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APPENDIX 1: KNMG Sedation Score - proposed in the Guideline for Palliative Sedation 
of the Royal Dutch Medical Association (RDMA)

Sedatiescore Beschrijving

Stadium 1 a) Wakker en georiënteerd

b) Enigszins slaperig
c) Ogen gesloten, verbale aanwijzingen prompt 
opvolgend

d) Ogen gesloten, alleen wekbaar met fysieke prikkels*

Stadium 2 Ogen gesloten, niet wekbaar met fysieke prikkels

Stadium 3 Ontbreken van basale hersenfuncties (ademdepressie)

* Met behulp van de wimperreflex en het aanraken van de schouder

Uitkomstmaat: 
Stadiumbepaling (1a, 1b, 1c, 2 of 3)

APPENDIX 2:  Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) - Adapted and translated 
from Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al. The Richmond Agitation-Sedation Scale: 
validity and reliability in adult intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med 
2002;166:1338–1344.

Score Begrip Beschrijving

+4 Strijdlustig Oppositioneel/vijandig, gewelddadig, direct gevaar voor personeel

+3 Erg geagiteerd
Trekt aan of verwijderd katheder(s) of tube(s), vertoond agressief gedrag 
tegen personeel

+2 Geagiteerd Regelmatig niet doelgerichte bewegingen, afwerende reacties

 +1 Onrustig Angstig of bezorgd, maar in bewegingen niet agressief

0 Alert en kalm

-1 Slaperig
Niet volledig alert maar is in staat wakker te blijven (ogen open/oogcontact) 
bij aanspreken  (≥ 10 seconde)1

-2 Lichte sedatie Kort wakker (≤ 10 seconde) met oogcontact bij aanspreken1

-3 Matige sedatie Beweging of ogen open (geen oogcontact) bij aanspreken1

-4 Diepe sedatie
Geen reactie op aanspreken, maar wel beweging volgend op lichamelijke 
prikkeling2

-5 Niet wekbaar Geen reactie op aanspreken of lichamelijke prikkeling2

1 Na verbale stimulatie: normale stem, zeg “Hoort u mij?”
2 Na lichamelijke stimulatie: aanraken van de schouder

Uitkomstmaat: 
Score (+4, +3 +2, +1, 0, -1,-2, -3, -4 of -5)
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APPENDIX 3: Minnesota Sedation Assessment Tool (MSAT)  - Modified and translated 
from Weinert C, McFarland L. The state of intubated ICU patients: development of a two-
dimensional sedation rating scale for critically ill adults. Chest 2004 Dec.;126(6):1883-90.

Parameter Waarneming Score
Motorische Activiteit Beweging van buik of rugspieren 4

Beweging van de heup of schouders 3
Beweging van hoofd en nekspieren of distale 
ledematen.

2

Geen spontane beweging 1
Bewustzijnstoestand Spontane opening en volgbeweging van de ogen 6

Spontane opening van de ogen, zonder 
volgbewegingen

5

Gesloten ogen, maar opening na aanspreken 4
Gesloten ogen, maar opening na gecombineerd 
aanraken van de schouder en aanspreken

3

Ogen openen niet; de patiënt vertoont andere 
beweging in respons op stimulatie

2

Ogen openen niet en patiënt beweegt niet in 
respons op stimulatie

1

Algehele indruk van de sedatie 
kwaliteit in de laatste 4uur

Adequate sedatie A
Overgesedeerd O
Ondergesedeerd U

Uitkomstmaat:
Motorische score:  1 tot 4
Bewustzijnstoestand:  1 tot 6
Algehele indruk:  A / O / U 

Het weergeven van de score gebeurt door het aaneenschakelen van de uitkomsten van de 3 
parameters (Motorische activiteit, gewekte toestand, algehele sedatie indruk), bijvoorbeeld: 
(2,4,U)
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APPENDIX 4: The Vancouver Interaction and Calmness Scale (VICS) – Modified and 
translated from De Lemos J, Tweeddale M, Chittock D. Measuring quality of sedation in 
adult mechanically ventilated critically ill patients. J Clin Epidemiol 2000;53:908–919.

