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Voorwoord 
 
 
 
In de subsidieronde 2008/2009 van het ZonMw-programma Palliatieve Zorg stond 
toetsing en onderbouwing van het 'nieuwe palliatieve zorgmodel' centraal. Kenmerkend 
voor dit zorgmodel is dat de palliatieve fase wordt gezien als een zorgcontinuüm dat al 
vroeg in het ziektetraject van een levensbedreigende aandoening start. In eerste instantie 
kunnen dan ook nog curatieve, levensverlengende behandelingen worden gegeven, maar 
dichter bij het overlijden komt het accent meer en meer te liggen op palliatie. 
Vanuit de subsidieronde van 2008/2009 zijn tien onderzoeksprojecten gehonoreerd die 
moeten bijdragen aan de onderbouwing van het nieuwe zorgmodel.  
In 2012 hebben wij een kennissynthese uitgevoerd om de informatie uit de tien 
onderzoeksprojecten samen te vatten en te verbinden met informatie uit (inter)nationale 
literatuur en reflecties van stakeholders over het nieuwe zorgmodel. Een beperking was 
echter dat in 2012 nog geen van de tien onderzoeksprojecten afgerond was en er dus 
uitsluitend tussentijdse inzichten beschikbaar waren. Daarom heeft ZonMw ons verzocht 
om begin 2014 de kennissynthese te actualiseren.  
We willen hierbij alle projectleiders en onderzoekers van de tien projecten danken voor 
hun bereidwilligheid om ons opnieuw te informeren over de stand van zaken en over 
nieuwe publicaties van hun projecten. Ten slotte willen we ook ZonMw danken voor de 
mogelijkheid die zij ons bood om de kennissynthese te actualiseren. 
 
De auteurs, 
 
april 2014 
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Samenvatting 
 
 
 
Achtergrond 
Het nieuwe palliatieve zorgmodel gaat er vanuit dat de palliatieve fase een 
zorgcontinuüm is dat al vroeg in het ziektetraject van een levensbedreigende, uiteindelijk 
fatale aandoening kan beginnen. In eerste instantie kunnen nog curatieve en/of 
levensverlengende behandelingen gegeven worden, maar later komt het accent steeds 
meer te liggen op palliatieve zorg . Proactieve zorgplanning en zorgcoördinatie en 
aandacht voor nazorg zijn belangrijk principes verbonden aan het nieuwe zorgmodel, dat 
vooral bekend is geworden door een publicatie van Lynn en Adamson (2003). In 2008 is 
er binnen het ZonMw-programma Palliatieve Zorg een subsidieronde geweest, die gericht 
was op onderzoek naar (elementen) uit het nieuwe palliatieve zorgmodel. Vanuit deze 
ronde zijn er tien projecten gehonoreerd. Deze kennissynthese moest de inzichten uit die 
projecten samenvatten en ook verbreden met overige relevante kennis over het nieuwe 
zorgmodel. 
 
Methode 
In 2012 is er een internationale literatuurstudie uitgevoerd, zijn de toenmalige tussentijdse 
bevindingen van de tien ZonMw-projecten geanalyseerd, zijn projectleiders en 
uitvoerende onderzoekers geïnterviewd en is de video-opname van de startbijeenkomst 
van de tien ZonMw-projecten op het nationaal congres palliatieve zorg 2010 
geanalyseerd. Ook zijn stakeholders geïnterviewd over het nieuwe palliatieve zorgmodel 
en heeft een expertmeeting plaats gevonden .  
Voor de update van 2014 zijn alle projectleiders begin januari 2014 gevraagd alle 
(nieuwe) publicaties aan te leveren. Ook zijn zij gevraagd naar welke aanbevelingen ze 
hebben voor verder onderzoek in relatie tot het nieuwe zorgmodel. Alle toegestuurde 
publicaties zijn geanalyseerd met behulp van de onderzoeksvragen. Verder is op verzoek 
van ZonMw de video-opname van de startbijeenkomst op het congres palliatieve zorg 
2010 opnieuw bekeken en geanalyseerd. Tot slot is nieuw verschenen internationale 
literatuur over het nieuwe zorgmodel opgezocht en bestudeerd. 
 
Synthese van de bevindingen uit 2012 en 2014  
Inzichten uit de internationale literatuur: 

o het nieuwe palliatieve zorgmodel wordt internationaal gezien veel gebruikt 
in onderzoek en er wordt frequent gerefereerd aan de publicatie van Lynn & 
Adamson 

o het nieuwe palliatieve zorgmodel is verder verfijnd door meer fases te 
onderscheiden, door andere naamgevingen en door het toepasbaar te maken 
voor specifieke doelgroepen 

o er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe de palliatieve fase te markeren en 
er zijn diverse meetinstrumenten beschikbaar. Het markeren is echter nog 
lastig vanwege terminologieproblemen 

o er wordt veel onderzoek gedaan naar proactieve interventies, maar er is nog 
weinig harde evidentie dat die ook effectief zijn. Echter bestaande 
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literatuurstudies en interventiestudies zijn positief en suggereren dat 
proactieve palliatieve zorg nuttig is en crisissen kan voorkomen. Ook 
worden positieve effecten op kwaliteit van leven, symptoomlast, aantal 
ziekenhuisopnames en tevredenheid over de zorg genoemd 

 
Inzichten uit de ZonMw projecten (op basis van startbijeenkomst op nationaal 
congres, bestudering publicaties en ondervraging van projectleiders en onderzoekers):  

o het herkennen wanneer palliatieve zorg moet starten, gebeurt veelal door 
inschatting van zorgverleners (artsen, verpleegkundigen) van een complex 
aan (subtiele) signalen en symptoomveranderingen. Ook kunnen indicatoren 
uit de RADPAC-lijst (RADboud indicators for PAlliative Care Needs) en de 
‘surprise question’ (zou het u verbazen als de patiënt binnen een jaar 
overleden zou zijn?) hiervoor gebruikt worden  

o het identificeren en het starten van palliatieve zorg begint nog veelal laat in 
het ziektetraject, wat overigens niet betekent dat er rondom of kort na de 
diagnose geen ondersteunende of proactieve zorg wordt gegeven, maar men 
labelt het niet als palliatieve zorg 

o het vaststellen van signalen en behoeften aan palliatieve zorg kan positieve 
invloed hebben op besluitvorming aan het levenseind en het sterven zelf 

o proactieve interventies, zoals casemanagement en het zorgpad stervensfase, 
worden meestal goed gewaardeerd  

o er zijn duidelijke verschillen tussen verschillende ziektebeelden (mensen met 
kanker, mensen met orgaanfalen, mensen met dementie en zeer oude mensen 
met verschillende aandoeningen) die zich weerspiegelen in het ziektebeloop 
en de benodigde palliatieve zorg 

o mensen met kanker blijken meestal een beter voorspelbaar ziektebeloop te 
hebben dan bijvoorbeeld mensen met orgaanfalen, waardoor het makkelijker 
is om de palliatieve fase en de stervensfase te herkennen en daarnaar te 
handelen 

o het nieuwe palliatieve zorgmodel is een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid; de palliatieve fase heeft vaak verschillende subfases die niet 
allemaal in het model zijn terug te zien.  

o Het simultaan voorkomen van curatieve en palliatieve zorg zoals voorgesteld 
in het model komt in werkelijkheid weinig voor 

o het woord ‘palliatief’ is nog beladen voor patiënten en zorgverleners en 
wordt vaak vermeden. Er zijn veel onduidelijkheden over terminologie 
 

 
Inzichten uit interviews met patiënten/mantelzorgorganisaties en expertbijeenkomst: 

o het nieuwe palliatieve zorgmodel draagt bij aan de bewustwording dat cure 
en care samen kunnen gaan. Ook uitgangspunten die met het model 
verbonden zijn (vroeg in het ziektetraject identificeren van palliatieve 
zorgbehoeftes en het proactief handelen) kunnen rekenen op support van 
experts en patiëntvertegenwoordigers.  

o het model kan goed gebruikt worden in opleidingen en voor bewustmaking 
van zorgverleners dat palliatieve zorg meer is dan terminale zorg en dat 
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curatieve en palliatieve zorg samen kunnen gaan. Het woord ‘palliatief’ heeft 
echter in de praktijk nog te veel een connotatie met sterven op korte termijn 
 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Vragen die verband houden met het nieuwe zorgmodel en die volgens de publicaties uit 
de tien ZonMw-projecten en/of volgens directe adviezen aan ons door de betreffende 
projectleiders en onderzoekers van belang zijn voor vervolgonderzoek: 

o Hoe kunnende verschillende fasen en hieraan gekoppelde zorgbehoeftes 
herkend worden door zorgverleners?  ? 

o Hoe effectief zijn proactieve interventies? En hoe kan die effectiviteit het 
best gemeten worden? 

o Wat is de beste manier om coördinatie van palliatieve zorg te bereiken? 
o Wat zijn de aard en betekenis van in de palliatieve zorg veel gebruikte 

terminologie?  
 

Een algemeen aandachtspunt: 
o er dient meer gecontroleerd vergelijkend onderzoek plaats te vinden als het 

om bijvoorbeeld proactieve interventies gaat. Meer onderscheid naar 
ziektebeelden en internationaal vergelijkend onderzoek wordt daarbij ook 
van belang geacht. 
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1 Inleiding 
 
 
 
Palliatieve zorg is de zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van mensen die 
geconfronteerd worden met een ziekte waarvan verwacht wordt dat die tot overlijden 
leidt. Tot zo'n jaar of tien geleden werden palliatieve zorg en curatieve zorg veelal als 
strikt gescheiden concepten gezien. Tegenwoordig wordt de palliatieve zorg meer en 
meer gezien als een zorgcontinuüm dat al vroeg in het traject van een levensbedreigende 
aandoening kan beginnen en dat zich uitstrekt tot en met de nazorg aan naasten 
(Bussemaker 2007, Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 2011, van Rijn 2013). In het begin 
van dit continuüm wordt vaak al gestart met (aspecten van) palliatieve zorg, maar 
daarnaast kunnen dan ook nog levensverlengende behandelingen worden gegeven. Aan 
het eind van het continuüm worden de zorgbehoeften veelal complexer en komt het 
accent meer en meer te liggen bij palliatieve zorg. Kwaliteit van leven staat dan voorop 
en levensverlenging is dan geen doel meer. 
Dit zogenaamde 'nieuwe palliatieve zorgmodel’ zou zowel van toepassing zijn in de 
palliatieve zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker als bij mensen met andere 
levensbedreigende aandoeningen .  
 
Joanne Lynn & David Adamson (Lynn and Adamson 2003) zijn internationaal gezien de 
bekendste protagonisten van het ‘nieuwe zorgmodel’. In hun White Paper ‘Living well at 
the end of life’ uit 2003 introduceerden ze dit model waarin de palliatieve fase gezien 
wordt als een zorgcontinuüm met daarin een geleidelijke overgang, in letterlijke termen 
van Lynn & Adamson, van ‘disease modifying, curative’ naar ‘symptom management, 
palliative’. Ze illustreerden dit met de volgende figuur, waarin het nieuwe zorgmodel ook 
wordt afgezet tegen de traditionele benadering waarin ‘agressive medical care’ strikt 
gescheiden wordt van ‘hospice care’. 
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In de White Paper beschrijven Lynn & Adamson ook ziektebelopen, in hun termen 
‘trajectories’, van progressieve fatale chronische ziekten, waarbij ze onderscheid maken 
tussen ziekten met een snelle korte periode van achteruitgang kort voor de dood 
(bijvoorbeeld kanker), ziekten met een langdurig beloop waarin intermitterende 
exacerbaties komen (bijvoorbeeld chronisch hartfalen en COPD) en ziekten met een 
langdurig beloop en voortdurende langzame achteruitgang of zoals zij het noemen 
‘prolonged dwindling’ (bijvoorbeeld dementie). Ze illustreren dit met onderstaande 
figuur. 
 
 

 
 
 

Lynn & Adamson geven aan dat om tegemoet te komen aan de noden in de laatste 
levensfase, het nodig is die laatste fase te definiëren en er planning nodig is om 
diensten/zorg te laten aansluiten bij de behoeften. Ook is er continuïteit en 
‘comprehensivess’ van zorg nodig en moet de aard en organisatie van zorg ingegeven 
worden door symptomen en klachten (en de ernst ervan). Zorgverleners moeten zich er 
volgens Lynn & Adamson bewust van zijn dat sterven een onontkoombare uitkomst is en 
dat zorg in de laatste fase niet gebaseerd moet zijn op een diagnose of een zorgsetting, 
maar op de zorgbehoeften van de patiënt. 
 
Overigens waren Lynn en Adamson niet de eersten die met een figuur of model kwamen 
waarin de palliatieve fase als ene zorgcontinuüm werd weergegeven. Bijlage 10 laat 
eerdere varianten, van andere auteurs zien. Ook na de publicatie van Lynn en Adamson 
uit 2003 verschijnen varianten op het model. In publicaties van Nederlandse origine 
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(Bussemaker 2007, Teunissen 2007, Francke 2010, IKNL 2010, Wanrooij et al. 2010, 
Visser et al. 2011) zijn vertaalde en soms ook enigszins aangepaste versies (qua figuur en 
qua terminologie) van het ‘nieuwe zorgmodel’ te zien, maar de essentie blijft hetzelfde, 
namelijk dat de palliatieve fase een zorgcontinuüm is, waarbinnen er sprake is van een 
verschuiving in zorgaccenten. Een veel gebruikte versie van het nieuwe zorgmodel (zie 
onderstaande figuur) is afkomstig uit de beleidsbrief 'Palliatieve zorg; de pioniersfase 
voorbij' (Bussemaker 2007). Ook in die beleidsbrief wordt het nieuwe zorgmodel afgezet 
tegen het vroegere perspectief waarbij uitgegaan werd van een strikte scheiding tussen 
curatieve en palliatieve zorg.  
 

