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In dit proefschrift wordt verslag gedaan van onderzoek naar de laatste levensfase 

bij patiënten met dementie in een instelling voor langdurige zorg (verpleeghuis en 

verzorgingshuis). Het proefschrift bestaan uit twee delen, en wordt voorafgegaan 

door een algemene inleiding en afgesloten met een algemene discussie. Het 

eerste deel ‘Het meten van de kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit van 

sterven bij dementie’ beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de meeste 

geschikte meetinstrumenten (vragenlijsten) om kwaliteit van levenseindezorg en 

kwaliteit van sterven te meten bij patiënten met dementie die verblijven in verpleeg- 

en verzorgingshuizen. Het tweede deel ‘Vroegtijdig plannen van zorg in de laatste 

levensfase en het vaststellen van een behandeldoel gericht op comfort bij 

patiënten met dementie’ gaat in op de timing en inhoud van advance care planning 

en factoren die daarmee samenhangen. Daarbij is gekeken naar het moment 

waarop een behandeldoel gericht wordt op comfort en de gevolgen hiervan voor de 

kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit van sterven. 

Hoofdstuk 1 gaat in op de achtergrond en doelen van het onderzoek. Het aantal 

ouderen neemt toe en daarmee ook het aantal mensen met dementie. Nederland 

telt momenteel ruim 260.000 mensen met dementie en tot 2050 zal dit aantal naar 

verwachting stijgen tot boven de half miljoen Nederlanders met dementie. 

Dementie is een progressieve levensbekortende ziekte, die wordt gekarakteriseerd 

door een progressief verlies van de capaciteit om beslissingen te nemen. Als 

mensen met dementie niet langer in staat zijn om beslissingen te nemen over zorg 

en behandelingen, zal familie deze beslissingen moeten nemen. Dementie is zowel 

belastend voor de mensen met dementie als voor hun naasten. 

De meeste mensen met dementie wonen thuis, maar velen worden op een zeker 

moment opgenomen in een instelling voor langdurige zorg en overlijden aldaar. 

Voor 92% van de Nederlandse patiënten met dementie is zo’n zorginstelling de 

plaats van overlijden. Deze zorginstelling is meestal een verpleeghuis (89%) en 

soms een verzorgingshuis (11%). In totaal verblijven in Nederland ongeveer 

100.000 mensen in een verzorgingshuis en 65.000 mensen in een verpleeghuis. In 

verpleeghuizen verblijven patiënten met dementie op psychogeriatrische 

afdelingen. Ook sommige verzorgingshuizen hebben speciale afdelingen voor 

mensen met dementie, terwijl in andere verzorgingshuizen de patiënten met 

dementie verspreid over het huis wonen. In het verpleeghuis valt de zorg voor 

patiënten met dementie onder verantwoording van een specialist 

ouderengeneeskunde. De huisarts is verantwoordelijk voor de zorg in het 

verzorgingshuis. De Nederlandse regering moedigt oudere mensen aan om langer 

thuis te blijven wonen met hulp van thuiszorg en mantelzorg. Daarnaast wordt het 

aantal verzorgingshuizen afgebouwd. Sommige verzorgingshuizen worden wel 

omgezet in verpleeghuizen. Echter, over het geheel neemt het aantal ouderen toe, 
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maar het aantal bedden is beperkt. In de toekomst zullen verpleeghuizen 

waarschijnlijk alleen plaats bieden voor mensen die intensieve zorg nodig hebben 

zoals bij ernstige dementie. De verwachting is dat ouderen later opgenomen zullen 

gaan worden in een instelling voor langdurige zorg en hier korter zullen gaan 

verblijven. 

Levenseindezorg is zorg die verleend wordt aan personen in de laatste fases van 

hun leven ofwel het levenseinde. Het gaat dan om mensen met een chronische 

ziekte en deze ziekte of de symptomen van de ziekte zullen uiteindelijk leiden tot 

de dood. Levenseindezorg kan worden verleend in de laatste jaren van het leven 

en niet alleen in de laatste dagen of uren van het leven. Elke persoon die overlijdt 

in een instelling voor langdurige zorg heeft recht op een ‘goed’ levenseinde met 

‘goede’ levenseindezorg. De kwaliteit van het levenseinde bij patiënten met 

dementie in instellingen voor langdurige zorg is nog niet optimaal.  

Het meten van de kwaliteit van levenseinde in de laatste maanden van het leven in 

een instelling voor langdurige zorg met geschikte meetinstrumenten (vragenlijsten) 

is een goede mogelijkheid om tekortkomingen te identificeren en aan te pakken. 

Verschillende meetinstrumenten zijn beschikbaar, maar weinig is bekend over de 

validiteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van deze instrumenten. 

