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Introductie 

Hoofdstuk 1 introduceert het onderwerp van dit proefschrift: palliatieve zorg voor 
ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen (hierna: verpleeghuizen) in Europa. 
Palliatieve zorg beoogt de kwaliteit van leven te verbeteren van patiënten met een 
levensbedreigende ziekte en hun naasten, door lichamelijke, psychosociale en spirituele 
problemen te signaleren en te behandelen. Ouderen die zijn opgenomen in een 
verpleeghuis hebben doorgaans zorgbehoeften waar palliatieve zorg goed op aansluit. 
Europese landen verschillen onderling in de mate waarin palliatieve zorg is 
geïntegreerd in verpleeghuiszorg en in veel landen moet dit nog verder worden 
ontwikkeld. Het doel van dit proefschrift is het evalueren van palliatieve zorg voor 
ouderen in verpleeghuizen in Europa. Dit kan ons helpen om in kaart te brengen welke 
aspecten aangepakt of verbeterd moeten worden om palliatieve zorg in verpleeghuizen 
te ontwikkelen in Europa. 

De onderzoeken in dit proefschrift zijn onderverdeeld in drie delen: deel 1 onderzoekt 
communicatie over het levenseinde tussen bewoners en zorgprofessionals in 
verpleeghuizen; deel 2 is gericht op het leveren van palliatieve zorg in verpleeghuizen; 
en deel 3 betreft de implementatie van een train-the-trainer programma dat erop gericht 
is om palliatieve zorg te ontwikkelen in verpleeghuizen in Europa. 

Deel 1: Communicatie over het levenseinde in verpleeghuizen in 
Europa 

Hoofdstuk 2 is gebaseerd op de SHELTER studie: een 12 maanden durende 
prospectieve cohort studie van verpleeghuisbewoners in Europa. In hoofdstuk 2 zijn 
gegevens gebruikt van bewoners die binnen 6 maanden na hun laatste beoordeling 
waren overleden. Deze laatste beoordelingen laten zien dat voor slechts 14% van de 
bewoners een prognose was opgesteld van minder dan zes maanden te leven én dat 
deze prognose ook was besproken met de bewoner en/of zijn/haar familie. Hoe korter 
voor het overlijden de laatste beoordeling had plaats gevonden, hoe meer bewoners een 
accurate prognose hadden besproken met hun arts. Onder bewoners die minder dan een 
maand voor hun overlijden een laatste beoordeling hadden, had echter nog steeds maar 
1/3 een accurate prognose ontvangen. Bewoners die kanker hadden, vermoeid waren, 
uitgedroogd waren, of moeite hadden met eten ontvingen vaker een accurate prognose. 
Bewoners die nog steeds sociale interacties initieerden, ontvingen daarentegen minder 
vaak een accurate prognose. Het lijkt voor artsen dus gemakkelijker om een accurate 
prognose op te stellen en te bespreken met een bewoner, als de bewoner symptomen  of 
diagnoses heeft die vaak geassocieerd zijn met een naderend overlijden. Zowel het 
inschatten van een prognose als het bespreken van een prognose kan moeilijk zijn voor 
een arts. Daarom is een aanbeveling uit dit hoofdstuk, om in toekomstig onderzoek een 
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duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee zaken. Een andere aanbeveling betreft 
communicatie training om artsen te helpen bij het bespreken van een prognose met een 
bewoner en het gebruik van prognostische hulpmiddelen als ondersteuning bij het 
opstellen van een nauwkeurigere prognose. 

Hoofdstuk 3 gebruikt data van PACE studie 1: een cross-sectioneel onderzoek 
betreffende bewoners (retrospectief) en verpleegkundigen en verzorgenden in 
verpleeghuizen in zes Europese landen. Dit hoofdstuk beschrijft hoe competent 
verpleegkundigen en verzorgenden (hierna: verpleegkundigen) zich voelen om over het 
levenseinde te praten met bewoners en hun naasten. In Nederland indiceerden 
verpleegkundigen veel vaker dat ze een hoog niveau van competentie hadden (76% van 
de verpleegkundigen), ten opzichte van verpleegkundigen in andere landen (variërend 
van 30% in Italië tot 60% in Finland). In alle landen indiceerden verpleegkundigen het 
vaakst lagere competentie niveaus voor het bespreken van een prognose of het verloop 
van een ziekte. Hoge competentie niveaus werden vaker gevonden onder degenen die: 
ouder waren; meer werkervaring hadden in de zorgsector; een hogere opleiding hadden 
afgerond; werkten als verpleegkundige (vergeleken met verzorgende); werkzaam waren 
in een locatie waar de artsen niet intern waren gestationeerd; werkzaam waren in een 
locatie waar richtlijnen omtrent palliatieve zorg beschikbaar waren; en in Nederland 
(vergeleken met de andere landen). Om het gevoel van competentie omtrent 
levenseinde communicatie te vergroten, kunnen communicatie training en scholing en 
richtlijnen voor palliatieve zorg worden ingezet en aangepast aan specifieke behoeften 
in een land. 