 
 

Een belangrijk uitgangspunt bij het nieuwe palliatieve zorgmodel is dat zorgverleners 
proactief moeten zijn. Een ongeneeslijk zieke patiënt en de directe naasten maken vaak 
een langdurig traject, door waarin verwachtingen bijgesteld worden en zorgbehoeften 
veranderen. Voor zorgverleners betekent dit dat zij al aan het begin van het ziektetraject 
alert moeten zijn op een behoefte aan palliatieve zorg. ‘Advance care planning’, in de zin 
van het proactief en tijdig bespreken van wat patiënt en familie voor zorgwensen en 
behoeften hebben, hangt  daarmee direct samen. Een factsheet van ZonMw verwoordt het 
als volgt: “Als palliatieve zorg op tijd ingezet wordt en niet pas in de terminale fase, kan 
dit mogelijk crisiszorg (bijvoorbeeld spoedopnames of consulten buiten kantooruren) 
voorkomen. Ook kunnen weinig effectieve en belastende behandelingen dan achterwege 
blijven. Dit is in een notendop het zorgmodel van Lynn en Adamson.” (ZonMw 2012). 
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2 Doel- en vraagstellingen 
 
 
 
Het doel van dit project was te komen tot een synthese van de beschikbare informatie 
over het nieuwe zorgmodel. Hiertoe zijn in 2012 (tussen)producten en inzichten van de 
tien gehonoreerde projecten in de ZonMw ronde ‘het nieuwe palliatieve zorgmodel’ 
beschreven en inzichten uit (inter)nationale onderzoeksliteratuur over dit model 
gesynthetiseerd. In 2014 heeft een update plaats gevonden. 
 
De volgende vragen zijn voor de kennissynthese geformuleerd:  

Wat leren de tien ZonMw-onderzoeksprojecten, de internationale literatuur die 
verwijst naar het nieuwe palliatieve zorgmodel uit 2003 en geraadpleegde experts 
over de volgende onderwerpen en vragen: 

1. De identificatie van de palliatieve fase 
• Op welke wijze en door welke zorgverlener(s) wordt de start van 
 de palliatieve fase vastgesteld? 
• Is het mogelijk om de start van de palliatieve fase duidelijk te markeren 

en – zo ja – onder welke randvoorwaarden?  
• Ligt die markering rondom de diagnose of later in het ziektetraject? 
• Wat levert het formeel vaststellen van het startpunt van de 
 palliatieve zorg op voor patiënten, familie en betrokken  zorgverleners? 

2. Proactief handelen van zorgverleners 
• Geven de betrokken zorgverleners blijk van proactieve acties als 
 de start van de palliatieve fase is vastgesteld en – zo ja – op welke wijze? 
 (bijvoorbeeld inschakelen van een casemanager palliatieve zorg, 
 gesprekken met patiënt en naaste familie over medische beslissingen als 
 wel/niet niet-reanimeren of staken curatieve behandeling, anticiperend 
 beleid op te verwachten symptomen en problemen of afspraken met en 
 wensen van patiënt op schrift stellen) 
• Wat zijn de (positieve of negatieve) ervaringen met de voornoemde 
 proactieve acties? 
• Zijn er aanwijzingen dat voornoemde proactieve acties effectief 
 zijn? 

3. 'Overkoepelende' vragen: 
• Zijn er bij alle voornoemde onderzoeksvragen verschillen tussen 
 mensen met kanker en met mensen met andere chronische ziekten of 
 mensen met algehele achteruitgang en kwetsbaarheid als gevolg van 
 ouderdom? 
• In hoeverre sluiten praktijkervaringen en meningen van 
 vertegenwoordigers van patiënten/mantelzorgorganisaties en experts over 
 de voornoemde onderwerpen aan bij de belangrijkste uitgangspunten van 
 het nieuwe zorgmodel? 
• Hoe kunnen de bevindingen worden vertaald naar praktijk, 
 onderwijs, onderzoek en beleid? 
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3 Methode 
 
 
 
In 2012 is er een internationale literatuurstudie uitgevoerd en zijn de tussentijdse 
bevindingen van de ZonMw-projecten geanalyseerd. Ook zijn de projectleiders en 
uitvoerende onderzoekers geïnterviewd en daarnaast is de video-opname van de 
startbijeenkomst van de ZonMw-projecten op het nationale congres palliatieve zorg 
geanalyseerd. Verder zijn vertegenwoordigers van patiënten- en mantelzorgerorganisaties 
geïnterviewd over het nieuwe palliatieve zorgmodel en heeft een expertmeeting 
plaatsgevonden. Details over de toen gevolgde methode zijn beschreven in het 2012 
rapport (Mistiaen et al. 2012). 
 
Voor de update van deze kennissynthese is ZonMw begin januari 2014 aangeschreven om 
een overzicht te geven van de stand van zaken van de tien gehonoreerde projecten. 
Daarnaast zijn alle projectleiders en uitvoerende onderzoekers begin januari 2014 
aangeschreven met de vraag alle nieuwe producten aan te leveren. Ook zijn ze gevraagd 
hoeveel artikelen er nog te verwachten zijn en met de vraag welke aanbevelingen ze 
hebben voor verder onderzoek in relatie tot het nieuwe zorgmodel. Alle toegestuurde 
documenten zijn tekstueel geanalyseerd aan de hand van de onderzoeksvragen. 
Verder is op verzoek van ZonMw de video-opname van de startbijeenkomst op het 
congres palliatieve zorg nogmaals bekeken en in meer detail geanalyseerd. 
Tot slot is de literatuur over het nieuwe zorgmodel, identificatie en proactieve interventies 
die nieuw verschenen is in de periode 2012-2014 opgezocht. 
 
In bijlagen 1, 2 en 3 staan de namen van respectievelijk de geïnterviewde 
projectleiders/onderzoekers, vertegenwoordigers van patiënten/mantelzorgerorganisaties 
en deelnemers aan de expertmeeting in 2012. 
In bijlagen 4 en 5 wordt de gevolgde zoekstrategie voor de literatuurstudie van 2012 en 
voor de update van de literatuurstudie in 2014 weergegeven. 
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4 Resultaten 
 
 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de uitkomsten van de kennissynthese, waarbij we, inherent 
aan de essentie van een 'synthese', de kernbevindingen baseren op zowel de 
onderzoeksactiviteiten uit 2012 als die uit 2014 en die geïntegreerd presenteren. 
 

4.1 Inzichten uit de internationale literatuur 
 
 

 
 
 

4.1.1 Resultaten literatuurstudie 2012 
De zoekacties in de verschillende databases leverden 230 referenties op, waarvan 168 
unieke. Bij een eerste screening zijn er 23 referenties verwijderd die overduidelijk niet 
aan de inclusiecriteria voldeden. Van de resterende 145 is de volledige tekst opgevraagd 
en gecheckt door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar of die voldeed aan de 
inclusiecriteria. Uiteindelijk zijn in 2012 38 relevante publicaties getraceerd en 
bestudeerd (Hockley et al. 2004, Kramer and Auer 2005, Murray et al. 2005, Daley et al. 
2006, Eagar et al. 2006, Froggatt and Payne 2006, Mathews and Finch 2006, Watson et 
al. 2006, Black 2007, Cortis and Williams 2007, Gott et al. 2007, Koffman et al. 2007, 
Fonkych et al. 2008, Higginson and Costantini 2008, Nauck and Alt-Epping 2008, O'Shea 
et al. 2008, Bakitas et al. 2009a, Bakitas et al. 2009b, Huizinga 2009, Payne et al. 2009, 
Ramanath et al. 2009, Bakitas et al. 2010, Chester 2010, de Graaff et al. 2010, Mahler 
2010, McCarron et al. 2010, Trotta 2010, Bekkema et al. 2011, Black 2011, Deitrick et al. 
2011, Kramer and Yonker 2011, Lee and Coakley 2011, Meeussen et al. 2011, Murtagh 
et al. 2011, Phillips et al. 2011, Powers et al. 2011, Claessen et al. 2012a, van Mechelen 
et al. 2012a). Deze publicaties hadden in totaal betrekking op 34 studies.  
 

KERNBEVINDINGEN uit de literatuur 
- het nieuwe zorgmodel wordt internationaal gezien veel gebruikt in onderzoek en er 

wordt frequent gerefereerd naar de publicatie uit 2003 van Lynn & Adamson 
- het model van Lynn & Adamson is in onderzoek verder verfijnd door meer fases te  

onderscheiden, door andere naamgevingen en door het toepasbaar te maken voor 
verschillende doelgroepen 

- er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe de palliatieve fase te markeren is en hoe 
behoeften aan palliatieve zorg herkend kunnen worden, waarvoor diverse 
meetinstrumenten beschikbaar zijn. Het markeren is echter nog lastig vanwege 
terminologieproblemen en de beladenheid van het woord 'palliatief'. 

- er wordt veel onderzoek gedaan naar proactieve interventies, maar er is nog weinig 
harde evidentie dat die effectief zijn. Echter alle reviews en interventiestudies zijn 
positief en suggereren dat de interventies van nut zijn en dat goede proactieve 
palliatieve zorg crisissen kan voorkomen. Ook worden andere positieve uitkomsten 
genoemd, zoals betere kwaliteit van leven, minder symptoomlast, minder 
ziekenhuisopnames en hogere tevredenheid over de zorg 
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Algemene bevindingen 
De gevonden literatuur refereert weliswaar aan de publicatie van Lynn & Adamson uit 
2003, en behandelt ook thema’s die in die publicatie voorkomen, maar slechts bij 
uitzondering (bijvoorbeeld in (Claessen et al. 2012a)) wordt het nieuwe zorgmodel 
gebruikt als een model waaruit onderzoeksvragen of hypotheses worden afgeleid. 
De geïncludeerde literatuur is voornamelijk afkomstig uit Angelsaksische landen (USA 
11x, UK 9x, Ierland 2x, Australië 1x) en verder uit Nederland (5x), België (1x) en 
verschillende Europese landen   (1x). 
 
De 34 studies betroffen negen literatuurreviews, elf studies over een interventie (waarvan 
één RCT interventieonderzoek) en zestien waren beschrijvend van aard (omdat sommige 
studies zowel een literatuuronderzoek als ook een interventie of beschrijvend onderzoek 
bevatten, telt het totaal op tot meer dan 34). 
 
De negen gevonden literatuurreviews (Murray et al. 2005, Higginson and Costantini 
2008, Nauck and Alt-Epping 2008, Huizinga 2009, Ramanath et al. 2009, Bakitas et al. 
2010, Lee and Coakley 2011, Phillips et al. 2011, van Mechelen et al. 2012a) staan in 
Tabel 4.1 met daarbij het aantal referenties dat in de respectievelijke literatuurreview 
werd betrokken. 
 
Tabel 4.1 Geïncludeerde literatuurreviews 
Literatuurreview N 

art 
Bakitas M, Bishop MF, Caron P, Stephens L. Developing Successful Models of Cancer Palliative Care 
Services. Semin Oncol Nurs 2010; 26: 266-284 

72 

Higginson IJ, Costantini M. Dying with cancer, living well with advanced cancer. European Journal 
of Cancer 2008; 44: 1414-1424 

53 

Huizinga G. Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen. UMCG, Groningen: 2009; 58 
Lee SM, Coakley EE. Geropalliative care: A concept synthesis. J Hospice Palliative Nurs 2011; 13: 
242-248 

36 

Murray SA, Kendall M, Boyd K, Sheikh A. Illness trajectories and palliative care. Br Med J 2005; 
330: 1007-1011 

24 

Nauck F, Alt-Epping B. Crises in palliative care-a comprehensive approach. Lancet Oncol 2008; 9: 
1086-1091 

39 

Phillips JL, Halcomb EJ, Davidson PM. End-of-life care pathways in acute and hospice care: An 
integrative review. J Pain Symptom Manage 2011; 41: 940-955 

26 

Ramanath R, Whitehead CL, Hendra TJ. Care homes, chronic disease management and the changing 
role of the geriatrician. CME J Geriatr Med 2009; 11: 27-32 

36 

van Mechelen W, Aertgeerts B, De Ceulaar K et al. Defining the palliative care patient: A systematic 
review. Palliative Med 2012; 26: 

60 

 
De voornaamste bevindingen uit de literatuurreviews: 

- Van Mechelen et al (2012a) hebben gekeken naar definities in palliatieve 
zorgonderzoek (RCTs). Ze vonden dat termen als palliatieve patiënt of palliatieve 
zorg niet helder zijn en verwarrend; dit betreft zowel de termen voor de fases in het 
ziektebeloop als de termen voor de zorg/interventies (bijvoorbeeld wat is eigenlijk 
advance care planning?). De begripsverwarring geldt zowel in de praktijk als in het 
onderzoek. Bovendien zijn er tal van variabelen, die niet altijd even goed gemeten 
worden, op verschillende momenten worden gemeten en weinig overlappen tussen 
verschillende studies. 

- Verder wordt in twee literatuurreviews (Higginson and Costantini 2008, Lee and 
Coakley 2011) betwijfeld of de door Lynn & Adamson voorgestelde trajectories 
wel goede representaties vormen van de werkelijkheid, terwijl een andere review 
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(Murray et al. 2005) aangeeft dat het gebruik van de ‘illness trajectories’ van Lynn 
& Adamson behulpzaam is in het bespreken van het levenseinde. 

- Volgens de literatuurreview van Higginson et al. (Higginson and Costantini 2008) 
vinden zorgverleners het moeilijk om te praten met patiënten over het levenseinde, 
waardoor patiënten lang niet altijd op de hoogte zijn van hun infauste prognose. En 
uit de review van Bakitas et al. (Bakitas et al. 2010) kwam naar voren dat het 
woord ‘palliatief’ beladen is voor patiënten en zorgverleners en vaak vermeden 
wordt. 

- Palliatieve zorginterventies behandeld in de literatuurreviews zijn het gebruik van 
care pathways, inzetten van casemanagement, gebruik van een palliatief zorgmodel 
of palliatieve teams. Het is niet altijd duidelijk hoe de bestudeerde interventies 
gedefinieerd werden en wat de precieze inhoud ervan is. Echter alle reviews zijn 
positief en suggereren dat de interventies van nut zijn en dat goede proactieve 
palliatieve zorg crisissen kan voorkomen. Soms wordt wel een kritische 
kanttekening gezet, zoals door Philips et al. (Phillips et al. 2011): ‘Existing data 
demonstrate the utility of the end-of-life pathway in improving care of the dying. 
The absence of randomized controlled trial data, however, precludes definitive 
recommendations and underscores the importance of ongoing research. This 
integrative review did not identify any randomized controlled trials, and most 
studies provided low levels of evidence for the pathway’s effectiveness, despite its 
widespread adoption’. 