Belangrijk bij het maken van een keuze voor een instrument is om te weten wat het 

instrument precies meet. Bij de kwaliteit van levenseinde kan onderscheid gemaakt 

worden tussen kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit van sterven. Kwaliteit om 

te sterven kan worden beschouwd als synoniem van kwaliteit van leven bij het 

sterven of kwaliteit van het leven in de laatste maanden, weken of dagen van het 

leven. Bij kwaliteit van levenseindezorg gaat het om de setting waarin de patiënt 

verblijft, dus bijvoorbeeld over de hoeveelheid informatie die wordt verstrekt aan de 

patiënt en familie over de conditie van de patiënt en de geleverde zorg. Bij kwaliteit 

van sterven gaat het juist om symptomen waar de patiënt last van heeft en andere 

patiëntervaringen die beïnvloed kunnen worden door de zorg en verschillende 

kenmerken van de patiënt. 

Advance care planning is anticiperende besluitvorming over de toekomstige zorg 

met alle belanghebbenden, waarin doelen en grenzen voor toekomstige zorg 

worden vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de 

patiënt, en de levensverwachting van de patiënt. Advance care planning is dus 

vroegtijdig plannen van zorg in de laatste levensfase. Dit is juist relevant bij 

patiënten met dementie, omdat zij het vermogen om beslissingen te nemen op een 

bepaald moment zullen verliezen. Er wordt geanticipeerd op verdere achteruitgang 

van de conditie van de patiënt. Advance care planning wordt gebruikt in de 

langdurige zorg. De familie moet wennen aan de opname van hun naaste in het 



Nederlandse samenvatting 

235 

 

verpleeghuis en niet iedere familie en professionele zorgverlener is zich bewust 

van het terminale karakter van dementie, waardoor advance care planning niet 

altijd bij opname in het verpleeghuis wordt gestart en niet altijd gericht is op 

toekomstige zorg.  

Advance care planning wordt wel gezien als een voorwaarde voor het leveren van 

goede palliatieve zorg in de laatste levensfase, omdat het de intentie heeft om zorg 

te verlenen in overeenstemming met de wensen van de patiënt. De definitie van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor palliatieve zorg: Palliatieve zorg is 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, door middel van vroegtijdige signalering en 

zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van 

lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Palliatieve zorg werd in eerste 

instantie gepromoot voor kankerpatiënten, maar deze aanpak is ook overgenomen 

voor andere ziekten zoals dementie. Zowel curatieve als palliatieve behandelingen 

kunnen worden gegeven vanaf het manifesteren van de ziekte, maar de focus zal 

naar mate de ziekte vordert, zich steeds meer verleggen naar palliatieve zorg.  

Later, heeft men het palliatieve zorgmodel gepubliceerd. In dit model volgen 

symptoom management en palliatieve zorg niet op curatieve zorg, maar kunnen 

curatieve en palliatieve behandelen worden gegeven vanaf het begin van een 

ziekte. Wel zal de focus steeds meer gaan liggen op palliatie wanneer het 

overlijden in het zicht komt. Het idee achter dit model is goed, maar het is 

ontwikkeld voor alle levensbedreigende aandoeningen. Een aangepast model voor 

patiënten met dementie is ontwikkeld. In dit model worden 3 behandeldoelen 

gepresenteerd: levensverlenging, behoud van functioneren en optimaliseren van 

comfort. De behandeldoelen behoud van functioneren en optimaliseren van 

comfort zijn het meest vergelijkbaar met palliatieve zorg. De drie behandeldoelen 

kunnen tegelijkertijd voorkomen en moet worden geprioriteerd gedurende de 

ziekte. De focus zal steeds meer liggen op het optimaliseren van comfort naar 

mate de ernst van de dementie toeneemt. Een behandeldoel gericht op comfort 

geeft richting aan toekomstige behandelbeslissingen, maar is geen garantie voor 

een comfortabele dood. 

Binnen de Nederlandse verpleeghuiszorg wordt onderscheid gemaakt tussen vier 

doelen van medisch handelen, namelijk curatief beleid, revalidatie beleid, palliatief 

beleid en symptomatisch beleid. Voor de patiënten die verblijven in verpleeghuizen 

(inclusief verpleegunits van verzorgingshuizen) is waarschijnlijk een palliatief of 

symptomatisch beleid het meest van toepassing. Bij beide doelen ligt de nadruk op 

comfort en we spreken in dit proefschrift over een behandeldoel gericht op comfort 

als een palliatief of een symptomatisch beleid wordt bedoeld. De volgende 
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definities worden gebruikt voor een palliatief en symptomatisch beleid binnen de 

Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen: 

Palliatief beleid: gericht op een optimaal welbevinden en een aanvaardbare 

kwaliteit van leven van de patiënt. Indien een behandeling van een bijkomende 

aandoening levensverlenging als neveneffect, heeft, is dat geen bezwaar. 

