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Samenvatting
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen waarbij genezing niet meer mogelijk is. Het doel van 
palliatieve zorg is niet om het leven te verlengen of de dood te bespoedigen maar om een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie en naasten te realiseren. 
Deze zorg richt zich op het voorkomen en verlichten van lijden om het leven van de patiënt 
zo comfortabel mogelijk te maken. Palliatieve zorg is een multidisciplinaire benadering 
en omvat vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en 
andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Traditioneel gezien 
richt palliatieve zorg zich op mensen met kanker. Echter is er in de periode voorafgaand aan 
de terminale fase en in patiëntenpopulaties met niet-oncologische aandoeningen zoals CVA, 
COPD en hartfalen ook behoefte aan palliatieve zorg. 

De vergrijzing en een groeiend aantal mensen dat lijdt aan (meerdere) chronische 
aandoeningen leidt tot een hogere vraag naar palliatieve zorg. Goed wetenschappelijk 
onderzoek naar palliatieve zorg is van groot belang voor de ontwikkeling en verbetering 
van de palliatieve zorg en bij het informeren en adviseren van beleidsmakers in de zorg. De 
opzet en uitvoering van onderzoek naar palliatieve zorg brengt echter tal van praktische en 
ethische dilemma’s met zich mee. Het selecteren van palliatieve patiënten voor deelname 
aan een onderzoek is gecompliceerd doordat deze patiënten vaak ernstig ziek zijn, last 
hebben van cognitieve beperkingen, zelden in een stabiele toestand verkeren en hun 
zorgbehoeften continu veranderen. Door het gebruik van een breed scala van definities en 
uitkomstmaten in onderzoek naar de zorg rondom het levenseinde is het soms lastig om 
onderzoekspopulaties en uitkomsten van onderzoek met elkaar te vergelijken. Zo worden 
concepten als de terminale fase, stervensfase en het levenseinde op verschillende manieren 
gebruikt gedefinieerd en geïnterpreteerd, wat leidt tot de nodige verwarring. Om het effect 
van een behandeling te kunnen meten of de zorg over een bepaalde periode te evalueren 
is het belangrijk dat een geschikte uitkomstmaat wordt gekozen en is een betrouwbaar en 
valide meetinstrument nodig. Omdat de kwaliteit van leven centraal staat in palliatieve zorg 
is het meten van kwaliteit van leven buitengewoon belangrijk. Daarnaast wordt het waardig 
laten sterven van mensen vaak gezien als het streefdoel van palliatieve zorg. 

Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over onderzoeksmethoden 
in onderzoek naar palliatieve zorg in instellingen voor langdurige zorg. Deel twee van dit 
proefschrift richt zich op het meten van kwaliteit van leven in de palliatieve zorg en deel drie 
gaat over persoonlijke waardigheid aan het levenseinde. 

Deel I – Onderzoeksmethodologie in onderzoek naar palliatieve zorg in instellingen 
voor langdurige zorg
Met een groeiend aantal ouderen en chronisch zieken neemt de behoefte van palliatieve 
zorg in instellingen voor langdurige zorg zoals verpleeghuizen toe. Hoofdstuk 2 beschrijft 
een systematisch literatuuronderzoek waarin is gezocht naar studies over palliatieve zorg in 
instellingen voor langdurige zorg. Het doel was inzicht te krijgen in de onderzoeksmethodogie 
en uitkomstmaten in onderzoek naar palliatieve zorg in instellingen voor langdurige zorg dat 
uitgevoerd is in Europa. Veertien voornamelijk beschrijvende studies met een prospectief 
en retrospectief design werden gevonden. Acht studies weren uitgevoerd in Nederland en 
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geen van alle studies beschreef de studiepopulatie expliciet als een palliatieve populatie. 
Veel verschillende meetinstrumenten werden gebruikt, waarbij vaak proxy-respondenten 
(familie of zorgverleners) werd gevraagd naar de mate van aanwezigheid van symptomen of 
het effect van de behandeling van symptomen. Om toekomstig onderzoek naar palliatieve 
zorg in instellingen voor langdurige zorg te verbeteren is de beschikbaarheid en het gebruik 
meetinstrumenten die ook speciaal ontwikkeld en getest zijn voor gebruik in deze instellingen 
van groot belang. Belangrijk is ook dat de zorg in instellingen voor langdurige zorg zoals 
verpleeghuizen beschouwd wordt als palliatieve zorg.