 
De voornaamste bevindingen uit de interventiestudies: 
Palliatieve zorginterventies werden bestudeerd in elf studies (Hockley et al. 2004, Kramer 
and Auer 2005, Daley et al. 2006, Eagar et al. 2006, Mathews and Finch 2006, Watson et 
al. 2006, Cortis and Williams 2007, Fonkych et al. 2008, Bakitas et al. 2009a, Bakitas et 
al. 2009b, Chester 2010, Mahler 2010, Deitrick et al. 2011, Kramer and Yonker 2011). 
Dit gebeurde overwegend in niet-gecontroleerde condities; er is 1 RCT (Bakitas et al. 
2009a, Bakitas et al. 2009b) aangetroffen. De omvang van de onderzoekspopulaties 
waren niet aangegeven, behalve in drie studies boven de 100 mensen. 
De bestudeerde interventies waren onder andere care pathways, palliatieve zorgmodellen 
en advance care planning (zie Tabel 4.2. voor meer details). De interventies bestonden 
meestal uit meerdere, met elkaar samenhangende componenten, zoals de (vroege) inzet 
van zorgverleners gespecialiseerd op gebied van de palliatieve zorg, proactieve planning, 
markering van fases in het ziekte/stervensproces, afspraken over en inzetten van 
multidisciplinaire zorg, verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners. Alle 
interventiestudies suggereren positieve uitkomsten, zoals betere kwaliteit van leven, 
minder symptoomlast, minder ziekenhuisopnames en hogere tevredenheid over de zorg. 
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Tabel 4.2 Geïncludeerde interventiestudies 
Studie Referentie Aard interventie N pat 

1 Bakitas M, Lyons KD, Hegel MT et al. The project 
ENABLE II randomized controlled trial to improve 
palliative care for rural patients with advanced cancer: 
Baseline findings, methodological challenges, and 
solutions. Palliative Supportive Care 2009; 7: 75-86 

Telefonische interventie door 
verpleegkundig specialist 
palliatieve zorg, educational 
palliative care model (vroege 
markering, vroege inzet (shortly 
after diagnosis), proactief, 
palliatieve zorg samen met 
curatieve zorg en toenemende 
palliatieve zorg naarmate het 
traject vorderde (kortom alle 
elementen uit LA) 

322 

Bakitas M, Lyons KD, Hegel MT et al. Effects of a 
palliative care intervention on clinical outcomes in 
patients with advanced cancer: the Project ENABLE 
II randomized controlled trial. JAMA 2009; 302: 741-
749 

2 Chester TJ. A case history of chronic heart failure and 
the benefits of palliative care: A local experience. 
International Journal of Palliative Nursing 2010; 16: 
351-357 

Gold Standard Framework 1 

3 Cortis JD, Williams A. Palliative and supportive 
needs of older adults with heart failure. International 
Nursing Review 2007; 54: 263-270 

‘support program’ 10 

4 Daley A, Matthews C, Williams A. Heart failure and 
palliative care services working in partnership: Report 
of a new model of care. Palliative Med 2006; 20: 593-
601 

samenwerking tussen hart-
verpleegkundige en palliatieve 
zorg diensten in de wijk met 
meerdere 
interventiecomponenten 

10 

5 Deitrick LM, Rockwell EH, Gratz N et al. Delivering 
specialized palliative care in the community: A new 
role for nurse practitioners. Adv Nurs Sci 2011; 34: 
E23-E36 

OACIS (optimizing advanced 
complex illness support) olv 
nurse practitioner  

? 

6 Eagar K, Owen A, Masso M, Quinsey K. The Griffith 
Area Palliative Care Service (GAPS): An evaluation 
of an Australian rural palliative care model. Prog 
Palliative Care 2006; 14: 112-119 

Griffith Area  Palliative Care 
Model (met diverse elementen, 
zoals multidisciplinaire zorg, 
managed care, snelle verwijzing 
naar gespecialiseerde palliatieve 
zorg,…)  

95 

7 Fonkych K, O'Leary JF, Melnick GA, Keeler EB. 
Medicare HMO impact on utilization at the end of 
life. Am J Managed Care 2008; 14: 505-512 

twee vormen van managed care 
versus usual care 

139000 (I) 
234000 (C) 

8 Hockley J, Dewar B, Watson J. St Columba’s hospice 
bridges initiative project phase II: Developing quality 
end of life care in eight independent nursing homes 
through the implementation of an integrated care 
pathway for the last days of life. 2004; 

Care pathway - 
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Studie Referentie Aard interventie N pat 

Watson J, Hockley J, Dewar J. Barriers to 
implementing an integrated care pathway for the last 
days of life in nursing homes. International Journal of 
Palliative Nursing 2006; 12: 234-240 

9 Kramer BJ, Auer C. Challenges to providing end-of-
life care to low-income elders with advanced chronic 
disease: Lessons learned from a model program. 
Gerontologist 2005; 45: 651-660 

een soort integrated managed 
care program 

120 

Kramer BJ, Yonker JA. Perceived success in 
addressing end-of-life care needs of low-income 
elders and their families: What has family conflict got 
to do with it? J Pain Symptom Manage 2011; 41: 35-
48 

10 Mahler A. The clinical nurse specialist role in 
developing a geropalliative model of care. Clin Nurse 
Spec 2010; 24: 18-23 

Gero-palliative care model onder 
leiding van een verpleegkundig 
specialist en met training van 
personeel  

- 

11 Mathews K, Finch J. Using the Liverpool Care 
Pathway in a nursing home. Nursing Times 2006; 
102: 34-35 

Care pathway - 

 
De voornaamste bevindingen uit de beschrijvende studies: 
De beschrijvende studies (Froggatt and Payne 2006, Black 2007, Cortis and Williams 
2007, Gott et al. 2007, Koffman et al. 2007, Higginson and Costantini 2008, O'Shea et al. 
2008, Huizinga 2009, Payne et al. 2009, de Graaff et al. 2010, McCarron et al. 2010, 
Trotta 2010, Bekkema et al. 2011, Black 2011, Meeussen et al. 2011, Murtagh et al. 
2011, Powers et al. 2011, Claessen et al. 2012a) wijzen er onder andere op dat: 
- er onduidelijkheid is over termen als end-of-life care, palliative en advance care 

planning (Froggatt and Payne 2006, Black 2007, Koffman et al. 2007, Higginson and 
Costantini 2008, Huizinga 2009, McCarron et al. 2010, Black 2011, Powers et al. 
2011) 

- de term palliatief de connotatie heeft van ‘dichtbij sterven’ (Froggatt and Payne 2006) 
- de trajectories/ziektebelopen zoals door Lynn & Adamson beschreven vaak niet zo 

lineair zijn als voorgesteld in het model en dat de bepaalde patiëntengroepen andere 
ziektebelopen volgen dan die door Lynn & Adamson voorgesteld (Gott et al. 2007, 
O'Shea et al. 2008, Payne et al. 2009, Bekkema et al. 2011, Murtagh et al. 2011) 

- praten over sterven en levenseinde vaak moeilijk is voor zorgverleners en patiënten 
(Higginson and Costantini 2008, O'Shea et al. 2008, Payne et al. 2009, de Graaff et 
al. 2010) 

- het gelijktijdig voorkomen van curatieve en palliatieve behandeldoelen, zoals door 
Lynn & Adamson voorgesteld, weinig frequent is (Claessen et al. 2012a) 
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4.1.2 Resultaten literatuurstudie, update 2014 
In totaal zijn in de update van 2014 34 additionele publicaties gevonden, die in 2012-
2014 verschenen zijn en die expliciet verwijzen naar Lynn & Adamson; hieronder zijn 6 
artikelen (Claessen et al. 2012a, Thoonsen et al. 2012, Claessen et al. 2013a, Claessen et 
al. 2013c, de Korte-Verhoef et al. 2013, van Mechelen et al. 2013) voortkomende uit de 
ZonMw-projecten. 
Verder leverden de searches 23 referenties op over identificatie van de palliatieve fase of 
palliatieve zorgbehoeften, 43 over proactieve interventies en 15 over het zorgpad 
stervensfase. Hieronder worden de meest saillante bevindingen uit recente publicaties 
over (aspecten van) het nieuwe zorgmodel weergegeven. 
 
Het CBO heeft recent in samenwerking met vele veldpartijen in de palliatieve zorg (in 
opdracht van het Ministerie van VWS en het Coördinatieplatform 
Zorgstandaarden/Kwaliteitsinstituut) een zorgmodule palliatieve zorgt ontwikkeld, waarin 
expliciet verwezen wordt naar Lynn & Adamson (CBO 2013). De zorgmodule is 
'generiek' van aard, en kan aangehangen worden aan ziekte-specifieke zorgstandaarden. 
In de zorgmodule begint palliatieve zorg met ‘markering van de palliatieve fase’. Men 
definieert de palliatieve fase als “de laatste fase van het leven waarbij de betrokkene naar 
verwachting van de zorgverlener maximaal één jaar te leven heeft”. 
De markering van die fase dient volgens de zorgmodule te gebeuren met de ‘surprise 
question': zou het u verbazen als deze patiënt binnen een jaar zou overlijden?. Qua 
subfases onderscheidt men in de zorgmodule‘ziektegerichte palliatie’ gevolgd door en 
samengaand met ‘symptoomgerichte palliatie’, gevolgd door ‘zorg in de stervensfase’ en 
‘nazorg’. De subfases en bijhorende figuur die in de zorgmodule worden gebruikt zijn 
afkomstig van de ‘algemene inleiding richtlijnen palliatieve zorg’ van het IKNL (2010).  
 

 
Figuur 1 Palliatieve zorg in fases (CBO 2013) 

 
De indeling in vier subfases van palliatieve zorg wordt ook gehanteerd in een recente 
systematische literatuurreview (Trajkovic-Vidakovic et al. 2012), waarin expliciet 
verwezen wordt naar Lynn & Adamson. Uit deze review bleek dat andere combinaties 
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van symptomen in een bepaalde subfase voorspellende waarde hadden voor overlijden. In 
het algemeen bleek dat het voorkomen van gewichtsverlies, verwardheid, anorexie, 
dysphagie, vermoeidheid en dyspnoe goede voorspellende waarde hebben voor een 
naderende dood. 
 
Het gebruik van de ‘surprise question’ wordt ook aanbevolen door Joanne Lynn (Lynn 
2005) en de Gold Standards Framework (The Gold Standards Framework 2011); de 
‘surprise question’ heeft ook goede voorspellende waarde, blijkt uit onderzoek (Moss et 
al. 2008, Cohen et al. 2010, Moss et al. 2010, Pang et al. 2013, Moroni et al. 2014). 
 
Een andere studie met verwijzing naar het nieuwe palliatieve zorgmodel betreft een 
internationale Delphi-studie (van der Steen et al. 2014a), naar aspecten van palliatieve 
zorg bij mensen met dementie. De betreffende publicatie geeft het volgende grafische 
beeld van het beloop van dementie en het soort zorg wat daarbij past:  

 
Figuur 2 Dementia progression and suggested priority of care goals (van der Steen et al. 2014a) 

 
Opvallend is dat anders dan in de figuur van Lynn & Adamson, er hier geen sprake meer 
is van ‘curatieve’ zorg of een simultaan geven van curatieve en palliatieve zorg; het 
woord palliatieve zorg wordt ook niet gebruikt in de figuur. De experts uit de Delphi-
studie komen tot deze consensus-uitspraak “Timely discussion of the terminal nature of 
the disease may enhance families’ and patients’ feelings of preparedness for the future.” 
 
Over identificatie werd in een literatuurreview (Browner and Smith 2013) gevonden dat 
er verschillende meetinstrumenten beschikbaar zijn voor symptom assessment en dat 
“Several studies show that if a symptom assessment tool is used, more symptoms will be 
uncovered”. 
De literatuurreview van Hubbard (Hubbard et al. 2012) laat zien dat familie van patiënten 
met ALS en neurodegeneratieve ziekten een goede bron vormen voor identificatie dat er 
zaken veranderen en gebruikt kunnen worden voor prognostificatie. 
 
Voor  proactieve interventies is de systematische literatuurreview (gebaseerd op 16 
artikelen) van De Vleminck et al. (De Vleminck et al. 2013) relevant. Deze review gaat 
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over de problemen die huisartsen ervaren in het starten van advance care planning. 
Hieruit kwam naar voren dat huisartsen kennis en vaardigheden missen om om te gaan 
met vage klachten van patiënten en om het juiste moment te bepalen om gesprekken over 
advance care planning op te starten. Ook bleek dat het starten van advance care planning 
bemoeilijkt kan worden door de patiënten die afhoudend zijn om na te denken over 
mogelijke toekomstige problemen. Twee studies (Budkaew and Chumworathayi 2013, 
Beernaert et al. 2014) die nog niet geïncludeerd waren in de review bevestigen dit beeld. 
Met betrekking tot effecten van proactieve acties vindt een systematische literatuurreview 
(Harris and Murray 2013) dat er nog weinig RCTs zijn uitgevoerd. De betreffende auteurs 
adviseren dat er meer trials moeten gebeuren waarin palliatieve zorg eerder start. Een 
andere review over interventies bij COPD- patiënten (Nurmatov et al. 2012) vond drie 
trials met casemanagement/coördinatie als interventie; de effecten waren marginaal. Een 
review (Aslakson et al. 2014) met betrekking tot proactieve palliatieve zorg op de 
intensive care vond dat dit mogelijk leidt tot kortere opnameduur op de ICU en in het 
ziekenhuis. Een andere review (Nelson et al. 2013) over palliatieve zorg op de intensive 
care komt tot de volgende conclusie: “Use of specific criteria to prompt proactive 
referral for palliative care consultation seems to help reduce utilization of ICU resources 
without changing mortality, while increasing involvement of palliative care specialists for 
critically ill patients and families in need”. 
Twee recente RCTs (Chasen et al. 2013, Zimmermann et al. 2014) laten zien dat 
multidisciplinaire proactieve zorg positieve effecten opleveren voor de patiënt. Ook het 
inzetten van palliatieve consultatieteams in ziekenhuizen blijkt positieve effecten te 
hebben (de Santiago et al. 2012).  
 