Symptomatisch beleid: gericht op een optimaal welbevinden en aanvaardbare 

kwaliteit van leven van een patiënt. Een levensverlengend effect van op dit doel 

gericht handelen is echter ongewenst. 

De relatie tussen behandeldoel gericht op comfort en uitkomsten zoals kwaliteit 

van sterven, is nog niet uitgebreid onderzocht. Ondanks het gebrek aan bewijs 

over positieve effecten, wordt een behandeldoel gericht op comfort geprefereerd 

voor patiënten met dementie. Het moment waarop zo’n behandeldoel wordt 

vastgesteld hangt af van verschillende patiënt-, familie-, zorgverlener- en 

omgevingsfactoren. De meeste gepubliceerde studies over factoren die 

samenhangen met het vaststellen van een behandeldoel gericht op comfort 

hebben alleen gekeken naar één factor of naar factoren vanuit één perspectief.  

Deel I - Het meten de kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit van sterven 

bij dementie 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de inhoud is van beschikbare 

meetinstrumenten voor het meten van de kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit 

van sterven van patiënten die overlijden in een instelling voor langdurige zorg. Er 

waren in totaal 11 instrumenten (vragenlijsten) beschikbaar om de kwaliteit van 

levenseindezorg en kwaliteit van sterven te meten. De geïncludeerde instrumenten 

waren 1) eerder gebruikt voor het meten van de kwaliteit van zorg en/of sterven; 2) 

eerder gebruikt in een instelling voor langdurige zorg; 3) ontwikkeld, of gevalideerd, 

in een populatie met dementie of op grote schaal gebruikt in populaties met veel 

mensen met dementie of cognitieve stoornissen; en 4) er was de mogelijkheid om 

(sub) schaal scores te berekenen of deze schalen waren in ontwikkeling. 

Kwalitatieve inhoudsanalyses lieten zien dat vijf van deze instrumenten kwaliteit 

van levenseindezorg meten. Dit zijn de Family Perception of Physician-Family 

Caregiver Communication (FPPFC), End-of-Life in Dementia (EOLD) Satisfaction 

With Care (EOLD-SWC), de Family Perception of Care Scale (FPCS), de Toolkit of 

Instruments to Measure End-of-Life Care after-death bereaved family member 

interview (nursing home version; TIME), en de Family Assessment of Treatment at 

the End-of-Life Short version (FATE-S). Vier andere instrumenten meten kwaliteit 

van sterven, namelijk de EOLD-Comfort Assessment in Dying (EOLD-CAD), de 

EOLD-Symptom Management (EOLD-SM), de Mini-Suffering State Examination 
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(MSSE), en de Palliative Care Outcome Scale (POS). De meeste van deze 

instrumenten meten niet uitsluitend kwaliteit van levenseindezorg of kwaliteit van 

sterven, maar wel voor tenminste 80%. De Quality of Dying in Long-Term Care 

(QOD-LTC) meet zowel kwaliteit van levenseindezorg als kwaliteit van sterven en 

de Minimum Data Set-Palliative Care (MDS-PC) meet kwaliteit van sterven maar 

ook patiëntkenmerken. De instrumenten verschillen in specificiteit voor dementie, 

setting waarin de instrument zijn ontwikkeld en toepast, moment van invullen van 

het instrument, tijdsperiode waarover het instrument terugvraagt, aantal items, type 

antwoordmogelijkheden en het type respondent (patiënt, familie of professionele 

zorgverleners). 

In hoofdstuk 3 valt vervolgens te lezen wat de validiteit en betrouwbaarheid is van 

tien van de beschikbare meetinstrumenten voor het meten van kwaliteit van 

levenseindezorg en kwaliteit van sterven bij Nederlandse patiënten met dementie 

in verpleeg- en verzorgingshuizen. Resultaten van de MDS-PC zijn niet 

opgenomen, omdat specifieke kwaliteitsindicatoren of schalen (nog) niet 

beschikbaar waren om te gebruiken voor validiteit en betrouwbaarheid analyses.  

We hebben observaties uitgevoerd bij 24 patiënten met dementie voor wie 

verwacht werd dat zij binnen 1 week zouden overlijden. Daarnaast is na overlijden 

een schriftelijke vragenlijst met de beschikbare meetinstrumenten ingevuld door 

familie (n=70) en professionele zorgverleners (n=103; specialist 

ouderengeneeskunde of verzorgende) van 119 overleden patiënten met dementie 

in Nederlandse verpleeg- of verzorgingshuizen. Een deel van de instrumenten is bij 

familie afgenomen in een telefonisch interview. De validiteit is beoordeeld op vier 

manieren: 1) de instrumentscores zijn vergeleken met een algemene rating, 2) de 

instrumentscores zijn vergeleken met andere instrumenten die hetzelfde construct 

(kwaliteit van levenseindezorg of kwaliteit van sterven) meten, 3) factor validiteit en 

4) instrumentscores van professionele zorgverleners zijn vergeleken met de scores 

op de instrumenten bij de observaties. De interne consistentie van de instrumenten 

werd beoordeeld en daarnaast werden verschillen in de beoordelingen van familie, 

artsen en verzorgenden getest als data van zowel familie als professionele 

zorgverleners van eenzelfde persoon beschikbaar waren.  

