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Inleiding  
 
De populatie in Nederland veroudert en net als in andere Westerse landen 
overlijden steeds meer mensen op hoge leeftijd. De Nederlandse populatie telt op 
dit moment ongeveer 16.2 miljoen mensen, waarvan 13.3% 65 jaar en ouder is. 
Naar verwachting zal dit percentage 65+ in 2040 tot 25% gestegen zijn. In 2005 
overleed 22.2% van de totale Nederlandse populatie in een verpleeghuis. Met het 
groeiend aantal ouderen zal er een toename naar de behoefte van palliatieve zorg 
in verpleeghuizen plaatsvinden.  
Palliatieve zorg is door de Wereld Gezondheidsorganisatie in 2002 gedefinieerd 
als: een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun 
naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het 
voorkomen en verlichten van lijden, d.m.v. vroegtijdige signalering en zorgvuldige 
beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, 
psychosociale en spirituele aard. 
 
Traditioneel is palliatieve zorg gericht op patiënten met kanker, maar de meeste 
ouderen in verpleeghuizen overlijden ten gevolge van andere chronische ziekten. 
Er is een groeiend besef dat relatief weinig onderzoek is gedaan naar de 
behoeften van ouderen aan palliatieve zorg.  
 
De beginselen voor een professionele stervensbegeleiding dateren uit de 70er 
jaren van de vorige eeuw. Pas vanaf de negentiger jaren is de ontwikkeling van de 
palliatieve zorg in Nederland in een stroomversnelling gekomen, resulterend in de 
oprichting van de eerste hospices.  
De Nederlandse gezondheidszorg beschikt momenteel over een breed scala aan 
diensten die palliatieve zorg verlenen. Het principe is dat goede kwaliteit van 
palliatieve zorg voor iedere terminale zieke patiënt en diens familie toegangbaar en 
beschikbaar moet zijn (generalistische benadering). Binnen de intramurale zorg telt 
het verpleeghuis tot de grootste dienstinstelling waarin palliatieve zorg verleend 
wordt. Met het stijgend aantal ouderen wordt verwacht dat in de nabije toekomst 
het verpleeghuis een steeds belangrijker plaats zal worden voor het geven van 
palliatieve zorg aan stervenden.  
Omdat er tot op heden geen representatieve data beschikbaar waren over de 
incidentie en kwaliteit van de palliatieve terminale zorg in Nederlandse 
verpleeghuizen, heeft het COPZ (Centrum voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg) 
dit onderzoek, dat onderwerp is van dit proefschrift, geïnitieerd.  
 
Dit proefschrift richt zich op verschillende aspecten van palliatieve zorg 
(symptomen, psychosociale en spirituele problemen, medische beslissingen rond 
het levenseinde) aan patiënten in de terminale fase, opgenomen in een 
verpleeghuis. Het hoofddoel is het vergroten van inzicht in de situatie van 
Nederlandse verpleeghuispatiënten met betrekking tot de palliatieve zorg. De 
resultaten kunnen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van sterven in 
verpleeghuizen.  
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Van November 2001 tot maart 2003 werden in een representatieve steekproef van 
16 verpleeghuizen alle verblijfspatiënten geïncludeerd, die volgens het oordeel van 
de verpleeghuisarts een maximum levensverwachting van 6 weken of minder 
hadden. Deze patiënten werden tot aan hun overlijden gevolgd, met een maximum 
follow-up van 12 weken, tenzij zij herstelden. Revalidatiepatiënten en patiënten die 
plotseling waren overleden, werden niet geïncludeerd.  
De resultaten richten zich naast de identificatie en prognose van de terminale fase 
(inclusief de incidentie van de terminale fase), op problemen en symptomen in 
deze fase, de kwaliteit van de palliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde.  
De beschrijving van de resultaten bestaat uit drie delen: in deel 1 worden de 
identificatie en prognose van de terminale fase beschreven (hoofdstukken 2 en 3). 
Deel 2 beschrijft problemen, symptomen en de kwaliteit van de palliatieve zorg 
(hoofdstukken 4, 5 en 6). In deel drie komen medische beslissingen rond het 
levenseinde aan bod (hoofdstuk 7).  
 