Met betrekking tot het zorgpad stervensfase blijkt uit drie recente literatuurreviews (Chan 
and Webster 2013, Kinley et al. 2013, Parry et al. 2013) dat er nog geen harde evidentie is 
over de effectiviteit ervan. Een recente Italiaanse cluster randomized trial met de 
Liverpool Care Pathway (Costantini et al. 2014a, Costantini et al. 2014b), vond ook geen 
verschillen in de ‘overall quality of care’ en ‘symptom control’. De Liverpool Care 
Pathway is overigens in de UK in opspraak geraakt (Neuberger et al. 2013), omdat het 
zorgpad vaak op een verkeerde manier gebruikt zou worden: het zou vooral in 
ziekenhuizen soms te veel als een 'tick box exercise' gebruikt worden. 
 
Uit onze literatuurstudie in 2012 kwam al naar voren dat er veel terminologieproblemen 
zijn met betrekking tot palliatieve zorg; in de update in 2014 wordt dit bevestigd door  
een Europese enquête (Gysels et al. 2013) en door een review (Sigurdardottir et al. 2013). 
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4.2 Inzichten uit de ZonMw-projecten 
 

 
 
 

4.2.1 ZonMw sessie nationaal congres palliatieve zorg 2010 
De volledige uitwerking van startbijeenkomst van de 10 ZonMw projecten op het 
nationale congres palliatieve zorg 2010 is te vinden in bijlage 6. Hieronder staan de 
voornaamste bevindingen. 
 
De discussieleider gaf aan dat het belangrijk is dat palliatieve zorg geïntegreerd wordt in 
‘goede zorg’ in het algemeen. Mede om de status aparte van palliatieve zorg te 
doorbreken, heeft ZonMw de onderzoeksronde gewijd aan het nieuwe palliatieve 
zorgmodel, zoals beschreven door Lynn & Adamson. De tien gehonoreerde onderzoeken 
en de afsluitende kennissynthese moeten inzicht geven in de toepasbaarheid en 
effectiviteit van dit model.  
In het model gaat palliatieve zorg samen met curatieve zorg, wat een voordeel kan zijn als 
je wilt dat palliatieve zorg geïntegreerd wordt in generalistische zorg. Lynn en Adamson 

KERNBEVINDINGEN uit de ZonMw projecten 
- het model van Lynn & Adamson is te vereenvoudigde weergave van de 

werkelijkheid; de palliatieve fase heeft verschillende subfases 
- het simultaan voorkomen van curatieve en palliatieve zorg zoals 

voorgesteld in het model van Lynn & Adamson komt slechts 
gedeeltelijk overeen met de huidige werkelijkheid 

- het woord ‘palliatief’ is beladen voor patiënten en zorgverleners en 
wordt vermeden 

- het is mogelijk om de palliatieve fase te markeren en palliatieve 
zorgbehoeften te identificeren. In een project is ook een meetinstrument 
(de RADPAC) ontwikkeld om huisartsen te helpen bij het identificeren 
van palliatieve zorgbehoeften 

- de markering van wanneer palliatieve zorg moet starten, gebeurt aan de 
hand de inschatting van zorgverleners (artsen, verpleegkundigen) van 
een complex aan (subtiele) signalen en symptoomveranderingen.  

- het identificeren en het starten van palliatieve zorg begint niet kort na de 
diagnose maar later in het ziektetraject, wat overigens niet betekent dat 
er rondom diagnose geen ondersteunende of proactieve zorg zou 
gebeuren, maar men labelt het niet als palliatieve zorg 

- het vaststellen van signalen en noden voor palliatieve zorg kan van 
positieve invloed zijn op besluitvorming en sterven zelf 

- proactieve interventies worden meestal goed gewaardeerd, maar hard 
bewijs over de effectiviteit in de zin van betere uitkomsten later in het 
ziekteproces is er nog niet 

- er zijn verschillen tussen mensen met kanker en mensen met andere 
chronisch terminale aandoeningen. Mensen met kanker blijken vaak een 
veel voorspelbaarder ziektebeloop te hebben, waardoor het makkelijker 
is om bepaalde fases te herkennen en dito daarop te handelen 

- er zijn veel terminologieproblemen 
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wilden met hun model  laten zien dat curatieve zorg niet plots ophoudt en dan pas 
palliatieve zorg start; hun model beoogt meer integratie van curatieve en palliatieve zorg. 
Echter het nieuwe zorgmodel heeft de onduidelijkheid over wat palliatieve zorg is niet 
weggenomen en ook andere termen die samenhangen met het model, zoals vroegtijdige 
inzet, vroegsignalering, proactieve houding en palliatief redeneren zijn niet voor iedereen 
helder. De projecten die nu lopen geven daar waarschijnlijk meer inzicht in 
Daarna presenteerden de projectleiders of onderzoekers van de tien projecten hun 
onderzoek en stellingen voor de discussie. 
De discussie ging onder ander over waarom anticiperen zo moeilijk is: artsen zijn vaak 
terughoudend om het levenseinde te bespreken met patiënten. Ook is er 
deskundigheidstekort onder zorgverleners om goed te kunnen anticiperen. En er zijn 
patiënten die niet willen geconfronteerd worden met toekomstige ‘narigheid’. Er werd 
opgemerkt dat de zorgverlener ‘de patiënt moet volgen’: men gaat de patiënt informeren 
op het moment dat een patiënt toe is aan de desbetreffende informatie en men gaat niet 
proberen om op de zaken vooruit te lopen. Men volgt de patiënt en geeft gedurende het 
traject telkens de informatie op maat, wat op dat moment nodig is. Bij elke patiënt in zijn 
eigen specifieke situatie, zijn er meerdere specifiek voor die patiënt passende momenten, 
waarop een gesprek over wat in de toekomst voor zorg nodig zal zijn mogelijk is. 
Ook werd opgemerkt dat zorgverleners zich niet op één specifiek symptoom dienen te 
richten.: men moet kijken naar wat voor een patiënt belangrijk is, welke doelen die 
patiënt heeft; dit moet in combinatie gebeuren met letten op (fysieke) symptomen. Er 
werd ook opgemerkt dat zorgverleners heel actief proactief moeten zijn en niet moeten 
wachten op ‘markeringen’ van fases. 
Tot slot kwam in de discussie naar voren dat de definitie van palliatieve zorg onduidelijk 
is en dat termen uit het nieuwe palliatieve zorgmodel zoals vroegtijdige inzet, 
vroegsignalering, anticiperen, proactieve houding, palliatief redeneren etc. niet helemaal 
helder zijn. 
 
 

4.2.2 ZonMw projecten status 2012 
Voorjaar 2012 waren er nog maar twee van de tien projecten afgerond en waren een 
beperkt aantal publicaties met resultaten uit de ZonMw-projecten verschenen in 
wetenschappelijke tijdschriften. Een overzicht van de status van de projecten in 2012 
en de tussentijdse inzichten in 2012 vindt u in bijlage 7. 
In 2012 zijn ook interviews gehouden met de projectleiders en onderzoekers (zie bijlage 
1). Er waren opvallende overeenkomsten in alle interviews. De belangrijkste bevindingen 
uit de interviews waren: 

• het nieuwe palliatieve zorgmodel is beperkt bruikbaar om hypothesen vanaf te 
leiden, maar kan wel helpen bij gedachtevorming, discussies en bewustwording 
over palliatieve zorg  

• de term ‘palliatief’ wordt door zorgverleners en patiënten en familie vaak 
geassocieerd met sterven op korte termijn. Zorgverleners praten in plaats van 
over palliatieve zorg soms liever over comfort care, supportive care, quality of 
life care, frailty management, symptom management, etc… Dit soort termen dekt  
de lading en kan makkelijker bespreekbaar zijn onderling en met patiënten 
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• de trajectories/ziektebelopen en het figuur van simultane curatieve/palliatieve 
zorg uit nieuwe palliatieve zorgmodel komen lang niet altijd overeen met de 
werkelijkheid. De palliatieve fase zoals door Lynn & Adamson weergegeven 
heeft eigenlijke meerdere subfases  

• patiënten zijn individueel; zorgverleners moeten daarom patiënten volgen  
• bespreken van levenseinde wordt als lastig ervaren door artsen (en patiënten) en 

wordt meestal laat gestart en zeker niet (altijd) rondom de diagnose; 
ondersteunende zorg echter wel  

• er wordt nog vaak reactief gehandeld in de zorg 
• patiënten verdringen/ontkennen/parkeren levenseinde en dat hoeft niet per se 

negatief te zijn  
• communicatie tussen zorgverleners is essentieel 
• de markering van wanneer palliatieve zorg moet starten gebeurt volgens de 

geïnterviewden aan de hand de inschatting van zorgverleners (artsen, 
verpleegkundigen) van een complex aan (subtiele) signalen: bijvoorbeeld 
lichamelijke symptomen (patiënt blijft grootste deel van de dag in bed, patiënt 
heeft last van benauwdheid), of patiënt geeft zelf aan dat hij niet lang meer te 
leven heeft, waarbij de meeste van die signalen relatief dicht bij het overlijden 
liggen. Signalen zijn bijvoorbeeld als de patiënt van de medisch specialist naar de 
huisarts terugverwezen wordt, er een toenemende zorgvraag of toenemende 
zorgafhankelijkheid is of signalen van de familie. De signalen zijn erg 
individueel bepaald per patiënt; er zijn niet algemene triggers te geven. De 
overgang tussen curatief en palliatief is geen strakke lijn. De inschatting wanneer 
iemand gaat overlijden is vaak pas redelijk te doen binnen twee weken van 
overlijden. Allen geven aan dat in de praktijk palliatieve zorg meestal niet begint 
bij diagnose maar later in het ziektetraject, wat overigens niet betekent dat er 
rondom diagnose geen ondersteunende of proactieve zorg zou gebeuren, maar 
men labelt het niet als palliatieve zorg. 

 
4.2.3 ZonMw projecten status en uitkomsten begin 2014 

Status januari 2014: 
In bijlage 8 staat een overzicht van de gehonoreerde projecten en de status waarin ze 
verkeerden januari 2014. Vier van de tien projecten zijn officieel afgerond en hebben een 
eindverslag ingediend bij ZonMw (Engels 2012, Francke 2012, van den Berg 2013, van 
der Steen 2013). 
In totaal hebben de 10 projecten momenteel 19 Engelstalige publicaties opgeleverd 
(Olsman et al. 2010, Thoonsen et al. 2011, Claessen et al. 2012a, de Korte-Verhoef et al. 
2012a, Lokker et al. 2012c, Seeber et al. 2012a, Thoonsen et al. 2012, van der Plas et al. 
2012c, Claessen et al. 2013a, Claessen et al. 2013c, de Korte-Verhoef et al. 2013, Lokker 
et al. 2013, Maas et al. 2013, van der Plas et al. 2013, van der Steen et al. 2013a, van 
Mechelen et al. 2013, Creemers et al. 2014, De Roo et al. 2014, van der Steen et al. 
2014b). Eén publicatie bevatte enkel het onderzoeksprotocol en geen resultaten 
(Thoonsen et al. 2011). 
Verder zijn er 1 proefschrift (Claessen 2013), 1 rapport (Bakker et al. 2013), 1 hoofdstuk 
in een boek (Olsman et al. 2012) en 6 Nederlandstalige artikelen (Lokker et al. 2011, 
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Olsman 2011, Claessen et al. 2013b, Lokker 2013, Olsman et al. 2013, van der Steen et 
al. 2013b) verschenen. 
Tevens zijn nog tal van congrespresentaties verzorgd. Er zijn nog 9 artikelen ‘gesubmit’ 
en er zijn nog minstens 17 publicaties in voorbereiding. Tot slot, worden in 2014 nog drie 
deelonderzoeken opgestart, die ook nog tot publicaties zullen leiden. 
 
Aansluiting van de projecten bij het nieuwe palliatieve zorgmodel: 
De mate waarin de tien projecten expliciet gericht zijn op (elementen uit) het nieuwe 
zorgmodel valt enigszins af te leiden uit de onderzoeksvoorstellen, waaruit blijkt dat twee 
(project 01 en 08) refereren naar de publicatie van Lynn & Adamson en twee (project 04 
en 08) verwijzen naar een publicatie van VWS over het nieuwe zorgmodel. Van de 19 
Engelstalige artikelen, verwijzen er zeven (Thoonsen et al. 2011, Claessen et al. 2012a, 
Thoonsen et al. 2012, Claessen et al. 2013a, Claessen et al. 2013c, de Korte-Verhoef et al. 
2013, van Mechelen et al. 2013) naar Lynn & Adamson. 
Twee projecten (01 en 08) zijn gericht op de markering van de palliatieve fase; vijf 
projecten zijn gericht op vroegtijdige inzet van palliatieve zorg en proactieve 
zorginterventies (01, 02, 03, 04 en 05); het project 06 heeft ook met markering en 
proactieve zorg te maken, maar dan gericht op de stervensfase; project 07, 09 en 10 zijn 
beschrijvend van aard en kijken ook in hoeverre elementen van het nieuwe palliatieve 
zorgmodel in de praktijk terug te vinden zijn. 
 