Interactie Score /30 Zeer mee 
eens

Mee eens Een beetje 
mee eens

Eigenlijk niet 
mee eens

Mee 
oneens

Zeer mee 
oneens

De patiënt interacteert 6 5 4 3 2 1
De patiënt communiceert 6 5 4 3 2 1
Informatie 
gecommuniceerd door de 
patiënt is betrouwbaar

6 5 4 3 2 1

De patiënt werkt mee 6 5 4 3 2 1
De patiënt moet 
aangespoord worden om te 
reageren op een vraag

1 2 3 4 5 6

Kalmte Score /30 Zeer mee 
eens

Mee eens Een beetje 
mee eens

Eigenlijk niet 
mee eens

Mee 
oneens

Zeer mee 
oneens

De patiënt lijkt rustig 6 5 4 3 2 1
De patiënt lijkt onrustig 1 2 3 4 5 6
De patiënt lijkt angstig 1 2 3 4 5 6
De patiënt beweegt 
onrustig rond in bed

1 2 3 4 5 6

De patiënt trekt aan lijnen/
tubes

1 2 3 4 5 6

Uitkomstmaat:
Interactie score: 6 tot 30
Kalmte Score:  6 tot 30
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Het is ondenkbaar dat een mens een proefschrift in zijn eentje tot stand kan brengen. Al 
dan niet belangeloos, zijn er in de afgelopen vijf jaar vele mensen geweest die hun tijd 
en energie hebben gestoken in het tot stand laten komen van dit proefschrift. Om mijn 
dankbaarheid te tonen, wil ik graag een selectie van hen in de schijnwerpers zetten in dit 
gratiarum actio.