Deel twee: Het leveren van palliatieve zorg voor ouderen in 
verpleeghuizen in Europa 

Hoofdstuk 4 is ook gebaseerd op data van PACE studie 1. Dit hoofdstuk beschrijft de 
mate van overeenstemming die was bereikt tussen alle betrokkenen bij beslissingen 
over zorg en behandelingen, uit het perspectief van verpleegkundigen en het 
perspectief van naasten van verpleeghuisbewoners. Deze perspectieven worden ook 
vergeleken. Verpleegkundigen gaven vaker dan naasten aan dat volledige 
overeenstemming was bereikt: 41% (Finland) tot 68% van de naasten en 60% (Finland) 
tot 86% (Engeland) van de verpleegkundigen indiceerden volledige overeenstemming. 
Als we alleen de bewoners vergeleken waar zowel de verpleegkundige als de naaste 
een vragenlijst over had ingevuld, dan gaven verpleegkundigen ook vaker dan naasten 
aan dat volledige overeenstemming was bereikt: bij 28% van de bewoners 
rapporteerden verpleegkundigen wel en naasten geen volledige overeenstemming, 
terwijl bij 15% van de bewoners de naasten wel en de verpleegkundigen geen volledige 
overeenstemming rapporteerden. Naasten rapporteerden vaker volledige 
overeenstemming wanneer: ze aangaven dat de bewoner een hoger niveau van comfort 
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had; de bewoner met de naaste of met iemand anders had gesproken over voorkeuren 
voor medische behandelingen; een zorgprofessional aan ze had uitgelegd wat 
palliatieve zorg inhoudt; ze een betere communicatie met de arts ervaarden; hun relatie 
met de bewoner anders was dan ‘kind van’ (vergeleken met echtgenoot/partner); of als 
ze in Polen of België woonden (vergeleken met Finland). Verpleegkundigen 
rapporteerden vaker volledige overeenstemming wanneer ze aangaven dat de bewoner 
een hoger niveau van comfort had, of als ze in Italië, Nederland, Polen of Engeland 
leefden. Afgaande op deze resultaten zouden vroegtijdige zorgplanning, zorg gericht op 
comfort en goede communicatie tussen naasten en zorgprofessionals een belangrijke 
rol kunnen spelen in het bereiken van volledige overeenstemming. Daarom is het van 
belang om ervoor te zorgen dat deze elementen van zorg en communicatie van 
voldoende kwaliteit zijn in de zorg voor verpleeghuisbewoners. 

Hoofdstuk 5 gebruikt ook data van PACE studie 1, om in kaart te brengen hoeveel 
bewoners palliatieve zorg hebben ontvangen, wanneer palliatieve zorg was gestart en 
wie er betrokken was bij het leveren van palliatieve zorg. Deze aspecten van palliatieve 
zorg waren gerapporteerd door verpleegkundigen. We vonden dat een meerderheid van 
de bewoners palliatieve zorg had ontvangen (73% in Finland en Engeland tot 78% in 
België), behalve in Italië (32%) en Polen (14%). Bij de meeste van deze bewoners 
leverde een huisarts of verpleeghuisarts/specialist ouderengeneeskunde palliatieve zorg 
(71% in Finland – 99% in Nederland) en in Polen en België was vaak een palliatieve 
zorg specialist betrokken (58% - 87% respectievelijk). Palliatieve zorg werd pas laat 
gestart, mediaan tussen 6 (in Italië) en 15 (in Polen) dagen voor het overlijden van een 
bewoner. Verpleegkundigen rapporteerden vaker dat een bewoner palliatieve zorg had 
gekregen, als de bewoner kanker of dementie had, of als er een contact persoon was 
vermeld in hun dossier. Ook werd palliatieve zorg eerder gestart voor bewoners 
waarmee verpleegkundigen hadden gesproken over voorkeuren voor zorg en 
behandelingen. Deze resultaten geven aan dat in alle betrokken landen meer aandacht 
kan worden geschonken aan de late start van palliatieve zorg (vooral wanneer er geen 
vroegtijdige zorgplanning heeft plaats gevonden) en het gebrek aan palliatieve zorg 
voor met name bewoners zonder kanker, dementie of betrokken naasten. Ook zijn 
verschillen in de manier waarop palliatieve zorg is georganiseerd in de verscheidene 
landen terug te zien in de resultaten. Ten slotte wijzen de resultaten op verschillende 
niveaus van ontwikkeling van palliatieve zorg, met de minste ontwikkeling in Polen en 
Italië. 
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Deel drie: Implementatie van een train-the-trainer programma om 
palliatieve zorg te ontwikkelen in verpleeghuizen in Europa 

