar slechts 36 procent overlijdt thuis.

In 2040 zijn er slechts twee personen die betaald
werk doen per 65-plusser, momenteel zijn dat
er nog vier. Van die vier werkenden, neemt
het aantal dat in de zorg wil (blijven) werken
zienderogen af. Ook het aantal mantelzorgers
en vrijwilligers neemt af. De palliatieve zorg
draait voor een belangrijk deel op zowel formele
als informele zorgverleners. Zonder hen zal
de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen
worden simpelweg verdwijnen. Thuis sterven
zal dan maar voor een enkeling zijn weggelegd.
Verandering is dus hard nodig. Juist nu!
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De vraag naar palliatieve zorg
zal enorm toenemen.

In 2040 zijn er slechts twee
werkenden per 65-plusser

36% van de mensen overlijdt
thuis, terwijl 80% dat wil

Carend wil het verschil maken
Carend is een platform voor palliatieve zorg
met als doel: de beste zorg voor iedereen,
ook als je niet meer beter wordt. Eén van
de manieren waarop we dat doel willen bereiken
is door samen met de 1e en 2e lijn centra voor
palliatieve zorg te ontwikkelen. We willen
patiënten, naasten én collega-zorgverleners
dusdanig ondersteunen op het gebied van
(specialistische) palliatieve zorg dat patiënten
niet alsnog opgenomen moeten worden
in een ziekenhuis. Wij gaan die noodzakelijke
en gewenste zorg namelijk leveren op de plek
waar de patiënt dat zelf wil.
Onze backoffice neemt alle administratie uit
handen, zodat zorgverleners zich volledig kunnen
focussen op dat wat ze het liefst willen namelijk
samen met alle vrijwilligers en mantelzorgers
de beste zorg leveren, ook als je niet meer beter
wordt.
Ook de zorgverzekeraars en de overheid zien
de waarde van vroegtijdige palliatieve zorg. Maar
de kloof tussen theorie en praktijk is te groot
om dit te realiseren.
Daarom zullen we samen een brug moeten
bouwen om over deze kloof heente kunnen

stappen. We hebben de hulp van het
bedrijfsleven en de gemeenschap hierbij hard
nodig.
Goede en vroege palliatieve zorg levert niet
alleen betere kwaliteit van leven en sterven
op, maar leidt ook tot kostenbesparing.
Naast het maatschappelijke karakter, maakt
dit het interessant voor het bedrijfsleven
om te investeren in deze ontwikkeling. Deze
extra financiering stelt zorgverleners in staat
hun werk weer te kunnen doen zoals zij vinden
dat dat zou moeten: ten dienste van de patiënt.
Zo profiteren we allemaal en leveren we met
z’n allen een belangrijke bijdrage aan een
duurzame en betere toekomst van de zorg. Ook
als je niet meer beter wordt.
Dit model waar privaat en publiek
samenwerkt is bewezen succesvol in diverse
Angelsaksische landen. Dankzij de steun van het
bedrijfsleven, de overheid, de zorgverzekeraars
en de gemeenschap zijn daar hoogwaardige
palliatieve zorgcentra. Zij maken het verschil.
Steun ons, zodat we samen de beste zorg kunnen
geven, ook als je niet meer beter wordt.
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