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Samenvatting

Recent onderzoek dat in 21 landen werd uitgevoerd liet zien dat bijna een vijfde van alle 
sterfgevallen van ouderen in het verpleeghuis plaatsvindt. In het Verenigd Koninkrijk, 
België en Nederland betreft het zelfs een kwart van alle sterfgevallen. Het zorglandschap in 
Nederland is sterk aan het veranderen, ook met betrekking tot zorg rond het levenseinde, 
waarbij het onder andere de intentie is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. 
Toch zal het verpleeghuis voor veel mensen de plek zijn waar zij zorg rond het levenseinde 
zullen ontvangen en uiteindelijk zullen sterven. Voor deze mensen is het heel belangrijk 
dat zij goede zorg krijgen aan het einde van hun leven, inclusief spirituele zorg. 

Palliatieve zorg is geworteld in en ontwikkeld vanuit het werk van Dame Cicely Saun-
ders. De huidige door de Wereld Gezondheidsorganisatie geformuleerde definitie van pal-
liatieve zorg dateert uit 2002 en luidt: “Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit 
van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een lev-
ensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel 
van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere 
problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.” Alhoewel de spirituele di-
mensie dus al meer dan tien jaar een van de dimensies van palliatieve zorg is, is het nog 
steeds de minst ontwikkelde dimensie. Spirituele zorg staat de laatste decennia wel meer 
in de belangstelling. Dit heeft geleid tot het includeren van spirituele zorg als een dimensie 
van palliatieve zorg, daarnaast is er ook een toenemend aantal onderzoeken gedaan naar 
spiritualiteit en spirituele zorgverlening rond het levenseinde. 

Het is erg moeilijk om een goede definitie van ‘spiritualiteit’ te geven. Dit heeft tot 
gevolg dat ‘spiritualiteit’ op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. In 2009 was er 
in de Verenigde Staten een Consensus Conferentie met als thema het verbeteren van de 
kwaliteit van spirituele zorg als een dimensie van palliatieve zorg. Experts uit verschillende 
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disciplines (artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en onderzoekers) kwamen toen 
tot de volgende definitie van spiritualiteit: “Spiritualiteit is het aspect van het mens-zijn 
dat refereert aan de manier waarop individuen betekenis en zin geven aan de manier wa-
arop zij hun verbondenheid met henzelf, anderen, de natuur en met het belangrijke of 
heilige ervaren.”           
In Nederland bevat het boek “Palliatieve Zorg: Richtlijnen voor de praktijk” ook een 
richtlijn over Spirituele zorg. Spiritualiteit wordt daarin als volgt omschreven: “Spiritu-
aliteit is het levensbeschouwelijk functioneren van de mens, waartoe ook de vragen van 
zinervaring en zingeving gerekend worden’. Het gaat bij spiritualiteit om alle mogelijke 
- van godsdienstige tot alledaagse - bronnen van inspiratie. Voor sommige mensen ligt het 
accent hierbij op het gevoelsleven (bijv. bidden, genieten van de natuur, literatuur, muz-
iek, kunst) of activiteiten (mediteren, rituelen voltrekken of zich inzetten voor een goede 
zaak), anderen beleven het meer intellectueel (contemplatie, studie). Spiritualiteit heeft 
invloed op het hele bestaan, is dynamisch, en heeft meer te maken met de bron van een 
levenshouding dan met een af te bakenen levensgebied”. 

De medische zorg in Nederlandse verpleeghuizen wordt voornamelijk door specialisten 
ouderengeneeskunde verleend. Naast de directe medische zorg is de specialist oudereng-
eneeskunde ook verantwoordelijk voor de inhoud van het zorgleefplan van de bewoner, 
waarin alle zorgvragen moeten worden opgenomen, inclusief spirituele vragen. Tevens 
moet duidelijk zijn op welke wijze en door wie aan deze behoeften tegemoet wordt ge-
komen. 

Veel studies naar de rol van de arts met betrekking tot spirituele zorg komen uit 
Noord-Amerika. Artsen lijken relatief onbekend te zijn met het herkennen van en aan-
dacht besteden aan vragen over spiritualiteit, ondanks het feit dat patiënten deze vragen 
hebben. En hoewel het belang van spirituele zorg door artsen steeds meer herkend wordt 
in de laatste decennia, inclusief spirituele zorg aan het einde van het leven, stellen de 
meeste artsen echter pas vragen aan hun patiënten over religie of spiritualiteit als de patiënt 
stervende is. Vaak worden gebrek aan tijd en aan scholing genoemd als belemmeringen. 
Spirituele problemen worden vaak niet herkend en het wordt vaak niet gezien als de ve-
rantwoordelijkheid van de arts om aandacht te besteden aan spirituele behoeften. Het is 
onduidelijk of de resultaten van deze studies uit Noord Amerika kunnen worden geëx-
trapoleerd naar de Nederlandse situatie, omdat de Verenigde Staten een religieus land is 
waar de meerderheid van de inwoners lid zijn van een kerkgenootschap, terwijl Nederland 
een typisch West-Europees, geseculariseerd land is. 