Hoofdstuk 6 gebruikt data van PACE studie 2: een cluster gerandomiseerde studie van 
het ‘PACE Steps to Success’ programma in verpleeghuizen in zeven Europese landen. 
Het ‘PACE Steps to Success’ programma (hierna: PACE programma) bestaat uit 
meerdere onderdelen en is opgebouwd uit zes stappen, met als doel het verbeteren van 
palliatieve zorg in verpleeghuizen. Het PACE programma betreft een zogenaamd train-
the-trainer programma waarin medewerkers met een voortrekkers rol, die PACE 
coördinatoren werden genoemd, een centrale plek innemen. Hoofdstuk 6 focust op de 
proces evaluatie van PACE studie 2, die is gestructureerd volgens het RE-AIM model. 
Voor de proces evaluatie zijn verschillende meetmethoden gebruikt zoals vragenlijsten, 
dagboeken, aanwezigheidslijsten en interviews. We vonden hoge of medium scores in 
27 verpleeghuizen (van de in totaal 37 verpleeghuizen) op het aspect Reach, in 28 
verpleeghuizen op Adoption, in 35 verpleeghuizen op Implementation en in 34 
verpleeghuizen op (intention to) Maintenance. In de interviews identificeerden we 
verschillende factoren die de RE-AIM elementen op een positieve of negatieve manier 
beïnvloedden. Deze factoren konden in drie categorieën worden ingedeeld: 1) het 
PACE programma en de manier waarop de informatie wordt aangeleverd (bijv. de 
grote hoeveelheid papierwerk, moeilijk woordgebruik in het trainingsmateriaal); 2) de 
mensen die met het PACE programme werken (bijv. PACE coördinatoren die niet 
aanwezig zijn op de werkvloer om een rolmodel functie in te nemen, gebruik van een 
prikkel zoals een certificaat of vergoeding voor tijd die is besteed aan trainingssessies); 
en 3) contextuele factoren (bijv. hoge omloop onder medewerkers, cultureel taboe 
rondom het bespreken van de dood). Sommige uitdagingen in het implementeren van 
het PACE programma werden alleen in een specifiek land gevonden. Op basis van deze 
resultaten kunnen we de implementatie van het PACE programma als haalbaar 
beschouwen, hoewel er ook veel variatie in en tussen de verschillende landen was. 
Daarnaast zijn er nog aspecten die verbeterd kunnen worden en de resultaten van de 
proces evaluatie zijn ook gebruikt om het PACE programma aan te passen en te 
verbeteren voordat het verder is verspreid. 

Hoofdstuk 7 maakt ook gebruik van data uit de proces evaluatie van PACE studie 2, 
namelijk kwalitatieve data uit de interviews. In dit hoofdstuk gebruiken we het PACE 
programma en de rol van PACE coördinatoren als een voorbeeld van lokale 
voortrekkers in een train-the-trainer programma, om te beschrijven wat lokale 
voortrekkers nodig hebben om hun rol te volbrengen en veranderingen in de praktijk te 
bereiken. We identificeerden drie categorieën van factoren die invloed hadden op de 
PACE coördinator in het uitoefenen van zijn/haar rol: 1) individuele factoren (bijv. hun 
motivatie, eerdere ervaring met aspecten van hun rol); 2) factoren die betrekking 
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hebben op de samenwerking met andere zorgprofessionals (bijv. het delen van hun 
kennis en taken, de relatie met collega’s); en 3) contextuele en organisatorische 
factoren (bijv. steun van de manager en van een externe ondersteuner). Deze factoren 
hebben implicaties voor het kiezen van de medewerkers die lokale voortrekkers in een 
train-the-trainer programma worden en voor het creëren van optimale omstandigheden 
waarin zij hun rol kunnen uitvoeren. Aan het einde van dit hoofdstuk worden 
aanbevelingen gegeven voor het kiezen en ondersteunen van lokale voortrekkers in 
andere train-the-trainer programma’s. 