Uitkomsten van ZonMw-projecten met betrekking tot identificatie van palliatieve fase: 
In project 01 (Engels 2012) kwamen indicatoren naar voren die huisartsen kunnen 
gebruiken om palliatieve zorg te starten. De indicatoren die in de zogenaamde RADPAC 
(RADboud indicators for PAlliative Care Needs) zijn opgenomen, zijn bijvoorbeeld een 
lage Karnofsky score of signalen van de patiënt dat het sterven nabij is of een verlaagde 
‘drive to live’. Ook gewichtsverlies (bij COPD en kanker) of gewichtstoename (bij 
chronisch hartfalen), ademhalingsproblemen, frequente ziekenhuisopnames, 
anorexie/cachexie en exacerbaties vormen belangrijke signalen voor de huisartsen om 
palliatieve zorg op te starten.  
In project 08 (Francke 2012) komen signalen naar voren waarop huisartsen nood aan 
palliatieve zorg herkennen, namelijk op basis van een combinatie van veelal subtiele 
signalen van de patiënt, zoals een toenemende zorgafhankelijkheid, verlies aan interesse 
bij patiënten voor gewone activiteiten en hobby’s’, depressieve gevoelens. Daarnaast zijn 
ook signalen van naaste familie en informatie van andere professionals, zoals de thuiszorg 
of de medisch specialist belangrijk voor het onderkennen van de palliatieve 
zorgbehoeften. Uit dit project blijkt ook dat de term palliatief vaak nog eenzijdig 
geassocieerd wordt met sterven en daarom vaak wordt vermeden, zowel door huisartsen 
als door patiënten (Claessen et al. 2013c). Definitieproblemen kwamen ook helder naar 
voren in de systematische literatuurstudie van Van Mechelen (van Mechelen et al. 
2012b), 
Uit project 07 (de Korte-Verhoef et al. 2012a, de Korte-Verhoef et al. 2013)valt af te 
leiden dat door het monitoren van vaak voorkomende symptomen er op een 
ziekenhuisopname geanticipeerd zou kunnen worden. 
Uit project 06 (Lokker et al. 2013) blijkt dat reutelen een duidelijk teken is van naderend 
overlijden: de helft van de patiënten bij wie reutelen voorkomt, overlijdt binnen 11-18 uur 
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na het optreden van het symptoom. Reutelen is dus een signaal dat de patiënt in de 
stervenfase is. 
Het herkennen van signalen en het opstarten van palliatieve zorg gebeurt op diverse 
punten in het ziektetraject, maar meestal niet kort na de diagnose. Uitzondering vormt 
project 02 waarin een zorgcoach ingezet wordt gelijk na diagnose. 
Tot slot bleek uit project 03 (van der Steen et al. 2014b) dat een heleboel factoren bepalen 
wanneer advance care planning bij patiënten met dementie wordt gestart. Er zijn wel 
degelijk signalen, zoals pijn, die bepaalde fases markeren en die zorgverleners kunnen 
herkennen en gebruiken om palliatieve zorg op te starten. Echter, hoe goed die signalen 
zijn is afhankelijk van hoe goed of makkelijk ze gemeten kunnen worden, bijvoorbeeld 
bij mensen met gevorderd dementie. 
Het tijdig vaststellen van signalen en behoeften, leidt wel tot positieve effecten. Zo bleek 
in project 03 dat als te verwachten problemen in het ziektetraject en levensverwachting 
besproken zijn, dit geassocieerd is met beter kwaliteit van sterven. Ook project 06 liet 
zien dat als patiënten op de hoogte zijn van een naderende dood meer vrede ervaren bij 
het sterven. En in project 09 bleek dat tijdig bespreken van behandelopties een positieve 
invloed heeft bij het maken van levenseindebeslissingen. Dus het feit dat ‘palliatief’ is 
gemarkeerd kan van positieve invloed zijn op besluitvorming en sterven zelf. 
 
Uitkomsten van ZonMw-projecten m.b.t. proactieve interventies: 
De toegepaste interventies zijn een indicatorenlijst (RADPAC) om huisartsen te helpen 
palliatieve zorg op te starten (project01), het inzetten van een zorgcoach (project02) of 
casemanager (project04), het toepassen van levensverhalen (project05), inzetten van het 
(digitale) zorgpad stervensfase en het toepassen van 2-stapstechniek voor het slecht 
nieuwsgesprek (project 09). Het blijkt dat deze proactieve interventies meestal goed 
gewaardeerd worden, maar de effectiviteit in de zin van betere uitkomsten later in het 
ziekteproces zijn (nog) niet aangetoond. 
Wellicht heeft dit (deels) ook te maken met in het probleem van terminologie met 
betrekking tot  palliatieve fase en interventies. 
Ook bij pro-actieve interventies is er geen eenduidigheid in terminologie, wat 
interpretatie bemoeilijkt: bijvoorbeeld in hoeverre is casemanagement (van der Plas et al. 
2012c) vergelijkbaar met de inzet van een zorgcoach (Creemers et al. 2014)? 
 
Uitkomsten van ZonMw-projecten m.b.t. verschillen tussen patiëntengroepen: 
Uit alle onderzoeken blijkt dat er verschillen zijn tussen mensen met kanker en mensen 
met andere chronisch terminale aandoeningen. Mensen met kanker blijken een veel 
voorspelbaarder ziektebeloop te hebben, waardoor het makkelijker is om bepaalde fases 
te herkennen en dito daarop te handelen. 
De drie types disease trajectories zoals door Lynn & Adamson voorgesteld, blijken 
herkenbaar te zijn, maar zijn wel een sterk vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid. 
 
Terminologieproblemen: 
Dat er nog veel problemen en onduidelijkheden zijn over  kwamen helder naar voren in 
de voornoemde systematische review van Van Mechelen. Termen als palliatieve patiënt 
of palliatieve zorg zijn vaak niet helder gedefinieerd in praktijk en onderzoek en daardoor 
verwarrend.  Met betrekking tot de identificatie van de palliatieve fase, is een probleem 
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dat vaak onduidelijk blijft wat precies bedoeld wordt met ‘palliatief’, palliatieve fase, 
palliatieve terminale zorg, end-of-life care, et cetera. Wordt met palliatieve fase bedoeld 
de tijd die begint als duidelijk wordt dat er geen genezing meer mogelijk is, de fase die 
begint met duidelijke fysieke achteruitgang, de fase vanaf de prognose dat iemand binnen 
zes tot twaalf maanden zal overlijden, of de fase vanaf de prognose dat iemand binnen 
enkele weken of dagen zal overlijden?. Analoog is er de discussie over wat wordt bedoeld 
met de palliatieve patiënt of met een palliatief behandeldoel.  
Bijvoorbeeld in project 01  is een lijst met indicatoren ontwikkeld (de RADPAC) die 
huisartsen kunnen gebruiken om na te gaan of met palliatieve zorg gestart moet worden. 
Palliatieve zorg werd in die studie  gedefinieerd op grond van de WHO-definitie van 
palliatieve zorg.  Uit de studie van Claessen (2013c) bleek echter dat “GPs mainly 
associate palliative care with a relatively circumscribed period of a few weeks or months 
in which incurably ill people need a great deal of physical, psycho-social and spiritual 
care”. Later in het artikel staat: “Although GPs may give support at the time of the 
diagnosis, they do not call it palliative care as long as cure is still a possibility or as long 
patients are not care-dependent.” 
In de verschillende studies zullen onderzoekspersonen dus niet altijd dezelfde connotaties 
hebben bij bijvoorbeeld palliatieve zorg en de palliatieve fase. Vergelijken en 
interpreteren van onderzoeken naar (bepalende factoren voor) het identificeren van de 
palliatieve fase, worden daardoor bemoeilijkt. Daarbij speelt ook mee dat de term 
palliatief ook bij onderzoekspersonen vaak eenzijdige associaties oproept met sterven op 
korte termijn (Claessen et al. 2013c). Daarnaast is een probleem voor de vergelijking en 
interpretatie van studies dat er ook verschillende termen worden gebruikt voor 
interventies. Daardoor blijft het de vraag of casemanagement zoals bijvoorbeeld 
beschreven in de studie van Van der Plas et al. (2012c) goed vergelijkbaar is met de inzet 
van een zorgcoach zoals die in het project van Creemers et al. (2014) is onderzocht. 
 
In bijlage 8 wordt meer in detail, en per project, ingegaan op de uitkomsten van de 10 
ZonMw-projecten anno 2014. 
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4.3 Inzichten uit interviews en expertmeeting 2012 
 

 
 
 

4.3.1 Inzichten uit interviews met patiënten/mantelzorgorganisaties 2012 
Er zijn vijf (organisaties van) patiënten en mantelzorgers per brief aan de directeur 
uitgenodigd voor een interview over het nieuwe palliatieve zorgmodel, met name de 
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 
(NPCF), LOC Zeggenschap in zorg, Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en MEZZO Landelijke Vereniging voor 
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Twee organisaties (NPV en LOC) reageerden 
positief op de uitnodiging (zie bijlage 2) 
De geïnterviewde vertegenwoordigers van LOC en NPV wezen op de 
begripsonduidelijkheid omtrent palliatieve zorg en de connotatie die de term heeft met 
sterven op korte termijn, zowel bij zorgverleners als bij patiënten. De vertegenwoordigers 
vonden gebruik van het woord ‘palliatief’ in communicatie met patiënten niet altijd 
opportuun, maar zij vonden het wel van belang dat je met mensen in gesprek gaat over 
een beperkte levenshorizon, over een naderend einde. Een zorgverlener moet vragen aan 
een patiënt waar hij last van heeft, wat hij daar aan gedaan wil hebben, vragen wat een 
patiënt nog belangrijk vindt en hoe hijzelf daar invulling aan wil geven en hoe 
zorgverleners daarin ondersteuning kunnen bieden. 
De geïnterviewde personen zijn voorstander van proactieve zorg, zoals dat door Lynn & 
Adamson wordt voorgesteld. Er moet goede zorg, integrale zorg gegeven worden met alle 
elementen die kenmerkend zijn voor palliatieve zorg; hoe je het noemt is minder van 
belang. 
Het nieuwe palliatieve zorgmodel volgens de vertegenwoordigers van patiënten en 
mantelzorgers een mooi nastrevenswaardig zorgmodel voor de Nederlandse palliatieve 
zorg. Het model moet dus zeker niet aan de kant geschoven worden, ook al is het 
misschien niet perfect. 
 

4.3.2 Inzichten uit de expertmeeting 2012 
In de expertmeeting 2012 werden de bevindingen uit de projecten en uit de literatuur, 
zoals hier boven besproken, gepresenteerd en bediscussieerd. De deelnemers aan de 
expertmeeting staan vermeld in bijlage 3. 
 
De expertgroep herkende de moeilijkheden die er zijn met de terminologie en definiëring 
van de palliatieve zorg. Ook waren er vragen bij de experts wat er in het nieuwe 

KERNBEVINDINGEN uit interviews en expertmeeting 
- het nieuwe palliatieve zorgmodel waarin curatieve en palliatieve zorg samengaan, is een 

nastrevenswaardig zorgmodel voor de Nederlandse (palliatieve) zorg; men is 
voorstander van proactieve zorg  

- het nieuwe palliatieve zorgmodel draagt bij aan de bewustwording dat cure en care 
 samen kunnen gaan 

- het woord ‘palliatief’ heeft connotatie met sterven op korte termijn; er zijn 
 terminologieproblemen 
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palliatieve zorgmodel als in de praktijk bedoeld wordt met ‘proactieve zorg’ en met 
‘tijdig’ en ‘vroeg’. 
De experts benadrukten dat het nieuwe palliatieve zorgmodel, waarin curatieve en 
palliatieve zorg samengaan, nastrevenswaardig is. Het model is wel een vereenvoudiging 
van de werkelijkheid, bijvoorbeeld dat palliatieve of ondersteunende zorg niet een recht 
toenemende lijn heeft, maar dat de dosis kan variëren gedurende het ziektebeloop.  
Ook gaven ze aan dat er geen scherp markeerpunt is wanneer palliatieve zorg start. De 
experts konden zich wel vinden in de formulering zoals Lynn & Adamson die gebruiken 
“early in the course of the illness”, omdat dit ruimte laat voor een niet scherp 
markeringspunt. Ondersteunende zorg wordt in principe altijd gegeven en in variërende 
dosis gedurende het ziektebeloop; zodra je het palliatieve zorg noemt krijg je 
markeringsproblemen, aldus de experts. 
 
De experts gaven ook aan dat het nieuwe palliatieve zorgmodel geen weergave is van de 
huidige werkelijkheid, hoeft geen probleem te zijn. Het beeld dat Lynn & Adamson 
schetsen kan nog steeds gezien worden als een ideaalbeeld, als iets waar we naar toe 
moeten. De woorden curatief/palliatief zijn wellicht niet gelukkig, maar zodra je het cure 
en care noemt dan is het probleem over: cure en care kunnen heel goed samen gegeven 
worden. De driehoeken in het model laten goed zien dat als cure afneemt, care toeneemt. 
Lynn & Adamson hebben het over ‘disease modifying/curative’ en ‘symptom 
management/palliative’, maar in het plan van aanpak van het Ministerie van VWS is dat 
vertaald naar ‘curatieve zorg’ en ‘palliatieve zorg’. Het nieuwe palliatieve zorgmodel 
klopt volgens de experts wel in de zin dat men start met een curatieve insteek, gericht op 
genezing, maar tegelijkertijd worden symptomen verlicht. Naarmate het perspectief op 
genezing minder wordt, komt meer klemtoon te liggen op ondersteunende zorg. 
 