Van de vijf instrumenten die kwaliteit van de levenseindezorg meten, lieten de 

EOLD-SWC en de FPCS een beter validiteit en interne consistentie zien dan de 

FPPFC, die het weer beter deed dan de FATE-S en de TIME. De validiteit en 

betrouwbaarheid van de vier kwaliteit van sterven instrumenten was het beste van 

de EOLD-CAD en de MSSE. Ze werden gevolgd door de EOLD-SM. De POS 

werden niet valide bevonden. De QOD-LTC meet zowel de kwaliteit van zorg als 

de kwaliteit van sterven, en validiteit en interne consistentie waren gemiddeld ten 
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opzichte van de andere instrumenten. De overeenkomst tussen de individuele en 

de gemiddelde scores van familie, arts en verzorgenden was voor de EOLD-CAD, 

EOLD-SM, POS en QOD-LTC laag. Voor de MSSE was de overeenkomst matig. 

Vooraf verwachtten we niet dat de beoordelingsovereenkomst per definitie hoog 

zou zijn, omdat familie en professionele zorgverleners vanuit hun eigen perspectief 

naar de zorg kijken.  

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de prestaties in Nederland en de Verenigde 

Staten wat betreft validiteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van 10 

instrumenten om kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit van sterven te meten. 

Daarnaast is aangegeven welke instrumenten het beste gebruikt kunnen worden 

voor het meten van kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit van sterven in 

onderzoek en in de praktijk. Hiervoor zijn vragenlijst en interview gegevens 

gebruikt van 119 Nederlandse verpleeg- en verzorghuis patiënten met dementie en 

264 Amerikaanse verpleeg- en verzorgingshuis patiënten, waarvan 48% dementie 

had. In beide landen hebben familieleden gegevens verstrekt. In de Verenigde 

Staten werden gegevens verzameld met een telefonisch interview en in Nederland 

zijn de meeste gegevens verzameld met een schriftelijke vragenlijst, met 

uitzondering van de FATE-S, FPCS en TIME, die telefonisch werden afgenomen 

na het invullen van de schriftelijke vragenlijst. De respons van de familie was 80% 

in de Verenigde Staten en 53% in Nederland. In Nederland hebben ook 

professionele zorgverleners een schriftelijke vragenlijst ingevuld. Naast 

retrospectieve dataverzameling, hebben Nederlandse artsen ook prospectief 

geobserveerd bij 24 patiënten, waarbij zij overlijden binnen 1 week verwachtten. 

Wij hebben de validiteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voor elk land 

afzonderlijk beoordeeld op basis van 12 criteria, en daarna hebben we het beste 

instrument voor het meten van de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van de sterven 

bepaald in beide landen. Over het geheel genomen, raden wij de EOLD-SWC aan 

als het instrument voor het meten van de kwaliteit van de levenseindezorg, omdat 

het over het geheel het beste presteerde in beide landen. Van de instrumenten die 

kwaliteit van sterven meten, presteerden de EOLD-CAD en de MSSE het beste op 

de 12 criteria. Wij raden de EOLD-CAD aan voor onderzoeksdoeleinden omdat dit 

instrument puur kwaliteit van sterven meet en de MSSE voor gebruik in de praktijk, 

omdat dit instrument beter presteerde op gebruiksvriendelijkheid. 

Deel II - Vroegtijdig plannen van zorg in de laatste levensfase en het 

vaststellen van een behandeldoel gericht op comfort bij patiënten met 

dementie 

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar factoren die 

geassocieerd zijn met het initiëren van advance care planning bij dementie. We 
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hebben advance care planning in deze literatuurstudie gedefinieerd als: 1) het 

starten van een discussie over het levenseinde; 2) het starten van besluitvorming 

over het levenseinde; 3) het hebben van een door de patiënt geschreven 

wilsverklaring die beschikbaar is voor professionele zorgverleners. De meest 

gebruikelijke elektronische databases werden doorzocht op relevantie publicaties 

gepubliceerd tot 10 januari 2013. Er werden 33 artikelen gevonden die voldeden 

aan de inclusiecriteria. De meeste studies zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten 

en in instellingen voor langdurige zorg (meestal verpleeghuizen). We zagen een 

toename in het aantal relevante artikelen in recente jaren. Een kwalitatief design 

kwam het meest voor en het perspectief van familie is vaker onderzocht dan het 

perspectief van zorgverleners op het initiëren van advance care planning. In de 33 

artikelen is gerapporteerd over een verscheidenheid aan factoren. De helft van de 

artikelen rapporteerde over factoren gerelateerd aan het starten van de discussie, 

iets meer dan 60% rapporteerde over factoren gerelateerd aan het starten van de 

besluitvorming en ook iets meer dan 60% rapporteerde over wilsverklaringen. 