Zou spiritualiteit aan het leven ook belangrijk kunnen zijn voor mensen met dementie? 
Een belangrijke vraag, aangezien een kwart van de mensen van 85 jaar en ouder sterft met 
dementie, terwijl ongeveer de helft van alle verpleeghuisbewoners dementie heeft. Spiritu-
aliteit bij mensen met dementie is nog steeds een nauwelijks onderzocht onderwerp. Het 
is onduidelijk of en hoe Nederlandse verpleeghuisbewoners met dementie spirituele le- 
venseindezorg ontvangen, en of er bevorderende factoren kunnen worden vastgesteld met 
betrekking tot spirituele levenseindezorg voor verpleeghuishuisbewoners met dementie. 

Dit proefschrift wil een bijdrage leveren aan een beter begrip van het concept ‘spiritu-
aliteit aan het einde van het leven’. Ook onderzoekt het de opvattingen van specialisten 
ouderengeneeskunde over spiritualiteit aan het einde van het leven en over hun rol bij spi-
rituele levenseindezorg in het verpleeghuis. Daarnaast wordt de spirituele levenseindezorg 
in Nederlandse verpleeghuizen onderzocht en wordt geprobeerd factoren vast te stellen 
die spirituele levenseindezorg voor verpleeghuishuisbewoners met dementie bevorderen.
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De onderzoeksvragen van dit proefschrift zijn de volgende:
1.  Wat verstaan wij onder spiritualiteit aan het einde van het leven?
2.  Wat zijn de opvattingen van specialisten ouderengeneeskunde over spiritualiteit aan 

het einde van het leven en over hun rol bij de spirituele levenseindezorg in het ver-
pleeghuis? 

3.  Welke spirituele levenseindezorg wordt verleend aan Nederlandse verpleeghuisbe-
woners, waaronder aan bewoners met dementie? 

4.  Welke bevorderende factoren kunnen worden vastgesteld met betrekking tot spiritu-
ele levenseindezorg voor verpleeghuishuisbewoners met dementie.

‘Mixed Method’ onderzoeksdesign 

Omdat de onderzoeksvragen verschillend van aard zijn, is er voor een ‘mixed method’ 
onderzoeksdesign gekozen, waarbij verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onder-
zoeksmethoden zijn gebruikt. 

1.  Om de eerste vraag te beantwoorden, werd er een systematisch literatuuronderzoek 
gedaan naar ‘spiritualiteit rond het levenseinde’. Een systematisch literatuur onder-
zoek geeft een overzicht van de informatie over ‘spiritualiteit aan het einde van het 
leven’ door het opzoeken, beoordelen, en samenvoegen van de evidence uit afzonder-
lijke studies die relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag, en is 
verricht volgens een transparante en reproduceerbare methode. 

2.  Om de tweede vraag te beantwoorden, werd onder specialisten ouderengeneeskunde 
een focusgroep onderzoek gehouden naar hun opvattingen over spiritualiteit aan het 
einde van het leven en over hun rol bij spirituele levenseindezorg in het verpleeghuis. 
Deze kwalitatieve onderzoeksmethode is zeer geschikt voor het bestuderen en verhel-
deren van onderwerpen door middel van interactie tussen de deelnemers.    
Om te onderzoeken of deze resultaten ook gegeneraliseerd konden worden hebben we 
ook items over deze onderwerpen opgenomen in een landelijk vragenlijst onderzoek 
onder een representatieve steekproef van specialisten ouderengeneeskunde. 

3.  Om de derde vraag te beantwoorden, werd een participerend observatieonderzoek 
uitgevoerd naar spirituele levenseindezorg binnen de dagelijkse verpleeghuiszorg op 
twee verpleegafdelingen in een Nederlandse verpleeghuis: een afdeling voor bewoners 
met dementie en een afdeling voor bewoners met fysieke beperkingen. Een partici-
perend observatie onderzoek geeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot gedrag 
en interacties van deelnemers, ook waar zij zich niet bewust van zijn. Dit levert rijke 
holistische inzichten op ten aanzien van opvattingen en handelingen van de deelne-
mers. 