Deel II – Kwaliteit van leven als uitkomstmaat in de palliatieve zorg 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de inhoud van vragenlijsten waarmee kwaliteit van 
leven gemeten kan worden in de palliatieve zorg. Eerst is een verkenning van de literatuur 
uitgevoerd om te bepalen welke domeinen het meest van belang zijn voor de kwaliteit 
van leven van mensen met een ongeneeslijke aandoening. Uit de literatuur bleken de 
volgende domeinen het meest van invloed op de kwaliteit van leven van patiënten zonder 
(curatieve) behandelmogelijkheden: lichamelijk comfort; (lichamelijk) functioneren; 
cognitief functioneren; psychisch welbevinden; sociaal welbevinden; spiritueel welbevinden; 
waargenomen kwaliteit van zorg; algemene kwaliteit van leven. 

Een systematisch literatuuronderzoek is uitgevoerd in online gegevensbestanden voor 
wetenschappelijke literatuur op gebied van geneeskunde (PubMed en Embase), verpleegkunde 
(CINAHL) en psychologie (PsycINFO). Een zoekstrategie werd opgebouwd uit zoektermen 
rondom kwaliteit van leven en palliatieve zorg en bevatte een verzameling zoektermen 
ontworpen om studies over de ontwikkeling en/of validatie van vragenlijsten te vinden. Het 
systematisch literatuuronderzoek leverde 29 verschillende vragenlijsten op die kwaliteit van 
leven meten bij patiënten die palliatieve zorg ontvangen. De meeste vragenlijsten bevatten 
één of twee van alle bovengenoemde domeinen. Omdat spiritualiteit wordt gezien als een 
belangrijk onderwerp binnen de palliatieve zorg is specifiek aandacht besteed aan de wijze 
waarop spiritualiteit geoperationaliseerd (meetbaar gemaakt) is in de kwaliteit-van-leven 
vragenlijsten. Vijftien van de 29 vragenlijsten bevatte één of meer items gerelateerd aan 
spiritualiteit. Deze items gingen vaak over een doel of betekenis van het leven. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de praktische toepasbaarheid en klinimetrische kwaliteit van de 
29 verschillende vragenlijsten waarmee kwaliteit van leven gemeten kan worden bij patiënten 
die palliatieve zorg ontvangen. Twee onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar gekeken 
naar een aantal algemene kenmerken van de vragenlijst, zoals de doelpopulatie, de gemeten 
domeinen van kwaliteit van leven, het aantal vragen en de invultijd. De klinimetrische 
kwaliteit werd ook door twee personen onafhankelijk van elkaar beoordeeld met behulp 
van kwaliteitscriteria. De volgende meeteigenschappen zijn beoordeeld: inhoudsvaliditeit, 
constructvaliditeit, interne consistentie, reproduceerbaarheid, responsiviteit en 
interpreteerbaarheid. De klinimetrische kwaliteit bleek sterk te verschillen tussen de 
vragenlijsten. Voor veel vragenlijsten gold dat de meeteigenschappen niet of niet op de juiste 
wijze waren geëvalueerd waardoor het niet mogelijk was een aanbeveling te doen voor het 
gebruik van één bepaalde vragenlijst. De meeteigenschappen van de MQOL en de QUAL-E 
en QODD werden het best beoordeeld. De informatie over algemene eigenschappen van 
de vragenlijsten en de klinimetrische kwaliteit bieden samen een hulpmiddel voor het 
kiezen van een vragenlijst voor klinische toepassingen of onderzoeksdoeleinden. Niet het 
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ontwikkelen van nieuwe vragenlijsten maar het verder testen van meeteigenschappen van 
bestaande vragenlijsten wordt aanbevolen. 

Deel III – Waardigheid als uitkomstmaat in de palliatieve zorg
Waardigheid is een thema dat vaak ter sprake komt in gesprekken rond zorg voor stervende 
patiënten. Mensen waardig te laten sterven wordt vaak beschouwd als centraal doel van 
palliatieve zorg. Echter is het concept waardigheid relatief nieuw in onderzoek naar 
palliatieve zorg en niet eenduidig gedefinieerd waardoor de term op verschillende manieren 
gebruikt wordt. Op basis van een kwalitatieve studie rondom waardigheid bij terminale 
kankerpatiënten ontwikkelden de Canadese onderzoeker Chochinov en zijn collega’s een 
model rond waardigheid en een vragenlijst van 22-items om stress gerelateerd aan waardigheid 
aan het einde van het leven te meten. 

