
Last but not least, it is important for policy-makers and researchers to realize that 
measuring quality indicator scores is just a first step toward actually improving the 
quality of care. Caregivers can use quality indicators scores to verify which aspects of 
care could be enhanced. Ideally, this should lead to strategies to improve this 
suboptimal quality of care. 
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Dat patiënten zorg van goede kwaliteit verdienen, staat als een paal boven water. 
Evaluatie van de kwaliteit van zorg is daarom onontbeerlijk. Om inzicht te krijgen in 
de kwaliteit van zorg kunnen kwaliteitsindicatoren gemeten worden. 
Kwaliteitsindicatoren zijn meetbare aspecten over structuur, processen of uitkomsten 
van zorg. Ze kunnen aspecten van zorg belichten waar het reeds goed gaat, maar ook 
waar zorg juist nog beter kan.  
Ook bij palliatieve zorg is het gebruik van dergelijke kwaliteitsindicatoren nuttig. 
Palliatieve zorg spitst zich toe op patiënten met een ongeneeslijke aandoening en hun 
familieleden. Door de vergijzing van de bevolking neemt het aantal mensen dat kampt 
met een chronische, uiteindelijk fatale aandoening toe, waardoor ook het aantal 
mensen met een behoefte aan palliatieve zorg stijgt. Palliatieve zorg is complexe zorg 
en impliceert een multidisciplinaire en holistische aanpak. Deze zorg richt zich niet 
alleen op optimale controle van fysieke symptomen, maar ook op zorgbehoeften van 
psychologische, sociale en spirituele aard.  
Uit een systematische literatuurreview naar kwaliteitsindicatoren voor palliatieve 
zorg uit 2007 was bekend dat er al acht indicatorensets, goed voor 142 
kwaliteitsindicatoren, voor palliatieve zorg waren ontwikkeld. Omdat de laatste paar 
jaar de interesse voor kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg in beleid, praktijk en 
onderzoek is toegenomen, was de verwachting dat er inmiddels nieuwe 
kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg beschikbaar zouden zijn.  
 

Een logische eerste stap binnen dit promotieonderzoek was daarom het updaten van 
de bestaande systematische review uit 2007. Deze update, beschreven in Hoofdstuk 
2, vond inderdaad negen nieuwe indicatorensets, wat het totale aantal 
kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg op 326 indicatoren brengt. Fysieke 
aspecten van zorg (bijvoorbeeld pijnmeting en -bestrijding) en structurele en 
procesmatige aspecten van zorg (bijvoorbeeld communicatie met patiënten en 
familie) kwamen net als in de review uit 2007 nog steeds veel vaker aan bod in de 
indicatorensets dan sociale, culturele en spirituele zorgaspecten. Indicatoren over 
zorgprocessen (bijvoorbeeld het documenteren van de zorg) kwamen ook in de 
update veel vaker voor dan uitkomstindicatoren en structuurindicatoren. De mate van 
detail waarin het ontwikkelingsproces en het testen van de indicatoren in de praktijk 
is beschreven, verschilt sterk tussen indicatorensets onderling. Echter, voor een 
optimale verbetering van de zorg, zijn goed onderbouwde en in de praktijk geteste 
indicatoren nodig. 
 

In Hoofdstukken 3 tot en met 6 van deze dissertatie wordt een selectie van vijf 
bestaande kwaliteitsindicatoren dan ook in detail bekeken en getest op bestaande 
gegevensbestanden. Het meten van kwaliteitsindicatoren mag geen te grote last 
vormen voor patiënt, familie of zorgverlener. Gebruik maken van gegevens die 
routinematig door zorgverleners worden geregistreerd of van bestaande 
onderzoeksgegevens, omzeilt dit euvel en heeft als bijkomend voordeel dat er weinig 
extra kosten en inspanningen vereist zijn. Dit is een reden waarom in dit 
promotieonderzoek bestaande gegevens zijn gebruikt.  
 

In Hoofdstuk 3 en 4 zijn gegevens gebruikt uit de “EURO SENTI-MELC” studie, een 
retrospectief mortaliteitsonderzoek dat zorg aan het levenseinde bestudeert in vier 
landen: België, Nederland, Italië en Spanje. Deze gegevens zijn verzameld door 
representatieve huisartsennetwerken (zogenaamde peilstations) van 2009 tot en met 
2011. Op een gestandaardiseerd registratieformulier registreerden huisartsen 
informatie over de recent overleden patiënten uit hun praktijk. In deze dissertatie zijn 
enkel de gegevens van patiënten gebruikt van wie het overlijden verwacht was 
volgens de inschatting van de huisarts.  
 