4.  Om de vierde vraag te beantwoorden, werden de data van twee kwantitatieve onder-
zoeken geanalyseerd. Het eerste onderzoek is een retrospectieve studie, waarin leven-
seindezorg voor verpleeghuisbewoners met dementie (inclusief de spirituele aspecten) 
in antroposofische en reguliere verpleeghuizen werd vergeleken met behulp van de 
“End Of Life in Dementia scales”. In het tweede onderzoek zijn de data gebruikt van 
het prospectieve “Zorg bij Dementie” onderzoek, waarbij onafhankelijke predictoren 
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voor het verlenen van spirituele levenseindezorg voor mensen met dementie werden 
vastgesteld. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een systematisch literatuuronderzoek naar ‘Spir-
itualiteit aan het einde van het leven’. In dit onderzoek werd spiritualiteit aan het einde 
van het leven geconceptualiseerd door dimensies van spiritualiteit rond het levenseinde 
vast te stellen, gebaseerd op een analyse van items in meetinstrumenten die spiritualiteit 
in levenseinde-populaties meten. In de 36 artikelen die voldeden aan de inclusiecriteria, 
werden 24 instrumenten gevonden. Daarvan hadden negen instrumenten adequate in-
houdsvaliditeit. Alle items van deze negen instrumenten werden gebruikt om dimensies 
van spiritualiteit te identificeren. Om de items van de instrumenten zo zorgvuldig mogeli-
jk te representeren, werd een model van spiritualiteit aan het levenseinde samengesteld. 
Het model maakt onderscheid tussen de volgende drie dimensies: Spiritueel Welbevinden 
(bijv. innerlijke vrede, vertrouwen, hoop, acceptatie, zingeving, betekenis, verbondenheid, 
voldoening, comfort), Spirituele Cognitieve en Gedrags-Context (Spirituele Levensover-
tuiging, Spirituele Activiteiten en Spirituele Relaties), en Spirituele Coping. Het model 
laat ook de relaties tussen de drie dimensies zien. De dimensie Spiritueel Welbevinden 
wordt beschouwd als uitkomst, waar Spirituele Coping evenals de Spirituele Cognitieve en 
Gedrags-Context toe kunnen bijdragen. Dit model kan onderzoekers ondersteunen bij het 
plannen van onderzoek en het kiezen van geschikte uitkomstmaten, en zou zorgverleners 
kunnen ondersteunen bij het plannen van spirituele zorg. 

In Hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd van het focusgroep onderzoek met 
Nederlandse specialisten ouderengeneeskunde, die werkzaam zijn in het verpleeghuis. 
Hierin hebben we onderzoek gedaan naar de opvattingen van Nederlandse specialisten 
ouderengeneeskunde over spiritualiteit en spirituele levenseindezorg in het verpleeghuis. 
Er werden drie focusgroepen georganiseerd, elk met 6 deelnemers. Om te zorgen voor vol-
doende variatie in opvattingen en meningen, zorgden we voor zes tot acht deelnemers per 
focusgroep, waarbij specialisten ouderengeneeskunde met verschillende religieuze achter-
gronden, professionele interesse en ervaring werden geselecteerd. De discussies richten zich 
op de volgende onderwerpen: (1) spiritualiteit en spiritueel welbevinden aan het einde van 
het leven, (2) de rol van de specialist ouderengeneeskunde bij het verlenen van spirituele 
levenseindezorg aan bewoners met fysieke beperkingen en bewoners met dementie, en (3) 
belemmerende en bevorderende factoren bij het verlenen van spirituele levenseindezorg. 
Deelnemers beschouwden spiritualiteit in eerste instantie als religie, maar na verdere re-
flectie werden ook andere aspecten genoemd, die in de literatuur worden gedefinieerd als 
spiritueel welbevinden, zoals: vrede hebben met de situatie, harmonie, vertrouwen in een 
leven na de dood, afronden van het leven en zingeving. Sommige deelnemers voelden zich 
niet direct verantwoordelijk voor het verlenen van spirituele zorg, waarbij gebrek aan ex-
pertise en tijd werden genoemd als belemmerende factoren. Communicatie met geestelijk 
verzorgers werd over het algemeen ingewikkeld gevonden. Wat betreft het signaleren van 
spirituele behoeften van en het verlenen van spirituele zorg aan bewoners met dementie 
werd de bemoeilijkte verbale communicatie gezien als een belemmerende factor. Deelne-
mers beschreven hoe religieuze voorwerpen daarbij konden helpen en hoe religieuze rituel-
en de bewoners ondersteunden in hun spirituele welbevinden. Daarom zou het vragen aan 
de bewoners naar de betekenis van hun geloof en kerkgenootschap belangrijke informatie 
op kunnen leveren en kunnen helpen om een gesprek over spiritualiteit te beginnen en 
passende spirituele zorg te verlenen. Er zouden scholingsprogramma’s ontwikkeld kun-
nen worden om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen in het aandacht geven 
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aan spirituele thema’s. Spirituele rituelen en voorwerpen, evenals ‘spirituele reminiscentie’ 
zouden verpleeghuisbewoners met dementie kunnen helpen met het beleven van hun spiri- 
tualiteit. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het participerend observatie onderzoek in een Nederlands ver-
pleeghuis, waarin onderzoek werd gedaan naar spirituele levenseindezorg aan verpleeg- 
huisbewoners met fysieke beperkingen en met dementie, evenals de communicatie en 
samenwerking rond spirituele levenseindezorg tussen de verschillende disciplines, met een 
nadruk op de rol van de specialist ouderengeneeskunde. De studie werd uitgevoerd op 
een psychogeriatrische afdeling (waar overwegend voor bewoners met dementie woonden) 
en een somatische afdeling met bewoners die fysieke beperkingen hadden. De resultaten 
lieten zien dat artsen niet actief aandacht besteden aan spirituele problemen. Het was ook 
geen onderdeel van formele werkzaamheden van het zorgpersoneel. We zagen geen com-
municatie tussen de artsen en de geestelijk verzorger. Echter, vlak voordat een bewoner 
overleed, startten de verzorgenden een zorgproces dat gericht was op het (spirituele) wel-
bevinden, waarbij zij de bewoner knuffelden, en aandacht hadden voor het afronden van 
het leven van de bewoner met hun dierbaren, voor rituelen en muziek. Dit werd overigens 
niet vermeld in het zorgleefplan of het medisch dossier. De verzorgenden ondersteunden 
de bewoners hierin zelfs buiten het werk om in hun vrije tijd. Daarnaast leken er profes-
sionele subculturen te bestaan, bijvoorbeeld die van verpleegkundigen en artsen, waarin 
aan het gedrag van de bewoners een verschillende betekenis werd gegeven, afhankelijk 
van het referentiekader binnen betreffende subcultuur. De resultaten van dit onderzoek 
roepen vragen op over het gebrek aan communicatie over spirituele levenseindezorg tussen 
de verschillende disciplines, en hoe de informele en formele zorgprocessen het spiritueel 
welbevinden van verpleeghuisbewoners aan het einde van het leven beïnvloeden. 

Hoofdstuk 5 bespreekt de resultaten van een retrospectief onderzoek, waarin werd 
onderzocht of en hoe de levensbeschouwelijke achtergrond van een verpleeghuis invloed 
heeft op de kwaliteit van leven en tevredenheid met de zorg aan verpleeghuisbewoners met 
dementie. We vergeleken levenseindezorg (inclusief spirituele aspecten) in twee antropo-
sofische en twee reguliere verpleeghuizen voor bewoners met dementie, met behulp van 
de “End-of-Life in Dementia” vragenlijst (EOLD). Zes weken nadat een verpleeghuisbe-
woner op een psychogeriatrische afdeling was overleden, ontving de vertegenwoordiger 
van de bewoner (1e contactpersoon) een brief van de onderzoeker met het verzoek om 
deel te nemen aan dit onderzoek. Wanneer die toestemde, werd de EOLD vragenlijst, 
waaraan verschillende vragen waren toegevoegd over kenmerken van de bewoner en de res- 
pondent, naar de desbetreffende respondent gestuurd. 60 contactpersonen van overleden 
bewoners werden benaderd, van wie 34 deelnamen aan het onderzoek (57%). De resultaten 
lieten zien dat er geen verschil was in de gemiddelde scores op de ‘Satisfaction With Care’ 
[tevredenheid met zorg]-schaal tussen beide typen verpleeghuizen. Het antroposofische 
verpleeghuis had significant hogere scores op de ‘Symptom Management’ [symptoom 
management] en ‘Comfort Assessment in Dying’ [evaluatie van comfort bij overlijden] 
schalen evenals de sub-schaal welbevinden van de ‘Comfort Assessment in Dying’-schaal. 
De sub-schaal welbevinden bestaat uit drie items die in de literatuur over spiritualiteit te 
vinden zijn (en in instrumenten die spiritualiteit meten) en die verwijzen naar spiritueel 
welbevinden: in het bijzonder sereniteit, maar ook vrede en rust. De resultaten lieten zien 
dat overlijden met dementie in antroposofische verpleeghuizen gunstiger verloopt. Er is 
nader prospectief onderzoek nodig naar de vraag hoe de levensbeschouwelijke oriëntatie 
van verpleeghuizen ‘vertaald’ wordt in het dagelijkse zorgproces, zoals besluitvorming in 
multidisciplinair overleg, familiegesprekken, en aanvullende niet-medicamenteuze behan-
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delingen. Er is nader prospectief onderzoek nodig naar de vraag met welke onderdel-
en van het zorgproces dit samenhangt, zoals besluitvorming in multidisciplinair overleg, 
familiegesprekken en aanvullende niet-medicamenteuze behandelingen. Onze resultaten 
wijzen erop dat sterven met dementie in de antroposofische verpleeghuizen gunstiger ver-
loopt. Er is nader prospectief onderzoek nodig naar de vraag met welke onderdelen van 
het zorgproces dit samenhangt, zoals besluitvorming in multidisciplinair overleg, fami-
liegesprekken en aanvullende niet-medicamenteuze behandelingen. Er is nader prospectief 
onderzoek nodig naar de vraag met welke onderdelen van het zorgproces dit samenhangt, 
zoals besluitvorming in multidisciplinair overleg, familiegesprekken en aanvullende niet- 
medicamenteuze behandelingen Er is nader prospectief onderzoek nodig naar de vraag 
met welke onderdelen van het zorgproces dit samenhangt, zoals besluitvorming in multi-
disciplinair overleg, familiegesprekken en aanvullende niet-medicamenteuze behandelin-
gen