Ondanks de begripsverwarring over ‘palliatieve zorg’ vond de expertgroep dit niet 
genoeg aanleiding om de term ‘palliatieve zorg’ te schrappen; wel zou het handig kunnen 
zijn om in de praktijk sommige termen te vermijden. Palliatieve zorg heeft een eenzijdige, 
eerder negatieve, connotatie met sterven en ‘terminaal’ zijn, maar daarom hoeft de term 
nog niet afgeschaft te worden voor gebruik in zorgverlening, onderzoek, onderwijs of 
beleid. ‘Palliatieve zorg’ vervangen door een ander label lost volgens de experts niks op, 
omdat die vervangende term wellicht niet duidelijker zal zijn en de kans bestaat dat 
erover een paar jaar dan een eenzijdige of negatieve connotatie aan die nieuwe term zal 
hangen. Volgens de experts moet er vooral aan de beeldvorming over palliatieve zorg 
gewerkt worden. Nu denkt men vaak dat palliatieve zorg gelijk staat aan niks meer doen, 
terwijl in palliatieve zorg men heel veel doet, zij het dan niet meer gericht op genezing. 
Palliatieve zorg is een belangrijk begrip voor zorgverleners; palliatieve zorg is ook een 
belangrijk begrip voor onderzoekers en voor opleidingen, maar het is de vraag of men de 
term ook moet gebruiken naar de patiënt toe; een patiënt wil zorg, goede zorg en de 
toevoeging ‘palliatieve zorg’ biedt niks extra, aldus de experts. 
De expertgroep vond het nieuwe palliatieve zorgmodel nuttig, het heeft bijgedragen aan 
de bewustwording dat cure en care samen kunnen gaan. Verder vond de expertgroep het 
‘mooi’ dat Lynn & Adamson het hebben over ‘early’ in plaats van over ‘diagnosis’ als 
start van palliatieve zorg. Het model geeft ook prima aan dat men naast ‘curative 
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treatment’ ook ‘zorg’ en ondersteuning moet bieden, zelfs al het nog niet duidelijk is 
wanneer iemand gaat sterven.  
Ook voor onderzoek geeft het nieuwe palliatieve zorgmodel handvatten; niet zozeer voor 
effectonderzoek maar wel voor procesmatig onderzoek (bijvoorbeeld zijn er tegelijkertijd 
curatieve en palliatieve behandeldoelen? Praten huisartsen met andere disciplines of 
zorgverleners? Op basis waarvan starten ze palliatieve zorg? Etc..). 
 
De expertgroep kwam tot de volgende aanbevelingen en conclusies: 
- Het nieuwe palliatieve zorgmodel biedt handvatten voor de bewustwording dat cure en 

care samen kunnen gaan. Hier ligt een belangrijke taak voor opleiders en trainers; er 
moet meer gedoceerd worden dat totale zorg belangrijk is en dat er meer is dan ziektes 
genezen. Het nieuwe palliatieve zorgmodel is geschikt als kader om basale attitudes 
van zorgverleners aan te leren, om het belang van communicatie te schetsen, om te 
laten zien dat palliatieve zorg meer is dan terminale zorg en al vroeg in het 
ziektetraject gestart kan worden, om te laten zien dat palliatieve zorg ook van belang 
is voor andere ziektes dan kanker, om het belang van proactief handelen aan te leren, 
dat palliatieve zorg vroeg kan/moet beginnen, etc. De uitgangspunten achter het 
nieuwe palliatieve zorgmodel zetten ook aan tot samenwerking tussen zorgverleners, 
omdat communicatie over afstemming tussen curatieve en palliatieve zorg zo 
belangrijk is. Het model is ook nuttig omdat het ook nazorg voor naasten omvat als 
essentieel onderdeel van de zorg. 

- Behoud de term palliatieve zorg, zeker voor onderwijs, onderzoek en beleid en voor 
communicatie tussen zorgverleners. Pas de term palliatieve zorg aan in de 
communicatie met patiënten. 

- Het element van starten met palliatieve zorg ‘early in the course of disease’ zoals door 
Lynn & Adamson verwoord, wordt gedragen door de expertgroep.  

- Elementen en termen in het nieuwe palliatieve zorgmodel zijn niet altijd duidelijk, 
bijvoorbeeld wat de term ‘early’ precies inhoudt en hoe dat het handigste bepaald kan 
worden, of wat een term als symptoompalliatie inhoudt. Als men hier meer 
duidelijkheid over wil, is verder onderzoek nodig. 

- Het nieuwe palliatieve zorgmodel biedt zeker een denkkader of inspiratie voor het 
formuleren van onderzoeksvragen. 

- Er moet ook aan maatschappelijke bewustwording gedaan worden, bijvoorbeeld over, 
dat de dood bij het leven hoort, dat levensverlenging niet eindeloos door kan gaan, dat 
palliatieve zorg belangrijk is, dat er ook nog veel mogelijk is als er geen genezing 
meer mogelijk is. Bij levensbedreigende ziekten moet niet alleen gefocust worden op 
genezing en behandelen, maar moet tegelijkertijd, zoals Lynn & Adamson dat 
weergeven, aandacht besteed worden aan de onvermijdelijke eindigheid en aan het 
bieden van ondersteuning van de patiënt hierin. 
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5 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
 
 

 
 
 
Alle genoemde aanbevelingen in de publicaties uit de tien projecten, dan wel genoemd 
door de projectleiders of uitvoerend onderzoekers zelf, vindt u in bijlage 9. Hieronder zijn 
de aanbevelingen voor verder onderzoek gesynthetiseerd en gecombineerd op thema. 
 
Aanbevelingen voor onderzoek over identificatie/herkenning:  
Aanbevolen wordt nader onderzoek te doen naar hoe diverse zorgverleners, patiënten en 
naasten kunnen herkennen dat het ziektebeloop in een andere fase overgaat. Ook is 
onderzoek nodig over hoe herkend kan worden dat er nieuwe zorgbehoeften ontstaan bij 
patiënten en naasten, hoe die in kaart gebracht dienen te worden en hoe daarop gepaste 
actie kan ondernomen worden. Op basis hiervan kunnen tools ontwikkeld worden om 
diverse zorgverleners hierin te ondersteunen. 
Het is zinvol om de reeds in kaart gebrachte herkenningssignalen uit eerder (kwalitatief) 
onderzoek, nader te valideren in kwantitatief longitudinaal onderzoek. 
Om herkenningssignalen goed in kaart te brengen is het noodzakelijk goed te definiëren 
welke fase of welke behoefte ze eigenlijk signaleren. Het herkennen van een bepaalde 
fase is iets anders dan het herkennen van een bepaalde zorgbehoefte. 
Ook wordt aanbevolen aandacht te hebben voor het tijdstip waarop signalen al herkend 
kunnen worden en het nuttig kan zijn bepaalde tools te gebruiken. Bijvoorbeeld: is het 
nodig/nuttig de RADPAC-lijst gelijk bij de diagnose longkanker te gebruiken of heeft het 
meer zin dit drie maanden later te doen? 
Ook is nader onderzoek gewenst naar de verschillen in herkenningssignalen bij de diverse 
terminale chronische aandoeningen. In dit kader is er zeker ook plaats voor 
observationeel longitudinaal onderzoek op basis van routinematige verzamelde data over 
aanwezige symptomen/klachten/vragen (fysieke, psychosociale) in relatie tot ingezette 
behandelingen/interventies, zorggebruik (huisartsbezoeken, eerste hulp, polibezoeken, 
(acute) opnames in zorginstellingen) over de hele periode vanaf diagnose tot aan sterven. 
 
 
 

KERNAANBEVELINGEN voor verder onderzoek. Nader inzicht is nodig in: 
- Hoe kunnende verschillende fasen en hieraan gekoppelde zorgbehoeftes herkend 

worden door zorgverleners? Wat is het nut van herkennings-instrumenten? 
- Hoe effectief zijn proactieve interventies? En hoe kan die effectiviteit het best gemeten 

worden? 
- Wat is de beste manier om coördinatie van (palliatieve) zorg te bereiken? 
- Er dient nader onderzoek te gebeuren naar de betekenisverlening van in de palliatieve 

zorg gebruikte terminologie 
- Er dient meer gecontroleerd vergelijkend onderzoek plaats te vinden 
- Er dient telkens onderscheid gemaakt te worden naar verschillende ziektebeelden 
- Er dient meer internationaal vergelijkend onderzoek opgestart te worden 
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Aanbevelingen voor onderzoek over pro-actieve interventies:  
Ook wordt aanbevolen nader onderzoek te doen naar de inhoud, werkingsprincipes en de 
effectiviteit van proactieve interventies. Hiertoe dient in eerste instantie in kaart gebracht 
te worden welke proactieve interventies er zijn en wat ze precies inhouden; bijvoorbeeld 
ten aanzien van verschillende coördinatie-interventies als casemanagement, zorgcoach,… 
De verschillenden interventies dienen zoveel mogelijk in vergelijkende 
onderzoeksdesigns onderzocht te worden. Hierbij kan niet alleen aan klassieke RCTs 
gedacht te worden, maar ook aan vergelijkingen tussen groepen waarbij de interventies op 
andere tijdstippen starten, zodat ook beter bepaald kan worden wanneer het nuttig is een 
bepaalde interventie op te starten. 
Voor alle interventies is het noodzakelijk dat deze goed omschreven worden wat er 
allemaal aan elementen in zit, wie ze moet uitvoeren wanneer en op welke wijze. 
Bij elk onderzoek is het belangrijk vooraf goed te omschrijven welk effect wanneer men 
kan verwachten en hoe dat effect op een valide manier gemeten kan worden. 
Voor alle proactieve interventies kan tevens nagegaan te worden of ze bij verschillende 
ziektebeelden inzetbaar en effectief zijn. 
 
Onderzoeksaanbevelingen die verband houden met terminologie:  
Verder bevelen we aan onderzoek te verrichten naar de termen die in het nieuwe 
palliatieve zorgmodel en het onderzoek erover gebruikt worden; dit geldt zowel met 
betrekking tot de ziektefases, de interventies en de uitkomsten 

• Wat wordt precies bedoeld met palliatieve fase, palliatieve zorg, etc.? 
• Zijn de verschillende fases scherp af te lijnen? 
• Wat verstaan zorgverleners, patiënten, naasten en mensen in het algemeen onder 

‘palliatief’, ‘palliatieve zorg’, ‘palliatieve fase’, ‘palliatief terminale fase’, 
‘terminaal’, ‘stervensfase’, ‘end-of-life care’, palliatief behandeldoel, etc. 

• Wat wordt bedoeld met ‘proactieve’ interventies, advance care planning, 
supportive care 

• Wat wordt bedoeld met case management, zorgcoach, zorgcoördinatie? 
• Wat wordt verstaan onder ‘slecht nieuws gesprek’, ‘waarheidsmededeling’,… 
• Wat wordt bedoeld met kwaliteit van sterven en kwaliteit van stervenszorg? 
• Waarom worden woorden als palliatief en terminaal vaak vermeden in de 

communicatie, en welke woorden worden dan wel, door zorgverleners, patiënten 
en naasten, gebruikt om het beperkte levensperspectief te bespreken? 

• In hoeverre spelen bovenstaande vragen ook in andere landen? Zijn er culturele 
verschillen die het woordgebruik bepalen 

 
Andere aanbevelingen voor onderzoek: 
Ook zijn er aanbevelingen voor onderzoek die samenwerking en communicatie betreffen: 
bijvoorbeeld  hoe verschillende zorgprofessionals binnen en tussen verschillende lijnen 
(kunnen) samenwerken en van elkaars expertise gebruik kunnen maken en hoe deze 
samenwerking het best afgestemd en gecoördineerd kan worden. 
Daarbij wordt ook aanbevolen om verder onderzoek te doen naar de opvattingen van 
zorgprofessionals over hun eigen rol en de rol van anderen bij palliatieve zorg 
(signalering, slecht nieuws gesprek, proactieve interventies, …). Tevens dient in kaart 
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gebracht te worden wat patiënten en naasten denken over welke zorgverlener welke rol 
heeft en wat hun voorkeuren zijn. 
Ook is nader onderzoek gewenst naar hoe de palliatieve zorg van de ene naar de andere 
zorgverlener het best overgedragen kan worden en hoe de continuïteit van zorg het best 
gegarandeerd kan worden. Ook internationale vergelijkingen op dit gebied zijn gewenst. 
 
Bij alle voornoemde onderzoeksaanbevelingen wordt tevens aanbevolen telkens het 
onderscheid te maken naar verschillende ziektebeelden en ziektetrajecten. 
 
Meer in detail staan de onderzoekaanbevelingen in Bijlage 9. 
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6 Conclusies en discussie 
 
 
 

 
 
 
Hieronder worden op geleide van de onderzoeksvragen de resultaten samengevat. 

 
Wat leren de tien ZonMw-onderzoeksprojecten, de internationale literatuur die 
verwijst naar het nieuwe palliatieve zorgmodel en experts over: 
 

1. De identificatie van de palliatieve fase 
a. Op welke wijze en door welke zorgverlener(s) wordt de start van de 

palliatieve fase vastgesteld? 
• De behoefte aan palliatieve zorg kan herkend worden op basis van 

een combinatie van veelal subtiele signalen van de patiënt, zoals 
een toenemende zorgafhankelijkheid, verlies aan interesse bij 
patiënten voor gewone activiteiten en hobby’s’, depressieve 
gevoelens. Maar ook signalen van naaste familie en informatie van 
andere professionals zoals de thuiszorg of de medisch specialist 
(bijvoorbeeld de mededeling dat er geen genezing meer mogelijk 
is) helpen in het onderkennen van de palliatieve zorgbehoeften 

• behoefte aan palliatieve zorg kan herkend worden aan de hand van 
indicatoren als een lage Karnofsky score of signalen van de patiënt 
dat het sterven nabij is of een verlaagde ‘drive to live’. Ook 
gewichtsverlies (bij COPD en kanker) of gewichtstoename (bij 
chronisch hartfalen), ademhalingsproblemen, frequente 
ziekenhuisopnames, anorexie/cachexie en exacerbaties vormen 

KERNCONCLUSIES 
- De start van de palliatieve fase kan op verschillende manieren vastgesteld worden, onder andere door 

te letten op (subtiele) signalen en symptoomveranderingen, of met behulp van een instrument zoals de 
RADPAC-lijst, of door het stellen van de ‘surprise question’ 

- Palliatieve zorg begint in de praktijk veelal niet kort na de diagnose maar later in het ziektetraject 
- Onderzoek toont aan dat toepassen van de elementen uit het nieuwe palliatieve zorgmodel tot nuttige 

effecten leidt, zoals een betere kwaliteit van leven, minder symptoomlast of minder 
ziekenhuisopnames.  

- Er zijn duidelijke verschillen tussen verschillende ziektebeelden (mensen met kanker, mensen met 
orgaanfalen, mensen met dementie en zeer oude mensen met verschillende aandoeningen), die zich 
weerspiegelen in het ziektebeloop en de benodigde palliatieve zorg 

- Het nieuwe palliatieve zorgmodel van Lynn en Adamson bevat waardevolle elementen (zoals het 
samengaan van curatieve en palliatieve zorg, het vroeg na diagnose identificeren van palliatieve 
zorgbehoeftes en het proactief handelen), die kunnen rekenen op support van onderzoekers, 
beleidsmakers, opleiders en patiëntvertegenwoordigers.  