Familie factoren domineerden. In verschillende studies werden het (gebrek aan) 

initiatief van familie, en de bereidheid en terughoudendheid ten aanzien van het 

initiëren van advance care planning beschreven. Daarnaast waren ook het initiatief 

van de professionele zorgverlener en de gezondheidsconditie van de patiënt vaak 

beschreven factoren. Ook vonden we dat continuïteit in de zorg en organisatie van 

zorg een rol spelen bij het initiëren van advance care planning. 

In hoofdstuk 6 worden de resultaten gepresenteerd over welke behandeldoelen 

worden vastgesteld bij patiënten met dementie in het verpleeghuis en welke 

factoren samenhangen met het vaststellen van een behandeldoel gericht op 

comfort (palliatief of symptomatisch beleid). Daarbij is gebruik gemaakt van data 

van het kwantitatieve Nederlandse zorg bij dementie onderzoek (Dutch End of Life 

in Dementia study, DEOLD). In deze studie hebben familie en professionele 

zorgverleners schriftelijke vragenlijsten ingevuld over behandelingen, zorg en 

uitkomsten van verpleeghuisopname tot overlijden of tot het einde van de 

dataverzameling. De specialist ouderengeneeskunde rapporteerde het 

belangrijkste behandeldoel in een schriftelijke vragenlijst 8 weken na opname, elke 

6 maanden nadien en na overlijden. Kort na opname in een verpleeghuis (binnen 8 

weken) hadden iets meer dan de helft van een patiënten met dementie een 

behandeldoel gericht op comfort. Bij bijna een kwart van de patiënten met 

dementie was het behandeldoel gericht op behoud of verbetering van functioneren, 

levensverlenging of een behandeldoel aangeduid als anders. Bij 19% van de 

patiënten met dementie was geen behandeldoel vastgesteld. Voor driekwart van 

deze patiënten zonder behandeldoel waren beleidsafspraken en behandeldoelen 

ook nog niet besproken tussen familie en de arts. Bij overlijden had de 
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meerderheid van de patiënten (89%) een behandeldoel gericht op comfort. Voor 

4% van patiënten was ook bij overlijden nog geen behandeldoel vastgesteld. 

Het kort na opname vaststellen van een behandeldoel gericht op comfort was 

geassocieerd met patiënt-, familie- en arts-gerelateerde factoren. Na correctie voor 

de ernst van de ziekte van de patiënt, hadden patiënten met een behandeldoel 

gericht op comfort vaker een religieuze achtergrond, waren minder bekwaam om te 

beslissen over medische behandelingen en hadden volgens de arts een korte 

levensverwachting. Ook vonden hun families minder vaak dat levensverlenging 

wenselijk was en was familie vaker tevreden over de familie-arts communicatie. Als 

het behandeldoel gericht op comfort pas later tijdens opname werd vastgesteld of 

helemaal niet, hadden patiënten vaker een hoger opgeleid familielid die de 

vragenlijsten invulde. Het familielid die de vragenlijsten invulden was de eerste 

contactpersoon van de patiënt voor het verpleeghuis.  

Vijfenzestig procent van de families hebben in de vragenlijsten aangegeven dat zij 

op enig moment beleidsgesprekken over de toekomstige zorg (“Advance care 

planning discussions” in het Engels) hebben gehad met de arts. De meeste 

families gaven aan dat de eerste beleidsgesprek binnen 8 weken na opname van 

de patiënt in het verpleeghuis plaatsvond. Bijna 70% van de families vonden het 

moment dat de eerste gesprek plaatsvond het juiste moment gezien de 

gezondheid van de patiënt. Echter, voor 8% kwam het gesprek te vroeg en voor 

4.7% van de families te laat. De overige families vulden ‘weet niet’ als oordeel in 

over het moment van het initiëren van het beleidsgesprek.  