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten van het prospectieve “Zorg bij Dementie” onder-
zoek gepresenteerd, waarin predictoren worden geïdentificeerd voor het verlenen van 
spirituele levenseindezorg aan verpleeghuisbewoners met dementie. Er werd gebruikt ge-
maakt van de data van het “Zorg bij Dementie” onderzoek (2007–2011), waarin prospec-
tief gegevens werden verzameld in 28 instellingen voor langdurige zorg. De uitkomstmaat 
van de Generalized Estimating Equations regressie analyse was: in hoeverre spirituele zorg 
was verleend vlak voor het overlijden, zoals gerapporteerd door de specialist ouderenge-
neeskunde die verantwoordelijk was voor de levenseinde zorg (bijvoorbeeld laatste sacra-
menten, rituelen of andere spirituele zorg verleend door een geestelijk bverzorger of door 
zorgpersoneel). Potentiele predictoren waren: indicatoren voor hoge kwaliteit van zorg, 
cliënt-gerichte zorg en palliatieve zorg, demografische gegevens en enkele andere, door de 
literatuur ondersteunde, factoren. Volgens de artsen werd er kort voor het overlijden spi-
rituele levenseindezorg verleend aan 20.8% van de bewoners. Onafhankelijke predictoren 
van spirituele levenseindezorg waren: tevredenheid van familie met de communicatie van 
artsen aan het begin van de opname, en ook of levensbeschouwing of spiritualiteit erg 
belangrijk was voor de bewoner, (onafhankelijk of dit ook belangrijk was voor de arts). 
Verder was het hebben van een vrouwelijke mantelzorger een onafhankelijke predictor. De 
resultaten van dit onderzoek laten zien dat palliatieve zorgindicatoren niet voorspellend 
waren voor spirituele levenseindezorg; palliatieve zorg in dementie zou mogelijk beter 
gedefinieerd moet worden en beter geïmplementeerd moeten worden in de zorg. Commu-
nicatie tussen arts en familie bij opname van de bewoner kan belangrijk zijn om spirituele 
levenseindezorg te optimaliseren. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een cross-sectioneel vragenlijst onderzoek 
onder 642 specialisten ouderengeneeskunde, waarin gevraagd werd naar hun perceptie van 
spiritualiteit aan het einde van het leven en naar de spirituele zorg die zij aan de verpleeg- 
huisbewoner verleenden aan het levenseinde. Tevens werd de relatie tussen hun percep-
tie van spiritualiteit rond het levenseinde en het verlenen van spirituele levenseinde zorg 
onderzocht. De vragenlijst bevatte onder andere vragen over hun meest recent overleden 
patiënt en de verleende spirituele zorg. De perceptie van spiritualiteit aan het einde van 
het leven werd gemeten met 15 items verkregen uit een systematisch literatuuronderzoek 
naar instrumenten die spiritualiteit rond het levenseinde meten. Vijftien niet-spirituele 
items werden toegevoegd, die betroffen psychosociale behoeften (10) en andere behoeften 
(5). 48.4% van de respondenten antwoordden dat zij spirituele levenseindezorg hadden 
verleend aan hun meest recent overleden patiënt. 51.8% van de artsen includeerden alle 15 
spirituele items in hun perceptie van spiritualiteit. 95.4% includeerde een of meer psycho-
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sociale items, 49.1% includeerde tenminste een item met betrekking tot andere behoeften. 
De meeste artsen includeerden niet-spirituele items in hun perceptie van spiritualiteit aan 
het einde van het leven. Artsen met een degelijke bredere opvatting van spiritualiteit aan 
het einde van het leven, berichtten vaker dat zij spirituele levenseindezorg verleenden. Ook 
sterkere religiositeit en het afronden van de kaderopleiding palliatieve zorg werd geasso-
cieerd met het verlenen van spirituele zorg door artsen. Verder onderzoek naar het concept 
van spiritualiteit rond het levenseinde wordt aanbevolen. Extra scholing van specialisten 
ouderengeneeskunde, waarbij ze reflecteren op hun eigen opvatting van spiritualiteit, het 
leren spirituele behoeften van psychosociale en ander behoeften aan het levenseinde van 
elkaar te onderscheiden, en training in multidisciplinaire spirituele levenseindezorg zou 
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van levenseinde zorg voor verpleeghuisbewoners. 