Het promotieteam
Prof. dr. Wouter Zuurmond, beste prof, ik blijf het nog steeds knap vinden hoe u de 
patiëntenzorg in het VUmc naadloos met die van hospice Kuria kan combineren én 
daarnaast nog tijd heeft voor de oneindige stroom van promovendi. Wanneer er nieuwe 
patiënten in Kuria lagen, was uw ingetogen rust en charismatische uitstraling het ideale 
opstapje om voor mij het onderzoek aan de patiënten uit te leggen en om hun medewerking 
te vragen. Bij het opschrijven van de resultaten kon ik op vrijdagmiddag regelmatig komen 
brainstormen om op nieuwe ingevingen te komen. Dat deze sessies dan overgingen in 
een fles wijn en oude verhalen over uw Binnengasthuistijd was natuurlijk een prettige 
bijkomstigheid.
Dr. Roberto Perez, beste Roberto, ontzettend bedankt voor de dagelijkse begeleiding. 
Met je geduld, vertrouwen en betrokken manier van begeleiden creëerde je een prettige 
omgeving om in te werken. Ik weet niet hoeveel schrijfsessies we hebben gehouden, maar 
met je kritische blik ben ik over menig writersblock heen geholpen. Bedankt ook voor 
het zetje in de richting van de loopbaanbegeleider waardoor ik meer over mijn sterke en 
zwakke punten als onderzoeker en mens te weten ben gekomen. Prof. dr. Stephan Loer, ik 
wil u hartelijk bedanken voor de bemoedigende adviezen die ik meestal kreeg als we elkaar 
tegen kwamen in de lift of in het restaurant. Dank ook voor de inhoudelijke en tekstuele 
suggesties van de artikelen waarbij u als coauteur prijkt.
De leescommissie
Graag wil ik de leden van de leescommissie, prof. dr. Maarten van Kleef, prof. dr. Bregje 
Onwuteaka-Philipsen, dr. Saskia Teunissen en prof. dr. Kris Vissers danken voor het 
beoordelen van het proefschrift. Daarnaast ben ik u erkentelijk voor het afreizen naar de 
VU om deel te nemen aan de oppositie.
Het EMGO instituut
Mijn studiewortels die als een soort rode draad door de afgelopen jaren heen zijn geweven. 
Prof. dr. Luc Deliens als coauteur van twee artikelen (+ 2 artikelen in wording) ben ik u 
dankbaar voor uw scherpe blik en het vermogen om mijn soms wat abstracte teksten om te 
buigen tot heldere artikelen. Prof. dr. Miel Ribbe dank voor het kritisch meedenken bij het 
ontwikkelen van de vragenlijsten en interviews. Dr. Dirk Knol bedankt voor uw statistische 
ondersteuning en het opfrissen van mijn kennis ten aanzien van de diverse regressie 
modellen. Dank ook aan alle (ruim 20) medeonderzoekers van de maandelijkse Quest 
bijeenkomsten. Al jullie interessante lezingen vormden een mooi scala aan invalshoeken 
en ideeën in het kader van het levenseinde-onderzoek.
Erasmus MC
Het AMROSE onderzoek, een mooi bewijs dat een samenwerking tussen Amsterdam en 
Rotterdam uitermate vruchtbaar kan zijn. Prof. dr. Agnes van der Heide, dr. Judith Rietjens, 
dr. Lia van Zuylen bedankt voor de hartelijke ontvangst elke keer daar op de afdeling 
maatschappelijke gezondheidszorg. Dank ook voor het vele meedenken en het beter 
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geformuleerd krijgen van de boodschap in onze gezamenlijke artikelen. Anneke Tooten 
voor je ondersteuning in de logistiek van de vragenlijsten en de interviews in de regio 
Rotterdam wil ik je graag bedanken.
Prospectieve onderzoek
Zonder patiënten geen onderzoek, dus ik ben de 54 patiënten uit mijn prospectieve studie, 
postuum veel dank verschuldigd. Daarnaast wil ik alle (leerling-) verpleegkundigen van 
het hospice Alkmaar, het hospice Kuria en het verpleeghuis Kennermerduin te Heemstede 
bedanken voor hun hulp bij het monitoren van deze 54 patiënten. Dank ook aan de mensen 
die mijn coördinerende ogen waren op deze locaties, te weten Corry Tol en Jaap Gootjens 
in hospice Kuria, Erna Stam en Ellis Jonker–Horstman in hospice Alkmaar en dr. Henk 
Mensink in verpleeghuis Kennemerduin te Heemstede.
Vragenlijst onderzoek
Graag wil ik alle 606 artsen en 278 verpleegkundigen danken voor de moeite die zij 
hebben genomen een vragenlijst terug te sturen. Een extra woord van dank aan de 35 
verpleegkundigen die daarnaast ook nog bereid waren mee te werken aan de interviews. 
Vanuit het Integraal Kankercentrum Nederland regio Amsterdam heb ik veel hulp gehad 
bij het verzamelen en distribueren van deze vragenlijsten, ik ben dr. Marianne Klinkenberg 
voor haar coördinerende rol daar veel dank voor verschuldigd. Daarnaast heb je als coauteur 
van de bevindingen van het MTH onderzoek nog een flinke bouwsteen gemetseld in dit 
proefschrift. Als coauteurs van een van de artikelen uit het vragenlijst onderzoek ben ik 
Miriam Eliel en Marco Blanker dankbaar voor de suggesties, aanvullingen en aanmerkingen 