 
Deel 1 (hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3) 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de symptomen, verschijnselen, problemen en 
ziekten/aandoeningen die de directe oorzaken zijn van de terminale fase 
(identificatie van de terminale fase). Daarnaast komt de incidentie van de terminale 
fase in Nederlandse verpleeghuizen aan bod.  
Bij inclusie van een patiënt werd de verpleeghuisarts gevraagd maximaal 3 van de 
belangrijkste symptomen, verschijnselen, problemen in volgorde van belangrijkheid 
te geven, die voor de arts aanleiding zijn om bij deze patiënt van een beperkte 
levensverwachting van 6 weken of korter te spreken. De vier meest voorkomende 
symptomen, verschijnselen, problemen die de terminale fase markeerden, waren 
(zeer) weinig of géén vochtinname, (zeer) weinig of géén voedselinname, 
(algehele) verzwakking en ademhalingsmoeilijkheden/dyspnoe. Deze symptomen 
gingen frequent gepaard met somnolentie (slaperigheid) en (recidiverende) koorts.  
De ziekten/aandoeningen die rechtstreeks aanleiding waren voor de beperkte 
levensverwachting en de eerder genoemde symptomen, verschijnselen, 
problemen, waren ziekten van het ademhalingsstelsel (24.4%)(meestal 
pneumonie) en algemene aandoeningen (23.8%) zoals chachexie, malaise, coma, 
koorts en sepsis. De onderliggende aandoeningen die deze problemen 
veroorzaakten waren psychische stoornissen (30.2%), meestal dementie, en 
ziekten van het hartvaatstelsel (20.5%). Slechts bij 12% van de patiënten was 
kanker als onderliggende oorzaak aangegeven. Patiënten mét kanker vertoonden 
duidelijk een ander symptomenpatroon dan patiënten zónder. In tegenstelling tot 
de niet-kanker patiënten vertoonden patiënten met kanker vaker (algehele) 
verzwakking) (47% versus 28%), chachexie/anorexia (27% versus 10%), (extreme) 
vermoeidheid (27% versus 10%), braken 12 : 1, misselijkheid 13 : 1 en zich ziek 
voelen 5 : 1. Uit de resultaten blijkt dat de verpleeghuispopulatie uit hoofdzakelijk 
patiënten met een chronische aandoening bestaat. Het ziektetraject van chronisch 
zieken is minder goed te voorspellen dan dat van patiënten met kanker. Hun 
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ziektetraject wordt gekenmerkt door een langzame achteruitgang, die onderbroken 
wordt door acute en omkeerbare ziekten zoals pneumonie, sepsis of dehydratie. 
De gerapporteerde symptomen zouden voor de verpleeghuisarts een goede 
voorspeller kunnen zijn van het naderende overlijden.  
 
De door de verpleeghuisarts onderkende terminale fase was kort, met een 
mediaan van 3 dagen. Binnen zeven dagen was 82.9% van de patiënten overleden 
en binnen veertien dagen 92.2%. De incidentie van de terminale fase was 0.34. Dit 
betekent dat in een verpleeghuis met honderd bedden per jaar 34 patiënten in de 
terminale fase raken. Met andere woorden, voor elk derde bed kan een 
verpleeghuis een patiënt verwachten die in de terminale fase komt en extra zorg 
nodig heeft. De hoge incidentie van verpleeghuispatiënten die palliatieve terminale 
zorg nodig hebben, geeft aan dat de verpleeghuizen een moeilijke taak te vervullen 
hebben. Deze patiënten en hun families vereisen immers meer aandacht en zorg 
dan de ‘gewone’ patiënten. Deze informatie is belangrijk voor het beleid van het 
verpleeghuis en de vaststelling van de benodigde terminale zorg.  
 