Het doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 5 was: 1) het analyseren van het 
construct persoonlijke waardigheid aan het levenseinde bij mensen met een wilsverklaring in 
Nederland, en 2) het evalueren van de inhoudsvaliditeit van de Patient Dignity Inventory. Dit 
onderzoek werd ingebed in een groot cohortonderzoek onder mensen met een wilsverklaring. 
Eén helft van het cohort (n=2537) kreeg de vraag om de Patient Dignity Inventory in te 
vullen en voor ieder item aan te geven in welke mate dit van invloed zou zijn op het gevoel 
van waardigheid aan het levenseinde. De andere helft van het cohort (n=2404) kreeg een 
vragenlijst die een open vraag bevatte waarin mensen gevraagd werd wat zij verstaan onder 
waardigheid aan het levenseinde en welke factoren van invloed zouden zijn op het gevoel van 
persoonlijke waardigheid wanneer zij ongeneeslijk ziek zouden zijn. De antwoorden op deze 
open vraag werden geanalyseerd door het labelen van thema’s die vaak genoemd werden. 
Vervolgens werd met behulp van de COSMIN-checklist (‘COnsensus-based Standards 
for the selection of health status Measurement INstruments’) de inhoudsvaliditeit van de 
Patient Dignity Inventory onderzocht. De meerderheid van de items van de Patient Dignity 
Inventory werd als relevant beschouwd door mensen met een wilsverklaring. Echter bleek uit 
de antwoorden op de open vraag dat het Patient Dignity Inventory niet het hele concept dekt. 
Aspecten die gerelateerd zijn aan communicatie en aan zorg ontbraken in de Patient Dignity 
Inventory. Deze studie heeft aangetoond dat de items van de Patient Dignity Inventory 
behalve voor terminale kankerpatiënten ook relevant zijn voor een meer algemene populatie, 
mensen met een wilsverklaring. Echter kan de Patient Dignity Inventory verbeterd worden 
door items rond communicatie en zorg toe te voegen.

Hoofdstuk 6 beschrijft een studie naar de mate waarin gezondheidstoestand van 
invloed is op factoren die als belangrijk worden gezien voor het behouden van persoonlijke 
waardigheid aan het levenseinde en de mate van associatie met sociaal demografische 
kenmerken. Ook de gegevens voor deze studie zijn verzameld binnen de wilsverklaringen 
cohortstudie, echter is er in deze studie alleen gebruik gemaakt van het deel van het cohort 
dat de Patiënt Dignity Inventory ingevuld heeft (n=2282). Op basis van zelf gerapporteerde 
ziekte of aandoening en een EQ-5D score werd de studiepopulatie verdeeld in drie groepen 
met een verschillende gezondheidsstatus: goed, gemiddeld en slecht. Voor ieder item van 
de Patient Dignity Inventory werd voor de groep met een goede, gemiddelde en slechte 
gezondheidstoestand berekend welk percentage van elke groep dacht dat het item van invloed 
zou zijn op zijn/haar gevoel van persoonlijke waardigheid aan het levenseinde. Met logistische 
regressieanalyses werd onderzocht of er een associatie bestond tussen sociaal demografische 
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factoren en het belangrijk vinden van de items van de Patient Dignity Inventory voor 
persoonlijke waardigheid. Het percentage dat aangaf een item belangrijk te vinden voor 
het behoud van persoonlijke waardigheid aan het levenseinde bleek voor alle items niet 
significant verschillend over de gezondheidsgroepen, behalve voor drie items uit het fysieke 
domein gerelateerd aan symptomen, rollen en routines. Deze items werden significant vaker 
als belangrijk voor het gevoel van persoonlijke waardigheid beschouwd door mensen met een 
slechte gezondheidstoestand. Geslacht, leeftijd, een partner en het hebben van een geloof 
dat als belangrijk werd beschouwd bleken geassocieerd met de mate waarin mensen denken 
dat bepaalde factoren van invloed zijn op het gevoel van waardigheid aan het levenseinde. 
Gezondheidstoestand lijkt alleen van invloed te zijn op hoe men denkt over fysieke factoren 
welke belangrijk zouden kunnen zijn voor het behoud van persoonlijke waardigheid aan 
het levenseinde. Deze bevindingen doen denken dat het idee over waardigheid van mensen 
met een wilsverklaring weinig verandert wanneer de gezondheidstoestand verandert en zou 
kunnen pleiten voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van wensen ten aanzien van de zorg 
rondom het levenseinde. 