Hoofdstuk 3 beschrijft de indicatorscores voor twee indicatoren over plaats van 
overlijden “het percentage patiënten dat thuis is overleden”1 en “het percentage 
patiënten dat op de plaats van voorkeur is overleden”.2 De indicatorscores zijn 
berekend voor patiënten die hoofdzakelijk thuis verbleven in de laatste maand voor 
overlijden. Het percentage thuis overledenen bedroeg 35.3% voor België (N=1036), 
49.1% voor Italië (N=1639), 51.3% voor Spanje (N=565) en 50.6% voor Nederland 
(N=512). Geen van de vier landen haalde de streefnorm van 95%, uit de 
achterliggende indicatorenset1 die oorspronkelijk ontwikkeld was voor palliatieve 
thuiszorg. In de onderzochte groep uit Hoofdstuk 3 kregen echter niet alle patiënten 
palliatieve thuiszorg. 
De voorkeursplaats van overlijden was gekend bij de huisarts voor 29.7% van de 
patiënten in Italië, 33.1% in Spanje, 42.5% in België en 60.4% in Nederland. Van deze 
patiënten overleed 67.8% op de plaats van voorkeur in Italië (N=485), 72.6% in België 
(N=437), 75.4% in Nederland (N=303), en 86.0% in Spanje (N=165). Tot dusver werd 
er geen streefnorm geformuleerd voor deze indicator, gezien door de ontwikkelaars2 
van deze indicatorenset bepaald was dat een “relatieve” streefnorm afgeleid moest 
worden van de best presterende zorgaanbieders in de praktijk (bijvoorbeeld de 
ondergrens van het best scorende kwartiel van zorgaanbieders). 
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Hoofdstuk 3 laat ook zien dat een aantal zorgkenmerken gerelateerd was aan de 
kwaliteitsindicatoren over thuis overlijden en over overlijden op de plaats van 
voorkeur (bij patiënten van wie de voorkeur bekend was). Zo bleek dat patiënten aan 
wie de huisarts palliatieve zorg verleende, een hogere kans hadden om thuis te 
overlijden (in alle vier de landen) en om te overlijden op plaats van voorkeur 
(significant in België, Nederland en Italië). Wanneer genezing nog een belangrijk 
behandeldoel vormde in de laatste twee tot vier weken voor overlijden, was de kans 
om thuis te sterven kleiner (in België en Spanje), net zoals de kans kleiner was om 
thuis te sterven als levensverlenging nog een belangrijk behandeldoel was (in Italië en 
Spanje). 
 

Hoofdstuk 4 gaat in op kwaliteitsindicatoren rond ziekenhuisopnames in de laatste 
levensmaand: “het percentage tijd doorgebracht in het ziekenhuis”1 in de laatste 
levensmaand, en “het percentage patiënten met meer dan één ziekenhuisopname in 
de laatste levensmaand”.3 Gezien een van de indicatoren ontwikkeld was voor een 
populatie kankerpatiënten3 en de andere voor palliatieve thuiszorg1, selecteerden we 
enkel de kankerpatiënten die voornamelijk thuis verbleven in de laatste levensmaand. 
Uit de analyses bleek dat 14.1% van de tijd werd doorgebracht in het ziekenhuis in de 
laatste levensmaand in Nederland (N=310), 17.7% in Spanje (N=224), 22.2% in Italië 
(N=764), en 24.6% in België (N=500). De streefnorm van minder dan 10% van de tijd 
doorgebracht in het ziekenhuis werd in geen van de vier landen gehaald. Het 
percentage patiënten dat meermaals werd opgenomen in het ziekenhuis in de laatste 
levensmaand, bedroeg 0.6% in Nederland (N=310), 3.1% in Italië (N=764), 4.0% in 
Spanje (N=224) en 5.4% in België (N=500). Dit betekent dat Nederland en Italië de 
streefnorm halen van minder dan 4% patiënten die meermaals werden opgenomen in 
het ziekenhuis in de laatste levensmaand. 
In de analyses van Hoofdstuk 4 viel ook op dat er minder tijd in het ziekenhuis werd 
doorgebracht in de laatste levensmaand (in alle landen) en minder patiënten 
meermaals zijn gehospitaliseerd in de laatste levensmaand in de groep die palliatieve 
zorg kreeg van de huisarts (enkel significant in Italië). De verschillen in 
indicatorscores tussen landen lijken specifieke verschillen in de organisatie van zorg 
en palliatieve zorg te reflecteren. Een van deze verschillen is de rol van de huisarts. In 
Nederland bijvoorbeeld hebben huisartsen een grote verantwoordelijkheid, zowel in 
het algemeen, waar ze een poortwachtersfunctie hebben tot de toegang naar 
tweedelijnszorg zoals ziekenhuiszorg, als in de palliatieve zorgverlening. Mogelijk is 

dit een van de redenen waarom in Nederland hospitalisaties korter zijn en patiënten 
ook minder frequent worden gehospitaliseerd.  
 