Hoofdstuk 3 gaat in op de voorspelling van de levensverwachting door de 
verpleeghuisarts, m.a.w. de duur van de terminale fase tot aan het overlijden 
(prognose van de terminale fase). De voorspelling werd vergeleken met de 
werkelijke overlevingsduur. Verpleeghuisartsen konden met een nauwkeurigheid 
van 90% een juiste schatting van de levensverwachting geven als de patiënten 
binnen 7 dagen overleden. De overeenstemming tussen geschatte en werkelijke 
levensverwachting werd onnauwkeuriger naarmate de voorspelde 
levensverwachting langer dan zeven dagen was. De nauwkeurigheid daalde tot 
16% (voorspelde levensverwachting 1-3 weken) en 13% (voorspelde 
levensverwachting 4-6 weken). In deze categorieën overleden de patiënten eerder 
dan voorspeld. Dit was in de categorie 1-3 weken 69% en in de categorie 4-6 
weken 52%. Het voordeel dat de verpleeghuisarts, omdat hij in dienst is bij het 
verpleeghuis, de patiënten goed kent, is geen garantie van een juiste inschatting 
van de levensverwachting.  
Een juiste inschatting is belangrijk voor beslissingen die betrekking hebben op 
verdere belastende behandelingen of het stoppen, respectievelijk starten van 
ondersteunende behandelingen. Bovendien geeft het de patiënt de mogelijkheid 
zich op de dood voor te bereiden en het leven af te ronden (in hoeverre dit nog niet 
gebeurt is).  
 
 
Deel 2 (hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6) 
 