Hoofdstuk 7 geeft aan wat de voordelen zijn van het vaststellen van een 

behandeldoel gericht op comfort op de kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit 

van sterven, gemeten met respectievelijk de EOLD-SWC en EOLD-CAD. De 

kwaliteit van levenseindezorg bleek beter ofwel familie was meer tevreden met de 

levenseindezorg als een behandeldoel gericht op comfort kort na opname was 

vastgesteld. We vonden deze associatie echter alleen voor patiënten die binnen 6 

maanden na opname in het verpleeghuis overleden. In alle analyses hebben we 

gecorrigeerd voor verschillende factoren om de groep met een behandeldoel 

gericht op comfort kort na opname en de groep zonder behandeldoel gericht op 

comfort kort na opname vergelijkbaar te maken. We hebben gecorrigeerd voor 

factoren die geassocieerd waren met het vaststellen van een behandeldoel gericht 

op comfort kort na opname (factoren uit hoofdstuk 6), plus voor geslacht en leeftijd 

van de patiënt en voor het opleidingsniveau van het familie die de vragenlijsten 

heeft ingevuld. Onze bevindingen wijzen erop dat het potentiële voordeel van het 

vaststellen van een behandeldoel gericht op comfort kort na opname mogelijk 

groter is op de kwaliteit van levenseindezorg als patiënten binnen 6 maanden na 
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opname komen te overlijden. De levensverwachting van patiënten met dementie is 

echter moeilijk te voorspellen. Verder kan voor patiënten die langer dan 6 

maanden verbleven in het verpleeghuis later alsnog een behandeldoel gericht op 

comfort zijn vastgesteld, wat mogelijk ook een positief effect heeft op de kwaliteit 

van levenseindezorg. Onze focus lag echter op het vaststellen van een 

behandeldoel gericht op comfort kort na opname. 

Er was in onze studie geen associatie tussen kwaliteit van sterven, gemeten met 

de EOLD-CAD, en het vaststellen van een behandeldoel gericht op comfort kort na 

opname in het verpleeghuis. Het vaststellen van een behandeldoel gericht op 

comfort bij een patiënt garandeert niet per definitie een betere kwaliteit van sterven 

van deze patiënt ofwel een comfortabelere dood. Het behandeldoel moet richting 

geven om symptomen te behandelen zodat het comfort wordt verbeterd. De focus 

in Nederlandse verpleeghuizen ligt mogelijk vaker op het niet behandelen om 

comfort te verbeteren dan op het starten van een behandeling om comfort te 

verbeteren. In Nederland, is er misschien wel mogelijkheid tot verbetering in 

kwaliteit van sterven, want de kwaliteit van sterven gemeten met de EOLD-CAD en 

andere instrumenten, is hoger in de Verenigde staten dan Nederland. Echter, 

misschien kunnen niet alle symptomen worden verholpen ondanks optimale 

behandelingen en monitoren van symptomen.  

Hoofdstuk 8 beschrijft een kwalitatief onderzoek dat inzicht geeft in de ervaringen 

van familie, specialisten ouderengeneeskunde en eerst verantwoordelijk 

verzorgenden met advance care planning gedurende het verblijf van patiënten met 

dementie in het verpleeghuis. In totaal zijn 65 diepte interviews gehouden met 20 

familieleden, 21 specialisten ouderengeneeskunde en 24 verzorgenden over 26 

patiënten met dementie die zijn overleden een verpleeghuis. Alle interviews zijn 

volledig uitgetypt en met kwalitatieve methoden geanalyseerd. 

Uit de interviews bleek dat familie en professionele zorgverleners meerdere 

contactmomenten hadden tijdens opname in het verpleeghuis waarin gesproken is 

over behandeldoelen en behandelbeslissingen. De opname in het verpleeghuis 

was veelal het startpunt voor het vroegtijdig plannen van zorg. Specialisten 

ouderengeneeskunde gaven aan dat huisartsen weinig tot geen informatie 

overdragen over wensen van de patiënten en gemaakte behandelbeslissingen 

voor het levenseinde bij opname in het verpleeghuis. 

De behandeldoelen die werden besproken en vastgesteld varieerden tijdens 

opname en de terminologie om deze behandeldoelen te beschrijven varieerde 

tussen verpleeghuizen. Beleidsgesprekken over reanimatie en ziekenhuisopname 

vonden bijna altijd vroegtijdig plaats. Dat was in de regel binnen 6 weken na 



Nederlandse samenvatting 

242 

 

opname. Meestal resulteerde deze beleidsgesprekken in een niet-

reanimeerverklaring en een verklaring dat ziekenhuisopname niet wenselijk was.  

Uit ons onderzoek bleek dat specialisten ouderengeneeskunde het initiatief namen 

voor beleidsgesprekken over toekomstige zorg en er kwamen twee strategieën 

naar voren die specialisten ouderengeneeskunde richting gaven bij het initiëren 

van beleidsgesprekken over toekomstige zorg: 1) Wachten op een reden om 

beleidsgesprekken te initiëren zoals een verandering in de conditie van de patiënt 

of als familie er zelf over begint en 2) Beleidsgesprekken over toekomstige zorg 

actief initiëren inclusief het beschrijven van scenario’s van symptomen die zich 

mogelijk kunnen voordoen in de toekomst. In de tweede strategie zagen we wel 

een verschil in detail waarin behandelbeslissingen vroegtijdig worden besproken 

en gemaakt door specialisten ouderengeneeskunde.  