Interpretatie en discussie van de resultaten

Het model van spiritualiteit aan het einde van het leven, met drie dimensies en hun onder-
linge relaties, kan bijdragen aan het theoretisch begrip van het concept ‘spiritualiteit aan 
het einde van het leven’. Naar de dimensie Spirituele Coping is nog weinig onderzoek 
verricht, verder onderzoek naar deze dimensie kan belangrijk zijn om inzicht te krijgen in 
hoe mensen aan het einde van hun leven kunnen omgaan met spirituele nood. 

De belangrijkste resultaten van het vragenlijst onderzoek laten zien dat de artsen moeite 
hebben om de spirituele dimensie onderscheiden van de andere dimensies van palliatieve 
zorg. De onderlinge relatie tussen deze drie dimensies van palliatieve zorg: de spirituele, 
psychosociale en fysieke dimensie is complex en verder onderzoek is nodig om een beter 
begrip te krijgen van deze onderlinge relaties. 

Dit proefschrift laat ook zien dat veel artsen het moeilijk vinden om aandacht te geven 
aan vragen van verpleeghuisbewoners op spiritueel gebied. In het vragenlijst onderzoek 
gaven veel artsen aan dat zij geen aandacht besteedden aan spirituele vragen. Twee recente 
onderzoeken uit de Verenigde Staten en uit Vlaanderen, België, lieten echter zien dat 
patiënten het belangrijk vinden dat artsen hen vragen naar hun manier van ‘spirituele 
coping’ en naar hulpbronnen daarbij, en gaven daarbij aan dat een gesprek tussen arts en 
patiënt over spirituele vragen zelfs tot een passender medisch advies en zelfs tot verander-
ing in medische besluitvorming en advance care planning kan leiden. Hoe zouden spe-
cialisten ouderengeneeskunde geschoold kunnen worden in het verkennen van spirituele 
behoeften van en/of spirituele (hulp)bronnen van verpleeghuisbewoners aan het einde 
van het leven? In het rapport van de Consensus Conference in de VS met betrekking tot 
het verbeteren van de kwaliteit van spirituele zorg als een dimensie van palliatieve zorg, 
wordt ‘het in kaart brengen van de situatie van de patiënt met betrekking tot spirituele 
zorg’ aanbevolen, waaronder de levensovertuiging en ‘waarden’ van de patiënt, spirituele 
bronnen van kracht, hoop, evenals de spirituele nood van de patiënt. Beschikbare screen-
ingsinstrumenten die behulpzaam zouden kunnen zijn een dergelijke scholing zijn: het 
‘FICA instrument’ (het meest gebruikte screeningsinstrument), maar ook de 5 vragen van 
het ‘ars moriendi’ model (‘kunst van het sterven’), dat is geïntroduceerd in de Nederlandse 
richtlijn Spirituele Zorg in Palliatieve Zorg. Omdat spiritualiteit rond het levenseinde 
een cultureel gevoelig concept is, is verder onderzoek nodig om na te gaan of een van de 
instrumenten/modellen meer geschikt zijn voor Nederlands artsen. 