Hoofdstuk 7 beschrijft hoe twee groepen zorgverleners betrokken bij de zorg voor 
terminale patiënten persoonlijke waardigheid aan het levenseinde beschouwen en welke 
factoren zij zien als problematisch voor het behoud van waardigheid in de praktijk. Twee 
groepen zorgverleners werd gevraagd de Patient Dignity Inventory in te vullen: getrainde 
vrijwilligers (n=236) en SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie) artsen (n=427). 
Beide groepen werd gevraagd in hoeverre zij de items van de Patient Dignity Invenotry van 
invloed vonden op de persoonlijke waardigheid van terminale patiënten en in hoeverre deze 
items in de praktijk problematisch zijn voor het behouden van een gevoel van persoonlijke 
waardigheid. In vergelijking met SCEN-artsen vonden vrijwilligers vaker dat de items van de 
Patient Dignity Inventory van invloed zijn op waardigheid en in de praktijk problematisch 
voor het behouden van waardigheid. SCEN-artsen gaven het vaakst aan dat fysieke aspecten 
van lijden van invloed zijn op het gevoel van waardigheid en in de praktijk als problematisch 
voor het behouden van waardigheid. Vrijwilligers gaven het meest vaak aan dat psychosociale 
aspecten van invloed zijn op het behoud van waardigheid aan het levenseinde. Deze studie 
lijkt te laten zien dat de rol en verantwoordelijkheden van zorgverleners betrokken bij 
de zorg voor ernstig zieke patiënten invloed heeft op het belang dat zij toekennen aan 
bepaalde factoren die belangrijk zouden kunnen zijn voor het behouden van een gevoel van 
persoonlijke waardigheid aan het levenseinde. 
 
In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste bevindingen en de interpretatie van deze 
bevindingen besproken. Het gebruik van meer eenduidige en gestandaardiseerde concepten 
en uitkomstmaten is belangrijk voor het doen van onderzoek in de palliatieve zorg. Goede en 
betrouwbare meetinstrumenten ontwikkeld en getest in settings waar patiënten palliatieve 
zorg ontvangen zijn buitengewoon belangrijk om goed onderzoek te kunnen doen. Om de 
palliatieve zorg te verbeteren en onderzoek naar palliatieve zorg verder te ontwikkelen zou 
het gebruik van gevalideerde vragenlijsten voor het meten van belangrijke uitkomstmaten 
in de palliatieve zorg, zoals kwaliteit van leven en waardigheid, gestimuleerd moeten 
worden. Voor het coördineren van klinimetrisch onderzoek en instrumentontwikkeling 
is internationale afstemming nodig. De European Association for Palliative Care (EAPC) 
zou via haar onderzoeksnetwerk samenwerking, ontwikkeling en gebruik van instrumenten 
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kunnen stimuleren en ondersteunen. Ook nationale organisaties zouden zich bij deze en/
of dergelijke organisaties aan moeten sluiten om zo bij te dragen aan het implementeren 
van gestandaardiseerde concepten en uitkomstmaten en het gebruik van betrouwbare 
meetinstrumenten. Onderzoek uit verschillende landen wordt hierdoor meer vergelijkbaar.

Onderzoek is bijzonder belangrijk om de palliatieve zorg te kunnen evalueren en 
om aanbevelingen te kunnen doen ter verbetering van de zorg voor patiënten zonder 
curatieve behandelingmogelijkheden. Verder onderzoek in dit veld zou zich behalve op 
kankerpatiënten meer moeten focussen op niet-kankerpatiënten en palliatieve zorg voor 
patiënten in langdurige zorginstellingen. Kwaliteit van leven en persoonlijke waardigheid 
kunnen worden beschouwd als belangrijke en waardevolle uitkomstmaten in onderzoek naar 
palliatieve zorg. 