Naast de boven genoemde strategieën die specialisten ouderengeneeskunde 

richting gaven, kwamen er in de interviews ook andere factoren naar voren die 

samenhingen met het moment van plaatsvinden van beleidsgesprekken over 

toekomstige zorg, het moment van maken van behandelbeslissingen en de inhoud 

van behandelbeslissingen. Dit waren de conditie van de patiënt, door de patiënt of 

familie geuite wensen, of familie toe was aan het plannen van zorg, continuïteit van 

communicatie tussen professionele zorgverleners en familie, consensus met en 

tussen familieleden over het plannen van zorg en het beleid van het verpleeghuis 

waar de patiënt verbleef. Veel van deze factoren kunnen veranderen over de tijd, 

en kunnen worden beïnvloed door te anticiperen en informatie te verstrekken door 

professionele zorgverleners. 

Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, Hoofdstuk 9, bespreekt de 

methodologische sterke en minder sterke punten van verschillende 

onderzoeksmethodes gebruikt in dit proefschrift. Daarnaast worden in dit hoofdstuk 

de belangrijkste bevindingen beschreven en geïnterpreteerd en het hoofdstuk sluit 

af met aanbevelingen voor de praktijk van dementiezorg en toekomstig onderzoek. 

Op basis van de resultaten en conclusies van het eerste deel van dit proefschrift 

bevelen we verpleeghuizen en verzorgingshuizen aan structureel hun kwaliteit van 

levenseindezorg en kwaliteit van sterven te gaan beoordelen om een duidelijk 

beeld te krijgen van de kwaliteit en waar nodig stappen te gaan zetten om de 

kwaliteit te verbeteren. Ook kan de kwaliteitsmeting worden gebruikt als opstapje 

voor een eindgesprek met familie over hun ervaringen met de zorg in het 

verpleeghuis of verzorgingshuis. Wij bevelen de EOLD-SWC EOLD-CAD en MSSE 

aan als instrumenten om kwaliteit van levenseindezorg en sterven te meten, 

vanwege de goede eigenschappen wat betreft validiteit, betrouwbaarheid en 

gebruiksvriendelijkheid. Echter het overzicht van alle instrumenten kan worden 
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gebruikt om het meeste geschikte instrument te selecteren voor specifieke 

doeleinden. De instrumenten moeten in ieder geval door familie worden ingevuld, 

maar het kan waardevol zijn om de EOLD-CAD of MSSE ook door professionele 

zorgverleners te laten invullen. Antwoorden op de EOLD-CAD of MSSE kunnen 

dan vergeleken worden tussen familie en de professionele zorgverlener. Bij het 

vergelijken van de resultaten moeten professionele zorgverleners zich wel 

realiseren dat antwoorden niet overeen hoeven te komen, omdat ieder vanuit het 

eigen perspectief naar de zorg kijkt. Bij verschillen in antwoorden is goed om na te 

gaan waardoor deze verschillen komen. Lagere scores van familie dan 

professionele zorgverleners zouden kunnen wijzen op behoefte aan betere 

communicatie tussen professionele zorgverleners en familie. 

Alleen meten van kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit van sterven met de 

EOLD-instrumenten is niet voldoende om de kwaliteit te verbeteren. Er is ook een 

duidelijk plan nodig wat met de terugkoppeling van de kwaliteit gedaan moet 

worden. Na het vaststellen van de beste instrumenten om kwaliteit van 

levenseindezorg en sterven te meten, is een implementatie project opgezet: het 

FOLlow-up project. In dit interventieproject zijn twee vormen van gebruik van de 

terugkoppeling van de door familie ervaren kwaliteit van levenseindezorg en 

kwaliteit van sterven ontwikkeld en getest in een Randomized Controlled Trial 

(RCT); een groepsinterventie en een individuele interventie. In de groepsinterventie 

wordt gebruik gemaakt van gemiddelde scores op de EOLD-instrumenten van een 

aantal overleden patiënten en bij de individuele interventie worden EOLD scores 

op patiënt niveau gebruikt. De resultaten van dit project kunnen inzicht geven in de 

beste manier om de instrumenten in te zetten en de kwaliteit van levenseindezorg 

en kwaliteit van sterven te evalueren en mogelijk te verbeteren. 