op de diverse concepten die ik heb heen en weer gemaild.
De afdeling Anesthesiologie
Beste stafleden, assistenten en medewerkers van 6F, dank voor het klinische kijkje in jullie 
keuken, voor de vele pijnpraatjes en voor alle researchbesprekingen. De secretaresses, 
Allyson, Godelieve, Inez, Noelle en Silwana dank voor de gezellige praatjes na de lunch, 
een moment waarop ons groepje pijnonderzoekers traditiegetrouw de post of de bestelde 
kantoorartikelen kwamen halen. Mede onderzoekers Carolien en Charissa, bedankt voor de 
vele lunches, altijd een goed moment om wat stoom afblazen als er ergens een kinkje in een 
van onze onderzoekskabels was gekomen.
De studenten
Arjanne dank voor al je voorwerk in het opzetten van het prospectieve onderzoek. Goed 
om te zien dat je inspanningen tot twee publicaties hebben geleidt. Gwendolyn, je kwam 
aanwaaien als een enthousiaste onderzoeksassistente en plakte er aan het einde van je 
opleiding nog een stage aan vast. Dank voor alle hulp bij het afnemen van de interviews. 
Stephanie, samen hebben we het coderen van interviews inmiddels wel onder de knie 
gekregen. Dear Jimmy, who could have thought that some spare time from your internship 
in Rotterdam would lead to a co-production of the monitoring article. Even more, I’m glad 
that you will continue to work on getting more information out of the prospective study, 
therefore best of luck for you this year in Amsterdam.
Kamergenoten
Verbazingwekkend hoeveel mensen en spullen er eigenlijk op zo’n klein oppervlak als 
onze kamer kunnen huizen. Beste dames, met jullie sterk uiteenlopende persoonlijkheden, 
achtergronden en opvattingen, het was altijd fijn onder het genot van een kop koffie, een 
ijsje of glas thee over de verschillende CPRS, MOVE of sedatie onderzoeken te praten dan 
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wel mee te denken. Karolina en Susan bedankt voor de hartelijke ontvangst waardoor ik me 
snel thuis voelde. Sigrid, succes met jouw laatste loodjes. Nog een paar maanden en dan 
ben jij aan de beurt. Sabine, bedankt voor het dubbel inloggen op welke computer er maar 
ook beschikbaar was in dit laatste anderhalf jaar. Inge, bedankt voor de tips en artikelen die 
me geholpen hebben bij het uitvoeren van het systematische literatuuronderzoek. Mariette, 
Mattanja en Stefania, eigenlijk zijn we technisch geen kamergenoten geweest, maar stiekem 
voelt dat toch wel een beetje zo. Bedankt ook voor de hulp bij de oefenpromoties en de 
extra correcties van het manuscript.
Paranimfen
Rosien, lieve zus wat fijn dat ik op je kan bouwen en dat je me wilde helpen als paranimf 
met het regelen van allerhande praktische randzaken zoals de receptie/borrel. Siebe, met al 
je aanstekelijke enthousiasme en ervaringen uit het werkveld ben je een goede Rotterdamse 
aanvulling op mijn statistische SPSS gegoochel geweest. Bedankt dat je ondanks de drukte 
van de afronding van je eigen traject naast me wil staan op 17 April. Hopelijk kan je die 
potlood promotiedatum snel definitief maken.
Vrienden en Familie
Ik realiseer me terdege dat dit project niet de meest vrolijke kost is voor verjaardagen en 
feestjes, maar ik ben jullie allemaal dankbaar dat ik zo nu en dan toch wat kon oefenen hoe 
ik deze wetenschap begrijpelijk en zonder al teveel vakjargon kon uitleggen. Christiaan 
als aanstichter van dit hele promotie traject, bedankt dat je me wees op deze vacature. 
Pour mon ami tunisien Abdelhamid, merci que je pouvais emprunter la peinture pour la 
couverture de cette thèse. Lieve Florien, sorry dat ik je mama even van je moest lenen 
als mijn paranimf. Bedankt dat je dit (nieuw)jaar in de wereld bent gekomen als mijn 
nichtje. Cor en Marieke, lieve pap en mam, bedankt voor de 24-uurs uitvalsbasis als ik ’s 
avonds bijvoorbeeld weer eens met een lekke band bij de VUmc stond. Dank ook voor de 
aanmoedigingen en de vele belangstelling tijdens dit hele traject. Pap zonder jouw hulp 
en geduld om InDesign uit te leggen, was ik nu waarschijnlijk nog bezig geweest met het 
vormgeven van het proefschrift. Leuk om te merken dat er nog wat je drukkerij verleden 
is blijven hangen.

Tenslotte beste lezer, bedank ik u in het algemeen voor het openslaan van dit proefschrift. 
Traditiegetrouw zal menigeen eerst doorbladeren naar het dankwoord, dus ik vermoedt 
dat dit stiekem ook een beetje een proloog is geworden voor de hier voorliggende acht 
hoofdstukken. Hopelijk bieden zij voldoende inspiratie en aanknopingspunten om het 
onderzoek door te voeren naar de werkvloer.

Tijn
(Amsterdam, Februari 2013)
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