In hoofdstuk 4 worden psychosociale en spirituele behoeften in de laatste dagen 
van bewuste niet-demente patiënten gemeten. 
Volgens de verpleeghuisarts vertoonde in de laatste dagen van hun leven ruim de 
helft (51.6%) van de patiënten een droevig, pijnlijk en zorgelijk gelaat, een derde 
liet uitingen van angst (36.4%) en een gevoel van droefheid of depressie (29.1%) 
zien. Eenvijfde (21.2%) leed aan slapeloosheid of een verandering in het 
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gebruikelijke slaappatroon. Tegelijkertijd hadden ongeveer de helft (44.7%) van de 
patiënten vrede met het leven. Verpleeghuisartsen rapporteerden een significante 
verbetering van depressie, angst en welbevinden bij de naderende dood.  
Spirituele behoeften werden door de verzorgenden beoordeeld. Meer dan 
tweevijfde (44.8%) van de patiënten wenste religieuze of spirituele begeleiding of 
bijstand, maar 15.8% had moeite met de betekenis van het leven.  
Wat opviel was het hoge percentage van de score ‘onbekend’ (niet-scores). Zo 
was voor de verpleeghuisarts bij 33% van de patiënten onbekend of deze vrede 
met het leven hadden en bij 25% was onbekend of ze een gevoel van droefheid of 
depressie vertoonden (psychosociale behoeften). In vergelijking met psychosociale 
behoeften was het percentage niet-scores voor de spirituele behoeften zelfs hoger. 
Spirituele aspecten van zorg bleken bij het grootste deel van de verzorgenden 
onbekend te zijn, zoals moeite hebben met de betekenis van het leven (54%) of 
boos zijn op God, godsdienst of het noodlot (52%). Deze resultaten laten ruimte 
voor verbetering van de beoordeling van psychosociale en spirituele behoeften. 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft de beoordeling van de palliatieve zorg in de laatste drie 
dagen voor overlijden van niet-demente en demente patiënten met de Palliatieve 
care Outcome Scale (POS) (oorspronkelijk ontwikkeld voor patiënten met kanker). 
Er zijn geen noemenswaardig verschillen in de beoordeling van palliatieve zorg 
tussen niet-demente en demente patiënten gemeten. Pijn en andere symptomen 
(b.v. misselijkheid, hoesten of verstopping) bleken goed onder controle te zijn. Er 
was voldoende informatie aan de patiënt en diens familie of vrienden gegeven, er 
was weinig tijd verloren gegaan aan afspraken die in verband stonden met de zorg 
voor de patiënt (b.v. wachten op vervoer of herhaalde onderzoeken) en praktische 
zaken ten gevolge van de ziekte van de patiënt (financieel of persoonlijk) waren 
behandeld. Verschillen in de gemiddelde POS-scores tussen beide groepen waren 
klein en werden voornamelijk in de subjectieve aspecten van zorg gevonden, 
namelijk ‘heeft de patiënt zijn of haar gevoelens met familie of vrienden kunnen 
delen’, ‘heeft de patiënt het gevoel gehad dat zijn of haar leven de moeite waard 
is’, ‘heeft de patiënt een goed gevoel over zichzelf gehad’ (spirituele domein). De 
verzorgenden beoordeelden deze aspecten gemiddeld negatiever bij demente 
patiënten dan bij niet-demente.  
Sociodemografische aspecten speelden evenmin een rol bij de zorg tussen beide 
groepen patiënten. De resultaten lieten zien dat de POS een geschikt instrument is 
voor de evaluatie van palliatieve zorg voor niet-kanker patiënten én patiënten tot 
een bepaald stadium van dementie.  
Terwijl over het algemeen de fysieke en praktische zaken van palliatieve zorg 
positief beoordeeld werden, werden de meeste tekortkomingen in de subjectieve, 
minder goed observeerbare psychosociale (‘voelde de patiënt zich angstig of 
maakte zich zorgen over zijn ziekte of over de behandeling’) en spirituele 
domeinen gemeten (‘is de patiënt in staat geweest zijn gevoelens met familie of 
vrienden te delen’; ‘heeft de patiënt het gevoel gehad dat zijn of haar leven de 
moeite waard is’; ‘heeft de patiënt een goed gevoel over zichzelf gehad’).  
Hoofdstuk 6 is gericht op het meten van morbiditeit en symptomen in de laatste 
twee dagen voor het overlijden. 
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Ná het overlijden van een patiënt werd aan de verpleeghuisarts gevraagd, welke 
ziekte rechtstreeks de dood tot gevolg had, en retrospectief een beoordeling van 
symptomen 48-24 uur en 24-0 uur voor overlijden te geven. Als de meest 
belangrijke oorzaak voor de terminal fase (bij inclusie) werden psychische 
stoornissen (meestal dementie) en ziekten van het hartvaatstelsel gerapporteerd. 
In minder dan 11% werd kanker als oorzaak genoemd. Tot de meest prevalente 
rechtstreekse ziekten die de dood ten gevolge hadden hoorden pneumonie, 
nierinsufficiëntie, electrolyten- en vochtstoornissen (meestal dehydratie) of 
cachexie. Een kwart (25%) van de patiënten was 48-24 uur voor het overlijden niet 
bij bewustzijn en dit percentage steeg tot 44% 24-0 uur voor het overlijden. Twee 
dagen voor het overlijden leed 51% van alle patiënten die bij bewustzijn waren aan 
tenminste één belastend symptoom en dit percentage verminderde tot 28% 24-0 
uur voor overlijden. Een klein deel van de patiënten (12%) ontwikkelde 24 uur voor 
het overlijden belastende symptomen, terwijl deze symptomen een dag van 
tevoren niet aanwezig waren. Met de naderende dood verminderde de intensiteit 
van pijn, maar de frequentie van patiënten mét pijn, één dag voor het overlijden, 
was nog steeds 22%. De mediaan voor misselijkheid, depressie en angst was laag 
(de intensiteit van symptomen nam af). Het welbevinden verbeterde, maar de ernst 
van verminderde activiteit, dufheid en slechte eetlust verslechterde. Met de 
naderende dood bleef het aantal patiënten met belastende symptomen ongeveer 
gelijk. Er was wel een significante vermindering van de frequentie van symptomen 
48-24 uur en 24-0 uur voor overlijden: moeite met ophoesten (14%�6%), droge 
mond(12%�6%), koorts (7%�2%), infecties (17%�10%), moeheid (28%�17%) 
en decubitus (14%�8%).  
Op basis van de resultaten is te zien dat bij 72% van de verpleeghuispatiënten in 
de laatste twee dagen van hun leven sprake was van bewusteloosheid of 
aanwezigheid van tenminste één belastend symptoom. Dit suggereert dat er meer 
aandacht moet komen voor symptoombestrijding in de terminale fase. Ondanks het 
feit dat de symptomen vaak moeilijk te behandelen zijn, werd de kwaliteit van 
overlijden van de meeste verpleeghuispatiënten door de verpleeghuisarts en de 
familie als goed beoordeeld.  
 
 
Deel 3 (hoofdstuk 7) 
 