- Het nieuwe palliatieve zorgmodel is van waarde omdat het goed gebruikt kan worden in opleidingen 
en voor bewustmaking van zorgverleners dat palliatieve zorg meer is dan terminale zorg en dat 
curatieve en palliatieve zorg samen kunnen gaan 
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belangrijke signalen om behoeften aan palliatieve zorg te 
herkennen 

• uit een internationale literatuur review bleek dat in het algemeen 
het voorkomen van gewichtsverlies, cachexie, verwardheid, 
anorexie, dysphagie, vermoeidheid en dyspnoe goede 
voorspellende waarde hebben voor een naderende dood 

b. Is het mogelijk om de start van de palliatieve fase duidelijk te markeren 
en – zo ja – onder welke randvoorwaarden?  

• Uit onderzoek blijkt dat de markering van wanneer palliatieve zorg 
moet starten gebeurt vooral aan de hand van de inschatting van 
zorgverleners (artsen, verpleegkundigen) van een complex van 
(deels subtiele) signalen: bijvoorbeeld toenemende 
zorgafhankelijkheid, toename van lichamelijke en niet lichamelijke 
symptomen of de patiënt geeft zelf aan dat hij niet lang meer te 
leven, waarbij de meeste van die signalen relatief dicht bij het 
overlijden liggen. Een ander signaal is als de patiënt van de 
medisch specialist naar de huisarts terugverwezen wordt met ‘er is 
niets meer te doen’. Ook signalen van de familie kunnen duiden op 
een behoefte aan palliatieve zorg. De signalen zijn individueel 
bepaald per patiënt; er zijn geen algemene triggers te noemen. De 
overgang tussen curatief en palliatief is een geleidelijk proces. 

• De zogenaamde ‘surprise question’ is ook een methode om de start 
van de palliatieve fase vast te stellen.  

• Reutelen is een signaal om de  stervensfase te markeren. 
c. Ligt die markering rondom de diagnose of later in het ziektetraject? 

• In de praktijk begint palliatieve zorg veelal niet rondom de 
diagnose maar later in het ziektetraject. Dit betekent overigens niet 
dat er rondom diagnose geen ondersteunende of proactieve zorg 
wordt gegeven, maar zorgverleners labelen het niet als palliatieve 
zorg. 

d. Wat levert het formeel vaststellen van het startpunt van de palliatieve 
zorg op voor patiënten, familie en betrokken zorgverleners? 

• Vaak is er geen duidelijk ‘start’-punt, noch wordt dat formeel 
vastgesteld. Echter, zowel de geïnterviewde onderzoekers, als de 
bestudeerde literatuur, als vertegenwoordigers van 
patiënten/mantelzorgorganisaties geven aan dat het bewustzijn dat 
palliatieve zorg al vroeg in het ziektetraject kan starten er toe 
bijdraagt dat levenseindevraagstukken en –wensen aangekaart en 
bespreekbaar worden. Daardoor kan er vooruit gepland worden en 
kunnen (crisis)situaties soms vermeden worden. 
Vertegenwoordigers van patiënten/mantelzorgorganisaties vinden 
het van groot belang dat zorgverleners vroegtijdig vragen aan 
patiënten wat zij van belang vinden in het leven dat rest en hoe 
daar optimaal invulling aangegeven kan worden. 

• Huisartsen hebben vanwege het relatief moeilijk voorspelbare 
ziektebeloop bij patiënten met COPD of met hartfalen soms moeite 
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om het gesprek aan te gaan over de benodigde zorg aan het einde 
van het leven 

• Het starten van advance care planning kan bemoeilijkt worden 
door de patiënten die afhoudend zijn om na te denken over 
mogelijke toekomstige problemen 

• Het vaststellen van signalen en noden voor palliatieve zorg, leidt 
wel tot positieve effecten. Zo bleek in project 03 dat als te 
verwachten problemen in het ziektetraject en levensverwachting 
besproken zijn, dit geassocieerd is met beter kwaliteit van sterven. 
Ook project 06 liet zien dat als patiënten op de hoogte zijn van een 
naderende dood meer vrede ervaren bij het sterven. En in 
project09 bleek dat tijdig bespreken van behandelopties een 
positieve invloed heeft bij het maken van levenseindebeslissingen. 
Dus het feit dat ‘palliatief’ is gemarkeerd kan van positieve invloed 
zijn op besluitvorming en sterven zelf. 

 
2. Proactief handelen van zorgverleners: 

a. Geven de betrokken zorgverleners blijk van proactieve acties als de start 
van de palliatieve fase is vastgesteld en – zo ja – op welke wijze?  

• In de literatuur, evenals in de gehonoreerde onderzoeksprojecten, 
worden tal van proactieve acties benoemd, zoals casemanagement, 
care pathways en advance care planning. De proactieve acties zijn 
vaak onderdeel van brede palliatieve zorginterventies met 
meerdere elementen.  

• Casemanagement palliatieve zorg wordt proactief ingezet, veelal 
ruim voor de terminale fase ingaat en dat de patiënten een 
combinatie krijgen van curatieve en palliatieve zorg, precies zoals 
door Lynn & Adamson weergegeven 

• Gelijktijdig aanbieden van behandelingen gericht op 
curatie/levensverlenging met palliatieve behandelingen - zoals het 
'nieuwe zorgmodel' weergeeft, komt slechts bij een minderheid van 
de doelgroep voor in het onderzoek van project 08 (Claessen et al. 
2012a), maar vaker in het onderzoek van project 07 (de Korte-
Verhoef et al. 2013) en project 04 (van der Plas et al. submitted-b). 

b. Wat zijn de (positieve of negatieve) ervaringen met de voornoemde 
proactieve acties? 

Uit ZonMw-projecten blijkt dat: 
• Proactieve acties impliceren onder meer communicatie tussen 

zorgverlener en patiënt over toekomstige zorgbehoeften, ook 
rondom het sterven. Zowel zorgeverleners als patiënten vinden het 
moeilijk om over een naderende dood te praten. De mate waarin 
een naderende dood bespreekbaar is en proactieve acties opgestart 
kunnen worden is individueel bepaald. 

• Het beviel de huisartsen prima te werken met een proactief 
zorgplan; met name het denken in scenario’s en het beleid daarop 
enten werd als zeer leerzaam en praktisch relevant ervaren 
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• De ervaringen van de deelnemers met de zorgcoach waren erg 
wisselend. Sommigen gaven aan dat zij erg veel aan de zorgcoach 
hebben gehad, terwijl anderen het tegenovergestelde aangaven. 
Uit het kwalitatieve aanvullende onderzoek bleken sommige 
patiënten en naasten echter veel baat te hebben gehad bij de 
zorgcoach 

• Bij ALS bleek dat tijdig bespreken van behandelopties een 
positieve invloed had bij het maken van levenseindebeslissingen. 

c. Zijn er aanwijzingen dat voornoemde proactieve acties effectief zijn? 
• De bestudeerde literatuur laat een overwegend positief beeld zien 

van palliatieve proactieve zorg maar er is weinig gecontroleerd 
gerandomiseerd onderzoek, bleek zowel uit de internationale 
literatuurstudie van 2012 en de update van 2014. De onderzoeken 
uit de ZonMw ronde over het nieuwe palliatieve zorgmodel met 
proactieve zorginterventies als casemanagement, zorgcoach, 
gebruik van indicatorenlijst, laten geen verschillen zien tussen 
experimentele en controlegroepen, wel worden de interventies op 
prijs gesteld 

 
 

3. 'Overkoepelende' vragen: 
a. Zijn er bij alle voornoemde onderzoeksvragen verschillen tussen mensen 

met kanker en met mensen met andere chronische ziekten of mensen met 
algehele achteruitgang en kwetsbaarheid als gevolg van ouderdom? 

• Uit ZonMw-projecten blijkt dat bij chronische aandoeningen, zoals 
COPD of chronisch hartfalen, die vaak een intermitterend 
ziektebeloop hebben en bij kwetsbare ouderen die langzaam 
achteruitgaan, is het moeilijker te bepalen dan bij patiënten met 
kanker wanneer palliatieve zorg gestart moet worden en het einde 
van het leven bespreekbaar gemaakt kan/moet worden. patiënten 
met kanker maken een ander ziekte- en behandeltraject door dan 
patiënten zonder kanker. Deze bevinding geeft onderbouwing aan 
de verschillende ziektetrajecten, zoals door Lynn en Adamson 
beschreven.  

• Tevens blijkt dat curatieve en palliatieve zorg bij een klein deel van 
de patiënten gelijktijdig wordt gegeven.  

b. In hoeverre sluiten praktijkervaringen en meningen van 
vertegenwoordigers van patiënten/mantelzorgorganisaties en experts over 
de voornoemde onderwerpen aan bij de belangrijkste uitgangspunten van 
het nieuwe zorgmodel? 

• Zowel vertegenwoordigers van patiënten/mantelzorgorganisaties 
als experts vinden het nieuwe zorgmodel relevant in die zin dat het 
goed weergeeft dat cure en care samen kunnen gaan en dat 
palliatieve ondersteunende zorg vroeg in het ziektetraject gegeven 
moet worden. Het model zoals door Lynn & Adamson voorgesteld 
is echter geen representatie van de gangbare praktijk maar het kan 



Kennissynthese nieuwe palliatieve zorgmodel, NIVEL 2014 45 

goed gebruikt worden als iets wat nastrevenswaardig is. Ook kan 
het goed gebruikt worden in opleidingen en trainingen voor 
bewustwording en discussievorming dat het leven eindig is en niet 
alles te genezen en behandelen valt. 

c. Hoe kunnen de bevindingen worden vertaald naar praktijk, onderwijs, 
onderzoek en beleid? 

Praktijk en beleid 
• Het nieuwe palliatieve zorgmodel biedt handvatten voor de 

bewustwording van zorgverleners dat cure en care samen kunnen 
gaan en palliatieve zorg al vroeg gestart kan worden. 

• De uitgangspunten achter het nieuwe palliatieve zorgmodel zetten 
aan tot samenwerking tussen zorgverleners, omdat communicatie 
over afstemming tussen curatieve en palliatieve zorg belangrijk is.  

• Het model is ook nuttig omdat het nazorg voor naasten bevat als 
essentieel onderdeel van de zorg. 

Onderwijs 
• Er is een belangrijke taak voor opleiders; er moet gedoceerd 

worden dat totale zorg belangrijk is en dat er meer is dan ziektes 
genezen. Het nieuwe palliatieve zorgmodel is geschikt als kader om 
basale attitudes van zorgverleners ten aanzien van patiënten met 
een fatale ziekte aan te leren, om het belang van communicatie te 
schetsen, om te laten zien dat palliatieve zorg meer is dan 
terminale zorg, om te laten zien dat palliatieve zorg ook van 
belang is voor andere ziektes dan kanker, om het belang van 
proactief handelen aan te leren en dat palliatieve zorg vroeg 
kan/moet beginnen.  

Onderzoek 
• Het element van starten met palliatieve zorg ‘early in the course of 

disease’ zoals door Lynn & Adamson verwoord, wordt breed 
gedragen. Wel is nog meer onderzoek nodig over wat early dan 
moet zijn en hoe dat het handigste bepaald kan worden.  

• Het nieuwe palliatieve zorgmodel biedt een denkkader en inspiratie 
voor het formuleren van onderzoeksvragen. Wel vragen veel 
elementen en relaties uit het model nog nadere definiëring en 
operationalisatie. 

• Onderzoek is ook nodig over hoe zorgverleners de zorgbehoeften 
van patiënten met een ongeneeslijke ziekte tijdig kunnen 
onderkennen en hoe ze er dan adequaat op in kunnen spelen. 
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Algemeen 
• Behoud de term palliatieve zorg, zeker voor onderwijs, onderzoek 

en beleid en voor communicatie tussen zorgverleners. Pas de term 
palliatieve zorg aan in de communicatie met patiënten, waar men 
kan spreken over ‘zorg die uitgaat van wat de patiënt belangrijk 
vindt’. 

• Maatschappelijke bewustwording moet bevorderd worden over dat 
de dood bij het leven hoort, dat levensverlenging niet eindeloos 
door kan gaan, dat palliatieve zorg belangrijk is en dat er ook nog 
veel mogelijk is als er geen genezing meer mogelijk is. Bij 
levensbedreigende ziekten moet niet alleen gefocust worden op 
genezing en behandelen, maar moet tegelijkertijd, zoals Lynn & 
Adamson dat weergeven, aandacht besteed worden aan de 
onvermijdelijke eindigheid en aan het bieden van ondersteuning 
van de patiënt hierin gedurende het hele ziektetraject. 

 
Deze kennissynthese laat zien dat het nieuwe palliatieve zorgmodel een gedachtegoed 
representeert die gedragen wordt door onderzoekers, experts en vertegenwoordigers van 
patiënten/mantelzorgorganisaties. Het model geeft inspiratie en vormt een denkkader 
voor praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek. Het gedachtegoed uit het nieuwe 
palliatieve zorgmodel is niet uniek en veel elementen komen ook terug in andere 
zorgmodellen, zoals het Gold Standard Framework 
(http://www.goldstandardsframework.org.uk/) (Shaw et al. 2010) of de Liverpool Care 
Pathway (http://www.mcpcil.org.uk/) (Shah 2005, Veerbeek et al. 2008b, Murphy 2011) 
en andere. Ook waren Lynn & Adamson niet de eersten met de gedachte dat palliatieve 
zorg samen kan gaan met curatieve of levensverlengende zorg en al vroeg in een 
ziektetraject kan starten: een variant van de figuur die Lynn & Adamson gebruikten in 
2003 verscheen bijvoorbeeld al in 1996 in een artikel van Frager (Frager 1996) en later 
ook nog in 2001 bij Finlay (Finlay 2001) en in 2002 bij Gibbs et al.(Gibbs et al. 2002) (in 
Bijlage 10 staan de eerdere varianten van de figuur van Lynn & Adamson).  
 