Artsen gaven significant vaker aan dat zij spirituele zorg aan bewoners met dementie 
hadden verleend, als hun familieleden hen verteld hadden dat religie of spiritualiteit erg 
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belangrijk was voor de bewoner. Ook was de tevredenheid van familie over de commu-
nicatie van arts een significante onafhankelijke predictor voor het verlenen van spirituele 
zorg. Een van de voorwaarden van de Nederlands richtlijn voor spirituele zorg in palliati-
eve zorg is dat de arts aandacht heeft voor de spirituele behoeften van de bewoner, door het 
luisteren naar en ondersteunen, herkennen en screenen van spirituele behoeften. Dit zijn 
uiteraard communicatievaardigheden. Specifieke scholing in communicatievaardigheden 
om spirituele zaken rond het levenseinde te bespreken zou daarom overwogen kunnen 
worden, ook bij bewoners met dementie en hun dierbaren. 

De resultaten van het participerend observatie onderzoek roepen vragen op over mul-
tidisciplinaire samenwerking, en hoe een gebrek aan communicatie met betrekking tot 
spirituele zaken aan het einde van het leven tussen de verschillende disciplines van invloed 
kan zijn op het spiritueel welbevinden van de verpleeghuisbewoner, evenals de invloed van 
informele en formele zorgprocessen hierop. In de Nederlandse richtlijn ‘Spirituele zorg in 
Palliatieve Zorg wordt een multidisciplinaire benadering aanbevolen, waarin de verschil-
lende disciplines elk hun eigen expertise, rol en taak hebben, met de geestelijk verzorger als 
professional die specifiek is opgeleid in het verlenen van spirituele zorg. Verder onderzoek 
is nodig om te verkennen of en hoe een multidisciplinaire aanpak geschikt is binnen het 
Nederlandse zorgsysteem, waarin de geestelijk verzorger deel uitmaakt van het team en 
spirituele vragen opgenomen worden in het zorg-leefplan van de bewoners, en of en hoe 
deze benadering gunstig zou zijn ten aanzien van het verlenen van spirituele zorg aan het 
einde van het leven aan verpleeghuisbewoners. 

Aanbevelingen voor praktijk en beleid

De resultaten van de studies in dit proefschrift leveren verschillende componenten voor 
spirituele interventies op, die kunnen bijdragen aan het verlenen van spirituele zorg, en 
daarmee bijdragen aan spiritueel het spiritueel welbevinden en de kwaliteit van leven van 
verpleeghuisbewoners. Deze componenten zijn onder andere: aandacht voor de levensbe-
schouwing van de verpleeghuisbewoner, zeker als deze altijd erg belangrijk zijn geweest 
voor de bewoner, en aandacht voor spirituele relaties, waaronder spirituele relaties die 
al bestonden voordat de bewoner werd opgenomen in het verpleeghuis. Ook kunnen 
spirituele activiteiten belangrijke componenten bevatten voor spirituele interventie, zoals 
bidden, de mis bijwonen, het zingen van religieuze liederen en (persoonlijke) spirituele 
rituelen, evenals aandacht voor innerlijke rust en vrede rond het levenseinde, je verbonden 
voelen met dierbaren, het afronden van het leven met aandacht voor onafgemaakte zaken, 
acceptatie van de dood, een gevoel van vervulling in je leven en, tot slot het ondersteunen 
bij spirituele coping kan een belangrijke component zijn voor spirituele interventies. 

Alhoewel de voorwaarden voor multidisciplinaire samenwerking in Nederlandse ver-
pleeghuizen gunstig zijn, met vaste artsen, psychologen, therapeuten en vaak ook geeste- 
lijk verzorgers, laat dit proefschrift zien dat laat zien dat multidisciplinaire samenwerking 
nog steeds een uitdaging is. De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn voor spirituele 
zorg in palliatieve zorg lijkt dus nog op de werkelijkheid vooruit te lopen. De eerste best 
practices van palliatieve zorg in dementie zijn nu gepubliceerd in Nederland, die kunnen 
inspirerend zijn voor de verdere ontwikkeling van multidisciplinaire palliatieve zorg in 
Nederlandse verpleeghuizen, waaronder spirituele zorg. 