Discussie 

Hoofdstuk 8 is het laatste hoofdstuk. De discussie in dit hoofdstuk begint met een 
beschrijving van de methodologische sterktes en zwaktes die betrekking hebben op 
(bijna) alle hoofdstukken in dit proefschrift. Deze methodologische overwegingen 
betreffen het internationale aspect van de onderzoeken, de retrospectieve data collectie, 
de representativiteit van geïncludeerde verpleeghuizen en participanten, multi-level 
analyses, gestandaardiseerde data collectie en een verscheidenheid aan onderwerpen 
ten koste van gedetailleerde informatie. Vervolgens worden de meest belangrijke 
bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken beschreven en geïnterpreteerd. Deze 
bevindingen betreffen aspecten van palliatieve zorg in verpleeghuizen die aandacht 
behoeven en de implementatie van het PACE programma. Uiteindelijk worden 
aanbevelingen geformuleerd voor beleid, praktijk en toekomstig onderzoek. 
Aanbevelingen voor beleid en praktijk omvatten de volgende punten: 1) In plaats van te 
pogen om bewoners een zo nauwkeurig mogelijke prognose te geven, kunnen 
zorgprofessionals hun aandacht verschuiven richting het voeren van open gesprekken 
met bewoners, over achteruitgang in hun conditie en het levenseinde, zonder hieraan 
een precieze levensverwachting te verbinden. 2) Blijf naasten van bewoners informeren 
over de toestand waarin een bewoner verkeert en de opties die er zijn voor zorg en 
behandeling. Bespreek dat palliatieve zorg ook een mogelijkheid is en leg duidelijk uit 
wat palliatieve zorg inhoudt. 3) Stel nationaal beleid op omtrent palliatieve zorg, 
waarin geen restricties zijn voor bepaalde diagnoses of levensverwachting, om ervoor 
te zorgen dat palliatieve zorg geleverd en vergoed kan worden voor alle 
verpleeghuisbewoners met palliatieve zorgbehoeften. 4) Een tijdige start van palliatieve 
zorg zou gefaciliteerd kunnen worden door in scholing voor zorgprofessionals meer 
nadruk te leggen op de opvatting dat palliatieve zorg niet alleen gepast is tijdens de 
terminale fase. Ook kan het regelmatig evalueren van palliatieve zorgbehoeften, vanaf 
het moment van opname in een verpleeghuis, bijdragen aan een tijdige start van 
palliatieve zorg. 5) Er zijn aanbevelingen geformuleerd om het PACE programma aan 
te passen, met betrekking tot de uitvoering van het programma, het aanpassen van het 
programma aan de context waarin het wordt geïmplementeerd en de ondersteuning die 
nodig is tijdens de implementatie. 6) Er zijn aanbevelingen geformuleerd omtrent het 
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gericht kiezen van lokale voortrekkers, het voorbereiden van lokale voortrekkers op 
hun rol, rekening houden met de context waarin ze werken en het toewijzen van 
externe ondersteuners die de lokale voortrekkers ondersteunen in hun rol. 
Suggesties voor verder onderzoek zijn gericht op de uitvoering en kwaliteit van 
gesprekken over het levenseinde, de soort beslissingen waarover geen 
overeenstemming wordt bereikt, de invloed van een organisatiecultuur op het leveren 
van palliatieve zorg en de relatie tussen specifieke wensen die zijn geuit in vroegtijdige 
zorgplanning en het tijdig starten van palliatieve zorg. Daarnaast zou toekomstig 
onderzoek zich kunnen richten op de mate van flexibiliteit in het aanpassen van een 
interventie aan een context, om de invloed van zulke aanpassingen op de implementatie 
en het effect van de interventie te bestuderen. 