Hoofdstuk 7 heeft betrekking op de frequentie en de aard van medische 
beslissingen rond het levenseinde (MBLs).  
Medische beslissingen rond het levenseinde zijn dagelijkse praktijk in Nederlandse 
verpleeghuizen. In dit onderzoek ging in 70% een MBL aan het overlijden vooraf 
en in 79% bij patiënten met ziekten van het hartvaatstelsel. Binnen de niet-
behandel besluiten (afzien of staken van medisch handelen) werd vaker van een 
medische behandeling afgezien (26%) dan dat deze gestaakt werd (13%). De 
geschatte levensverkorting was voor 36% van de patiënten 1-7 dagen, en voor 
19% 1-4 weken. 
In 30% van de gevallen werd de pijn- en / of symptoombestrijding d.m.v. 
medicamenten geïntensiveerd. De geschatte levensverkorting was voor 26% van 
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de patiënten korter dan 24 uur en voor 19% korter dan 1-7 dagen, maar had voor 
40% geen levensverkortend effect.  
Bij patiënten die bij bewustzijn én niet-dement (= wilsbekwaam) waren, werden 
significant minder MBLs gemeten dan bij bewusteloze of demente patiënten  
(= wilsonbekwaam) (respectievelijk 58%, 76% en 71%). Bij bewusteloze patiënten 
werd het vaakst van een behandeling afgezien. Binnen de groep patiënten die bij 
bewustzijn waren, werd bij dementen significant vaker van een behandeling 
afgezien dan bij niet-dementen (30% versus 15%). De frequentie van de 
intensivering van pijn- en / of symptoombestrijding was gelijk (rond de 30%) tussen 
alle groepen patiënten (wel/niet bewusteloos, wel/niet dement). De aanwezigheid 
van belastende symptomen, zoals pijn, misselijkheid, depressie angst, 
kortademigheid, vermoeidheid waren niet van invloed op het nemen van een 
medische beslissing. In deze studie werden 3 gevallen (0.6%) van actieve 
levensbeëindiging door de arts (gebruik van een middel met het uitdrukkelijke doel 
het levenseinde te bespoedigen) gerapporteerd.  
 
De incidentie van medische beslissingen rond het levenseinde lijkt samen te 
hangen met de wilsbekwaamheid (wel/niet bewusteloos, wel/niet dement) van een 
patiënt. Aan het overlijden van een wilsonbekwame patiënt (bewusteloos of 
dement) ging significant vaker een medische beslissing vooraf dan bij een 
wilsbekwame patiënt (bij bewustzijn en niet dement).  
In de terminale fase worden vaak medische beslissingen genomen die invloed 
hebben op de levensduur van de patiënt. Het is belangrijk dat deze conform de 
wens van de patiënt en/of diens familie genomen worden. De beste manier om dit 
te bereiken is anticiperend zorgbeleid (= advance care planning). Anticiperend 
zorgbeleid is erop gericht toekomstige scenario’s betreffende ziekte en medische 
behandelingen met de patiënt en/of diens familie te bespreken en vervolgens te 
besluiten hoe er in een bepaalde situatie gehandeld dient te worden.  
Het laatste hoofdstuk 8 geeft tenslotte de resultaten van de eerdere hoofdstukken 
samengevat weer en bespreekt de belangrijkste beperkingen van het onderzoek. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor de praktijk en 
beleid, en voor toekomstig onderzoek. Deze worden hier kort samengevat.  
 
 
Aanbevelingen voor de praktijk en het beleid 
 
Deel 1 Identificatie en prognose van de terminale fase 
 
Voor een optimale palliatieve zorg is het van belang de signalen van de naderende 
dood te onderkennen en een enigszins betrouwbare voorspelling van de 
resterende levensduur te kunnen geven. Bepaalde symptomen bleken een 
indicatie voor de terminale fase te zijn: (zeer) weinig of géén vochtinname, (zeer) 
weinig of géén voedselinname, (algehele) verzwakking en 
ademhalingsmoeilijkheden/dyspnoe. Een instrument als de Resident Assessment 
Instrument Minimum Data-Set Palliative Care (RAI MDS-PC)(8) is geschikt voor 
het nauwkeurig monitoren van de functionele status (o.a. voedselinname, 
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voedingsstatus, vochtinname en voedingtoestand) van verpleeghuispatiënten. Het 
is aan te bevelen om dit instrument (standaard) in verpleeghuizen in te voeren en 
te gebruiken. Voor een schatting van de levensverwachting van patiënten is de 
verpleeghuisarts op zijn klinische ervaring aangewezen. Andere mogelijkheden, 
zoals multivariate prognosemodellen, vereisen een substantieel aantal testen. Ze 
lijken geen standaard optie voor de Nederlandse verpleeghuispraktijk, want deze 
staat bekend om haar lage technologische interventies.  
 