Een volgende aanbeveling betreft de uitdagingen op het gebied van communicatie tus-
sen de verschillende disciplines met hun eigen subcultuur en taal. Het kan een goede 
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investering zijn voor alle leden van het multidisciplinaire team om zich te realiseren dat 
andere disciplines waardevolle informatie zouden kunnen hebben. Door het actief in-
formeren naar deze informatie en het erkennen van het belang van deze informatie zou een 
betere ondersteuning van de verpleeghuisbewoner en hun dierbaren rond het levenseinde 
gerealiseerd kunnen worden.  
Verschillende studies in dit proefschrift laten zien dat specialisten ouderengeneeskunde 
niet altijd aandacht besteden aan spirituele behoeften en/of spirituele zorg verlenen aan 
hun bewoners aan het einde van het leven. Een Belgisch onderzoek liet echter niet alleen 
zien dat patiënten willen dat artsen hen naar hun spirituele behoeften vragen, maar dat 
deze informatie ook belangrijk zou kunnen zijn in het bespreken van medisch beleid en 
advance care planning. Daarom kan scholing in het aandacht geven aan (communicatie 
vaardigheden met betrekking tot) spirituele zaken aan het einde van het leven, specialisten 
ouderengeneeskunde ondersteunen bij de communicatie hierover. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Zoals hierboven al aangegeven, leveren de resultaten van de verschillende studies in dit 
proefschrift componenten voor spirituele interventies. Om een prioritering aan te brengen 
in de verschillende mogelijke componenten, kan een Delphi-studie worden uitgevoerd 
onder experts met verschillende professionele achtergronden (geestelijk verzorgers, artsen, 
psychologen, psychiaters en onderzoekers). 

Een volgend belangrijk thema voor verder onderzoek is de samenwerking en commu-
nicatie in het multidisciplinaire team waar het spiritualiteit en spirituele problemen van 
verpleeghuisbewoners betreft. Het is tot op heden onduidelijk of moeizame communicatie 
tussen de geestelijk verzorger en de rest van het multidisciplinaire team een belemmeren- 
de factor is bij het verlenen van spirituele levenseindezorg, alhoewel de Nederlandse richt-
lijn voor Spirituele Zorg in Palliatieve Zorg een actieve samenwerking in een multidisci-
plinair team promoot, met de geestelijk verzorger als de expert op het gebied van spirituele 
zorgverlening. Mogelijk zijn er zorginstellingen in Nederland met dergelijke multidisci-
plinaire teams, die de mogelijkheid zouden kunnen bieden om te onderzoeken of en hoe 
deze samenwerking spirituele zorgverlening aan verpleeghuisbewoners bevordert. Een par-
ticiperend observatie onderzoek zou een geschikte methode zijn om dit thema verder te 
verkennen. 

In het focusgroep-onderzoek, vertelden artsen dat zij zich niet competent voelden om 
spirituele zaken aan het levenseinde te bespreken met verpleeghuisbewoners en hun dier-
baren. In de Nederlandse Richtlijn Spirituele Zorg in Palliatieve Zorg wordt echter beschre- 
ven dat van de arts wordt verwacht dat zij de spirituele krachtbronnen evenals spirituele 
behoefte van bewoners in kaart kunnen brengen, en weten hoe ze kunnen verwijzen naar 
een geestelijk verzorger, als dit de bewoner ten goede kan komen. Daarom kan het onder-
steunen van de artsen ten aanzien van hun vaardigheden om spirituele zaken te bespreken, 
een praktische manier zijn om de spirituele levenseindezorg te verbeteren. Om te onder-
zoeken of extra scholing aan artsen hierbij kan helpen, zou een pilot studie uitgevoerd 
kunnen worden tijdens de specialisatie tot specialist ouderengeneeskunde, waarin een deel 
van de artsen de gebruikelijke opleiding krijgt en een ander deel de extra scholing krijgt 
in het in kaart brengen van spirituele zaken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het 
FICA instrument of het ‘ars moriendi’ model binnen een normaal, ongekunsteld gesprek 
met verpleeghuisbewoners en/of hun geliefden, en zo aandacht besteden aan spiritualiteit 
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en spirituele behoeften. Ook kan onderzocht worden of een dergelijke scholing betere 
spirituele zorg oplevert. 

We hebben een model ontwikkeld betreffende spiritualiteit aan het einde van het leven, 
gebaseerd op empirisch onderzoek. Verder onderzoek naar het model van spiritualiteit aan 
het einde van het leven met zijn drie dimensies is nodig, en een validatie-studie in een of 
meerdere landen van dit model zou het begrip van dit complexe en cultureel gevoelige 
onderwerp kunnen ondersteunen. 

Daarnaast zal ook nader onderzoek van belang zijn naar de relatie tussen de spirituele 
dimensie en de psychosociale en fysieke dimensies van palliatieve zorg. Een Delphi-studie 
onder experts met verschillende professionele achtergronden (geestelijk begeleiders, art-
sen, psychologen, psychiaters en onderzoekers) zou uitgevoerd kunnen worden om bij 
te dragen aan het begrip van het onderscheid tussen de spirituele dimensie en andere 
dimensies van palliatieve zorg, met als uiteindelijk doel te zorgen voor een zo goed mo-
gelijke kwaliteit van leven aan het einde van het leven. Ook van verpleeghuisbewoners in 
Nederland.