Daarnaast zou het interessant zijn om te onderzoeken of de eerder gevonden 

trend in kwaliteit van levenseindezorg en sterven zich in de afgelopen jaren heeft 

voorgezet en zich voorzet in de komende jaren. De gegevens verzameld met de 

EOLD-instrumenten in het eerste en tweede van dit proefschrift zijn eerder gebruikt 

in een gecombineerde dataset om de trend in kwaliteit te bepalen tussen 2005 en 

2010. Uit analyses bleek een positieve trend in kwaliteit van levenseindezorg ofwel 

familie werd tevredener over de tijd. Er waren aanwijzingen dat patiënten ook een 

hogere kwaliteit van sterven hadden volgens familie. Tenslotte zou er meer 

onderzoek gedaan moeten worden naar het op maat verlenen van nazorg aan 

familie van patiënten die overlijden met dementie in het verpleeghuis. Nazorg is 

een onderdeel van goede palliatieve zorg, maar momenteel wordt nazorg 

nauwelijks en veelal niet gestructureerd geleverd. 
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Op basis van de resultaten en conclusies van het tweede deel van dit proefschrift 

bevelen we specialisten ouderengeneeskunde, maar ook huisartsen en 

casemanagers dementie, aan om kennis te nemen van de factoren die een rol 

spelen bij advance care planning bij dementie en het vaststellen van een 

behandeldoel gericht op comfort. Het is belangrijk dat professionele zorgverleners 

zich realiseren dat het initiatief voor het plannen van zorg in principe bij hen ligt. 

Deze factoren en de voordelen van advance care planning en de focus op 

palliatieve zorg moeten aandacht krijgen in de opleidingen. In de maatschappij 

moet meer aandacht worden besteed aan tijdig praten over het levenseinde, 

hierdoor zullen patiënten en hun familie zich meer bewust worden van het belang 

van praten en nadenken over het levenseinde en mogelijk nemen zij dan ook vaker 

zelf het initiatief. 

Het voorspellen van de levensverwachting van patiënten met dementie is moeilijk, 

dus het is goed om zo vroeg mogelijk te starten met gesprekken over de zorg in de 

laatste levensfase. Als de patiënt of familie nog niet toe is aan een gesprek over de 

zorg in de laatste levensfase, kan informatie worden verstrekt waarom het 

vroegtijdig plannen van zorg belangrijk is en mogelijk kan ook worden besproken 

waarom de patiënt of familie het moeilijk vindt om hierover te praten. Een continue 

dialoog is belangrijk. Advance care planning is een proces en geen eenmalige 

gebeurtenis; de conditie van de patiënt verandert over de tijd en wensen kunnen 

ook veranderen. 

Bij het vaststellen van behandeldoelen is het belangrijk dat er in de praktijk meer 

eenduidig gebruik komt in terminologie van behandeldoelen. Hierdoor kunnen 

misverstanden worden te voorkomen. Door eenduidige terminologie in het medisch 

dossier met daarbij een korte beschrijving van dit behandeldoel, is het voor elke 

zorgverleners duidelijk wat de afgesproken richting is van de zorg. Een 

behandeldoel gericht op comfort moet tenminste worden overwogen in de 

beleidsgesprekken vanaf opname, omdat bijna alle patiënten met dementie die 

worden opgenomen in het verpleeghuis gevorderde dementie hebben. 

Verschillende hulpmiddelen zijn beschikbaar om professionele zorgverleners te 

ondersteunen bij het vroegtijdig plannen van zorg in de laatste levensfase bij 

dementie. Eén daarvan is de binnen dit proefschrift ontwikkelde handreiking ‘Het 

plannen zorg in de laatste levensfase bij dementie. Een handreiking voor 

zorgverleners om gezamenlijk behandeldoelen vast te stellen’. Toekomstig 

onderzoek kan zich richten op het bepalen van de effecten van deze handreiking 

tezamen met andere hulpmiddelen zoals de familiebrochure ‘Zorg rond het 

levenseinde voor mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vorm van 

dementie’ en de bijbehorende video voor familie.   
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Aanvullend onderzoek is ook nodig om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen 

het vaststellen van een behandeldoel, de behandelingen die worden gegeven en 

het hebben van een comfortabele dood. Daarnaast zou het interessant zijn om niet 

alleen kwalitatieve interviews na overlijden te houden, maar ook tijdens het verblijf 

van de patiënt in het verpleeghuis. Nu hebben we familie en professionele 

zorgverleners geïnterviewd die terugkeken op een periode dat de patiënt in het 

verpleeghuis verbleef. Zij hoefden op dat moment geen moeilijke beslissingen 

meer te nemen. Participerende observaties zouden daarnaast meer inzicht kunnen 

geven in het proces van advance care planning zorg. 

Door meer inzicht kan in de toekomst de zorg beter wordt gepland met hopelijk als 

gevolg een betere kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit van sterven. Ook is 

het daarbij goed, om na te gaan of onze resultaten generaliseerbaar zijn naar 

andere landen met andere zorgsystemen en binnen Nederland is het goed om na 

te gaan of de gevonden resultaten ook toepasbaar zijn voor patiënten met 

dementie die thuis overlijden. In de toekomst zullen naar verwachting patiënten 

met dementie langer thuis blijven wonen en daar dus mogelijk ook vaker overlijden. 
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