Uit Hoofdstuk 3 en 4 blijkt ook dat bestaande registraties van huisartsennetwerken 
geschikt zijn om de indicatorscores rond thuis overlijden, de frequentie en de duur 
van ziekenhuisopnames in de laatste levensmaand te berekenen omdat het aantal 
missende antwoorden laag was. Het bespreken van de voorkeursplaats van overlijden 
blijft echter een uitdaging voor huisartsen: slechts in 30% tot 60% van de gevallen 
had de huisarts de voorkeursplaats van de patiënt geregistreerd, wat een valide 
berekening van de betreffende kwaliteitsindicator belemmerde.  
 

In Hoofdstuk 5 en 6 wordt de kwaliteitsindicator “het percentage directe naasten dat 
aangeeft dat de patiënt vredig is gestorven”2 onder de loep genomen aan de hand van 
twee verschillende gegevensbestanden. In Hoofdstuk 5 gebeurde dit aan de hand van 
bestaande gegevens uit de “Dutch End of Life in Dementia” studie, over zorg aan het 
levenseinde van bewoners met dementie (N=233) in 28 verpleeghuizen en vier 
verzorgingshuizen in Nederland.  
Hoofdstuk 6 is gebaseerd op de “Dying Well with Dementia in Flanders” studie, 
uitgevoerd in 69 Vlaamse rusthuizen bij overleden bewoners met dementie (N=92).  
De gevonden indicatorscores in de beide hoofdstukken zijn zeer vergelijkbaar: in 
Nederland gaf 56.2% van de directe naasten aan dat de bewoner vredig was overleden 
(Hoofdstuk 5), in Vlaanderen was deze 54.4% (Hoofdstuk 6). In Nederland werd ook 
nagegaan in hoeverre deze indicatorscore verschilde tussen zorginstellingen. Hieruit 
bleek dat indicatorscores varieerden tussen 17% en 80%, waarbij de meeste 
instellingen tussen 30% en 64% scoorden (Hoofdstuk 5). 
 

Verder werd ook nagegaan of de indicator “het percentage directe naasten dat 
aangeeft dat de patiënt vredig is gestorven” naast verschillen tussen de bewoners, ook 
effectief gerelateerd is aan verschillen in de verleende zorg. Kwaliteitsindicatoren 
dienen namelijk verschillen in zorg te reflecteren. 
Voor wat betreft de kenmerken van de bewoners, bleek dat wanneer de familie vond 
dat de bewoner een optimistische levenshouding had, dit gerelateerd was aan 
vrediger sterven van de bewoner (Hoofdstuk 5). Verder bleek ook dat wanneer de 
familie vond dat er minder lichamelijke ongemakken waren in de laatste levensweek, 
of minder psychologische distress in de laatste week of maand voor overlijden 
vaststelde, dit gerelateerd was aan vrediger sterven (Hoofdstuk 6). Qua 
zorgkenmerken en kenmerken van de zorginstellingen die gerelateerd zijn aan de 
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kwaliteitsindicator rond vredig sterven, bleek bijvoorbeeld dat bewoners een hogere 
kans hadden om vredig te sterven, wanneer de familie oordeelde dat er voldoende 
verpleegkundig personeel aanwezig was (Hoofdstuk 5).  
 

Het laatste hoofdstuk (Hoofdstuk 7) vat de belangrijkste resultaten van de 
voorgaande hoofdstukken samen en reflecteert over de bevindingen en 
methodologische aspecten in een bredere context, wat uiteindelijk resulteert in een 
aantal aanbevelingen.  
Kort samengevat komen deze aanbevelingen op het volgende neer. Omdat al heel wat 
kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg ontwikkeld zijn, wordt aanbevolen om 
waar mogelijk op deze bestaande indicatoren in de praktijk en in kwaliteitsonderzoek 
verder te bouwen. Idealiter zou men deze indicatoren verder kunnen testen in de 
praktijk, waar nodig aanpassen en zo deze indicatoren optimaliseren. Verder zouden 
internationale organisaties het gebruik van kwaliteitsindicatoren en het opstellen van 
een internationale minimale indicatorenset moeten promoten. Gebruik van een 
minimale indicatorenset kan op nationaal en internationaal niveau bijdragen tot de 
transparantie van de kwaliteit van palliatieve zorg. Daarbij moeten beleidsmakers en 
onderzoekers ook zoeken naar manieren om kwaliteitsindicatoren te meten met 
routinematig verzamelde gegevens. In deze dissertatie is gebleken dat bijvoorbeeld 
huisartsennetwerken (peilstations) bruikbare registraties hebben op basis waarvan 
scores op kwaliteitsindicatoren berekend kunnen worden.  
En “last but not least”, is het belangrijk dat beleidsmakers en onderzoekers zich 
realiseren dat het meten van indicatorscores slechts een eerste stap is in het werkelijk 
verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zorgverleners kunnen aan de hand van scores 
op kwaliteitsindicatoren nagaan waar de zorg nog beter kan. Idealiter volgen hieruit 
dan strategieën om deze suboptimale kwaliteit van zorg te verbeteren. 
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