
Samenvatting afspraken in beleidsplan Terminale Zorg gedurende avond-, nacht- 

en weekenduren 
 
Overdracht van huisarts naar HOV via memo in Topicus (zie bijlage 1) met daarin: 
➢ informatie over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de eigen huisarts en 

thuiszorgorganisatie met telefoonnummer; 
➢ inhoudelijke overdracht met daarin: de overdrachtsgegevens, diagnose, inschatting mantelzorg, 

relevante medicatie, behandelafspraken; 
➢ de eigen huisarts draagt er zorg voor dat het EPD is aangemeld bij het LSP zodat actuele 

wijzigingen van het beleid kunnen worden ingezien in Topicus. 
 
Triage in terminale fase 
➢ triagistes schakelen bij een telefoontje over een terminale patiënt indien nodig de regiearts in; 
➢ de verpleegkundigen van de gespecialiseerde thuiszorgteams mogen, indien zij bellen over een 

terminale patiënt, de overleglijn van de HOV gebruiken.  Tel.nr.: 088-8765027 
Visites gedurende ANW-uren bij terminale patiënten 
➢ binnen de HOV wordt bij terminale patiënten laagdrempelig een visite aanvraag gehonoreerd. 
 
Dienstapotheken 
➢ arts schrijft een volledig recept waarop is aangegeven hoeveel mg/24 uur of mg/uur gewenst is; 
➢ apotheek gebruikt een duidelijk etiket op cassette dan wel ampul; 
➢ de dienstapotheek Burchtplein Oss en apotheek Bernhoven hebben een medicatiecassette met 

een standaarddosering morfine 10mg/ml op voorraad; 
➢ bij problemen en/of moeilijke receptuur kan altijd met de dienstdoende apotheker overlegd 

worden. 
 
Specifieke medische handelingen in de terminale fase en het aanbod van de HOV-arts 
➢ Euthanasie: geen handeling die door de HOV wordt overgenomen; 
➢ Palliatieve sedatie: overgaan tot sedatie dient een weloverwogen besluit te zijn van de eigen 

huisarts. Zo mogelijk start de HOV-arts intermitterende sedatie. Continue sedatie kan als 
crisisinterventie worden toegepast door HOV-arts. 

➢ Palliatieve pijnbestrijding: beleid dient in eerste instantie bepaald te worden door de eigen 
huisarts, aanpassingen hiervan door de dienstdoende arts vinden plaats volgens richtlijnen op 
Pallialine en Palliarts. 

➢ Palliatieve symptoombestrijding: het is aan de dienstdoende arts om bij symptomatologie 
volgens de geldende richtlijnen Pallialine en Palliarts te handelen. 