 
Deel 2 Problemen, symptomen en de kwaliteit van palliatieve zorg 
 
De studie heeft laten zien dat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederlandse 
verpleeghuizen verbeterd kan worden. Met name de psychologische en spirituele 
aspecten verdienen meer aandacht. Voor de evaluatie van de verschillende 
dimensies van palliatieve zorg staat een aantal instrumenten ter beschikking die 
hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Dit zijn de Resident Assessment 
Instrument Minimum Data-Set Palliative Care (RAI MDS-PC), Support Team 
Assessment Schedule (STAS), Palliative care Outcome Scale (POS) en de 
Edmonton Symptom Assessment system (ESAS). Met uitzondering van de STAS, 
zijn alle genoemde instrumenten in dit onderzoek toegepast. Deze instrumenten 
hebben hun waarde binnen de palliatieve zorg bewezen en het is aan te bevelen 
deze instrumenten verder te ontwikkelen, eerder dan geheel nieuwe te ontwerpen.  
Psychologische en spirituele aspecten kregen, waarschijnlijk door gebrek aan 
kennis, onvoldoende aandacht van de verpleeghuisartsen en verzorgenden. Er zal 
geïnvesteerd moeten worden in de opleiding en training van 
verpleegkundigen/verzorgenden en artsen in het ontwikkelen van vaardigheden die 
betrekking hebben op deze aspecten van palliatieve zorg. Daarover zouden 
specifieke bij- en nascholingen voor deze groepen ontwikkeld en gegeven moeten 
worden.  
 
 
Deel 3 Medische beslissingen rond het levenseinde 
 
Het aantal medische beslissingen rond het levenseinde (MBLs) zullen met het 
groeiende aantal ouderen toenemen. Vanzelfsprekend moeten deze open met de 
patiënt en/of diens familie besproken worden. De beste manier om aan de wensen 
van de patiënt en/of familie tegemoet te komen, is de ontwikkeling van een 
anticiperend zorgbeleid (advance care planning, oftewel ACP). ACP is zeer 
gebruikelijk in Nederlandse verpleeghuizen. Een punt van blijvende aandacht is de 
kwaliteit van de ACP. Er zal verder uitgezocht moeten worden in hoeverre, 
wanneer en hoe bijvoorbeeld de familie bij de planning betrokken wordt en of 
afspraken nagekomen worden.  
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Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
 
Toekomstig onderzoek zou zich vanwege het huidige gebrek aan informatie over 
ouderen in de laatste levensjaren meer op verpleeghuizen kunnen richten. Dit 
impliceert relatief meer onderzoek in niet-kanker populaties die hoofdzakelijk aan 
andere chronische ziekten lijden. De meeste informatie rondom overlijden is 
beschikbaar over patiënten met kanker. In verschillende studies is onderkend dat 
het moeilijk is om een terminale fase bij niet-kanker patiënten te definiëren of de 
levensverwachting te voorspellen. De resultaten van deze studie bevestigen dit. 
Een verbetering van de prognosetechnieken voor het vaststellen van de 
levensverwachting is wenselijk, want die is belangrijk voor de patiënt, diens familie, 
de verpleeghuisarts en verpleegkundigen/verzorgenden. Dit maakt bovendien een 
planning van adequate medische zorg makkelijker.  
Meer onderzoek zou gericht moeten zijn op de ontwikkeling van geschikte 
instrumenten die betrekking hebben op psychosociale en spirituele behoeften. In 
deze studie waren deze behoeften meestal onbekend bij de verpleeghuisartsen en 
de verpleegkundigen/verzorgenden of ontbrak het aan geschikte instrumenten. De 
instrumenten in deze studie bleken bruikbaar te zijn maar zouden verder 
ontwikkeld moeten worden voor specifieke doelgroepen, zoals patiënten met 
dementie.  
Tot slot is meer aandacht nodig voor de oorzaken van belastende symptomen. 
Twee dagen voor overlijden leed 51% van de patiënten aan tenminste één 
belastend symptoom. Dit bevestigt het beeld dat vele behoeften van de oudere 
terminale zieke patiënten niet onderkend worden en dat sprake is van onnodig 
lijden. Gericht onderzoek naar interventies bij belastende symptomen en 
bevorderende en belemmerende factoren voor symptoom controle is wenselijk, 
allen gericht op een betere kwaliteit van zorg aan het levenseinde. 
 

149