Tot slot  
Ook in 2014 zijn de door ZonMw gehonoreerde projecten nog niet allemaal afgerond. In 
de toekomst zullen nog meer publicaties komen die nu nog niet in de synthese betrokken 
konden worden. Omdat er nog publicaties in de pijplijn zitten en sommige onderzoekers 
nog bezig zijn met de analyses, kunnen er de komende jaren natuurlijk nog nieuwe 
inzichten uit de ZonMw-projecten  naar voren komen. Echter als we terugkijken op wat 
de actualisatie van 2014 heeft opgeleverd, ten opzichte van de eerste versie van de 
kennissynthese in 2012, dan valt op dat de hoofdconclusies hetzelfde zijn gebleven; wel 
zijn deze conclusies nu door meer onderzoeksgegevens onderbouwd. Onze verwachting is 
dan ook dat als op termijn alle betreffende ZonMw-projecten echt afgerond zijn, dit 
nogmaals tot meer detaillistische inzichten, maar niet tot wezenlijk nieuwe conclusies, zal 
leiden.   
 
Uit de kennissynthese zoals die nu in 2014 is geactualiseerd, blijkt in ieder geval 
duidelijk dat elementen als het vroegtijdig bespreken van levenseindewensen breed 

http://www.goldstandardsframework.org.uk/
http://www.mcpcil.org.uk/
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gedragen worden. Dit wordt ook ondersteund door de recente publicatie van onder meer 
de KNMG, NPV en NPCF (KNMG e.a., 2011). Het model waarin palliatieve zorg 
samengaat met curatieve zorg en vroeg start, komt ook al terug in leerboeken (Wanrooij 
et al. 2010, Visser et al. 2011) en landelijke richtlijnen (IKNL 2010 en 2011, Long 
Alliantie Nederland 2011) en in de zorgmodule palliaitiev zorg (CBO 2013). En er is 
inmiddels ook een brede maatschappelijke discussie op gang gekomen over onnodig lang 
curatief behandelen (Visser 2012a, Visser 2012b, Boer et al. 2013, Schippers 2013, ten 
Haaft 2013). Het nieuwe palliatieve zorgmodel en het gedachtegoed daarachter hebben 
dus een breed draagvlak. Echter er moet nog werk verzet worden om het nieuwe 
zorgmodel werkelijk in de praktijk gerealiseerd te krijgen. 
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Bijlage 4: Zoekmethode literatuurstudie 2012 
 
Er is geïnventariseerd welke internationale of nationale publicaties (buiten de publicaties 
die voortvloeien uit de ZonMw-projecten) beschikbaar zijn over onderzoek naar 
(aspecten van) het ‘nieuwe zorgmodel’.  
Literatuur die beantwoordt aan de volgende inclusiecriteria is bestudeerd: · 
1. het betreft literatuur over kwalitatief of kwantitatief empirisch onderzoek of 

literatuuronderzoek, gepubliceerd vanaf 2003 (het jaar waarin Lynn & Adamson het 
nieuwe zorgmodel in hun White paper introduceerden); 

2. er wordt expliciet gerefereerd aan het nieuwe zorgmodel, zoals dat oorspronkelijk 
door Lynn & Adamson in 2003 is beschreven;  

3. er is sprake van onderzoek omtrent minimaal één element of uitgangspunt van het 
nieuwe zorgmodel, zoals de identificatie van de palliatieve fase of de verschuiving 
tussen het accent op curatie/levensverlenging naar palliatie of de proactieve houding 
en interventies van zorgverleners. 

Vanwege het tweede inclusiecriterium is uitsluitend gezocht in literatuurbestanden waar 
met de ‘cited reference’ searchmethode gezocht kan worden en omdat die publicatie van 
Lynn & Adamson een boek is uitsluitend in die databases waarin ook naar geciteerde 
boeken gezocht kan worden. Meer bepaald is gezocht in: 

• Cinahl 
• Scopus 
• Scholar google 
• Biomedcentral 
• Niet gezocht in Pubmed? 

 
Het inclusieproces is in twee stappen verlopen: eerst zijn op basis van titels en abstracts 
door één onderzoeker die referenties verwijderd die overduidelijk niet voldeden aan de 
inclusiecriteria. Vervolgens is van de resterende referenties de volledige tekst 
aangevraagd en gecheckt op het voldoen aan de inclusiecriteria door twee onderzoekers 
onafhankelijk van elkaar en zijn verschillen van meningen bediscussieerd tot er 
overeenstemming werd bereikt. 
Relevante bevindingen in de publicaties in verband met het nieuwe zorgmodel zijn 
geëxtraheerd en op een narratieve wijze samengevat. 
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Bijlage 5: Zoekmethode voor update literatuur 2014 
 

- in Scholar Google (via Publish or Perish) is gezocht naar tijdschriftartikelen uit 
2012 en 2014 die naar Lynn & Adamson verwezen hebben. 

- In Pubmed is per thema gezocht naar systematische reviews uit 2012-2014  
o Mbt identificeren/herkennen: (identifying [tiab] OR identification [tiab] 

OR "Symptom Assessment"[tiab]) AND ("palliative care"[tiab] OR 
"palliative phase"[tiab] OR "Advanced Cancer"[tiab]) AND 
systematic[sb] AND ( "2012/01/01"[PDat] : "2014/12/31"[PDat] ) 

o Mbt proactieve acties: (proactive [tiab] OR prevention[tiab] OR early 
[tiab] OR "advance care planning" [tiab]) AND ("palliative care"[tiab] 
OR "palliative phase"[tiab] OR "Advanced Cancer"[tiab]) AND 
systematic[sb] AND ( "2012/01/01"[PDat] : "2014/12/31"[PDat] ) 

o Mbt casemanagement: (((casemanagement [tiab]) AND ("palliative 
care"[tiab] OR "palliative phase"[tiab] OR "Advanced Cancer"[tiab])) 
AND systematic[sb] AND ( "2012/01/01"[PDat] : "2014/12/31"[PDat] )) 
(0 hits) 

o mbt zorgpad stervensfase: ("end-of-life care pathway" OR "end-of-life 
care pathways" OR "liverpool care pathway" OR (palliative [tiab] AND 
pathway*[tiab])) AND systematic[sb] AND ( "2012/01/01"[PDat] : 
"2014/12/31"[PDat] ) 

 
  



Kennissynthese nieuwe palliatieve zorgmodel, NIVEL 2014 64 

Bijlage 6: Uitwerking discussie op startbijeenkomst  
  ZonMW-projecten op nationaal congres   
  palliatieve zorg 2010 
 
Samenvatting van de discussie' o.l.v. Kees Goedhart, op Nationaal Congres 
Palliatieve Zorg 22-24 september 2010, te Lunteren 
 
 
Inleiding van Maarten Slijper 
Na een korte introductie van Kees Goedhart, start Maarten Slijper met een toelichting 
op het nieuwe zorgmodel. Hij haalt Mw. Borst aan die in haar toespraak op het congres 
noemde dat de pioniersfase van de palliatieve zorg voorbij is, maar nog steeds een 'status 
aparte' heeft en te weinig geïntegreerd is in de generalistische zorg. 
Maarten geeft aan dat het belangrijk is dat palliatieve zorg geïntegreerd wordt in ‘goede 
zorg’’ in het algemeen. Mede om de status aparte van palliatieve zorg te doorbreken, 
heeft ZonMw een onderzoeksronde gewijd aan het nieuwe palliatieve zorgmodel, zoals 
beschreven door Lynn & Adamson. De tien gehonoreerde onderzoeken en de afsluitende 
kennissynthese moeten inzicht geven in de toepasbaarheid en effectiviteit van dit model.  
In het model gaat palliatieve zorg samen met curatieve zorg, wat een voordeel kan zijn als 
je wilt dat palliatieve zorg geïntegreerd wordt in generalistische zorg. Lynn en Adamson 
wilden met hun model  laten zien dat curatieve zorg niet plots ophoudt en dan pas 
palliatieve zorg start; hun model beoogt meer integratie van curatieve en palliatieve zorg. 
Echter het nieuwe zorgmodel heeft de onduidelijkheid over wat palliatieve zorg is niet 
weggenomen en ook andere termen die samenhangen met het model, zoals vroegtijdige 
inzet, vroegsignalering, proactieve houding en palliatief redeneren zijn niet voor iedereen 
helder. De projecten die nu lopen geven daar waarschijnlijk meer inzicht in. 
 
 
Presentatie door de projectleiders/onderzoekers 
Daarna presenteren de projectleiders of onderzoekers van de tien projecten hun onderzoek 
en stellingen voor de discussie. 
 
Yvonne Engels (Radboud Universiteit Nijmegen) zegt dat het model direct aansluit bij de 
WHO-definitie uit 2002 van palliatieve zorg. In vergelijking met hoe vroeger aangekeken 
werd tegen palliatieve zorg zijn er vier belangrijke verschillen zijn, namelijk: 

- Vroeg in het ziektetraject starten met palliatieve zorg, waarbij palliatieve zorg 
naast curatieve zorg gegeven kan worden 

- Proactieve aanpak 
- Palliatieve zorg is er niet alleen voor kankerpatiënten, maar ook voor mensen met 

andere chronische levensbedreigende ziekten 
- Niet alleen aandacht voor de patiënt, maar ook voor de naaste en de totale situatie 

In Nijmegen hebben ze een trainingspakket voor huisartsen ontwikkeld om patiënten die 
palliatieve zorg nodig hebben beter te herkennen. Bij patiënten met kanker is dat veelal 
makkelijker dan bijvoorbeeld bij patiënten met COPD of hartfalen. Yvonne Engels en 
collega's zijn op zoek gegaan in de literatuur naar indicatoren die aangeven dat er met 
palliatieve zorg gestart moet worden. Vervolgens zijn focusgroepen en een Delphi-
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procedure gehouden om te komen tot een bondige en praktische indicatorenset. Daarna is 
een interventiestudie gestart waarin de effectiviteit van de indicatorenset wordt 
onderzocht en waarbij ook gekeken wordt of huisartsen proactief handelen en of ze naast 
aandacht voor lichamelijke zaken oog hebben voor psychische en sociale problematiek.  
De stelling van Yvonne Engels is: 
We zijn er nog niet in geslaagd om de palliatieve zorg en de proactieve aanpak zoals 
door de WHO en Lynn en Adamson omschreven, in de praktijk te implementeren. 
 
Jenny van der Steen (VUmc) onderzoekt vroegtijdige inzet van palliatieve zorg bij 
mensen met dementie en naar barrières om palliatieve zorg vroeg in te zetten. Uit 
interviews met naasten komt naar voren dat de definitie van palliatieve zorg niet duidelijk 
is. Ook is aan naasten gevraagd in hoeverre ze afspraken over palliatieve zorg op tijd 
vonden: ongeveer 10% vond die te laat, terwijl een paar procent vond dat ze te vroeg 
waren gemaakt: het lijkt er dus op dat palliatieve zorg soms te laat begint. Haar stelling is  
Palliatieve zorg bij dementie moet starten bij diagnose (waarbij Jenny aangeeft dat deze 
stelling niet betekent dat ze het er zelf helemaal mee eens is). 
 
Het onderzoek van Bas Steunenberg (VUmc) gaat over de ‘levensverhaalmethode’ bij 
patiënten met ongeneeslijke hoofd/hals kanker. De interventie bestaat uit vier gesprekken 
over de levensverhalen van patiënten. Patiënten worden gestimuleerd om positieve 
levensherinneringen naar boven te halen, met de bedoeling dat depressieve klachten 
minder worden. De interventie moet vroeg in de palliatieve fase starten, maar de ervaring 
tot nu toe is dat artsen vaak laat zijn met patiënten door te geven aan de onderzoekers. 
De stelling van Bas is: 
Er moet meer aandacht zijn voor psychologische zorg; er moet vaker een psycholoog 
ingeschakeld worden’. 
 
Erik Olsman (AMC) verricht een studie naar hoop in de palliatieve fase. Hij kijkt hoe 
hoop zich ontwikkelt als er geen curatieve opties meer zijn en ook hoe zorgverleners en 
familieleden hiermee omgaan. Erik en collega’s kijken dus naar de dynamiek van hoop en 
willen zorgverleners handvatten bieden hoe hier mee om ter gaan. Erik's stelling is:  
De arts moet altijd irreële hoop op genezing ontkrachten. 
 
Huub Creemers (AMC) onderzoekt de meerwaarde van zorgcoaching bij mensen met 
ALS. Na het stellen van de diagnose worden ALS-de patiënten geconfronteerd met een 
ingewikkeld zorgstelsel en veel zorgverleners en instanties. Huub verwacht dat door de 
inzet van een zorgcoach (casemanager) de palliatieve zorg beter aansluit bij de behoeften 
van de patiënt en dat de kwaliteit van leven verhoogd wordt. De stelling van Huub is  
De zorgcoach bevordert de eigen regie van ALS-patiënten. 
 
Het onderzoek van Agnes van der Heide (ErasmusMC) gaat over  het Zorgpad 
Stervensfase, dat gericht is op het allerlaatste stuk van de palliatieve fase. Het project is 
aan de ene kant een vreemde eend in de bijt als je hebt over vroegtijdige inzet van 
palliatieve zorg. Aan de andere kant zou je het Zorgpad Stervensfase ook kunnen zien als 
het nieuwe zorgmodel in het klein, omdat het uitgaat van proactief handelen en  dat je op 
tijd moet inschatten dat iemand binnenkort doodgaat. Volgens Agnes is het risico van 
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veel aandacht voor het nieuwe palliatieve zorgmodel dat het laatste stukje van de 
palliatieve fase buiten beeld blijft. Haar stelling is: 
 De term ‘curatieve behandeling’ is verwarrend en kan beter vervangen worden door de 
term ‘ziektegerichte behandeling’. In de vertaling van het nieuwe zorgmodel naar de 
praktijk zijn de termen curatief/palliatief niet handig omdat ze een soort tegenstelling 
oproepen, die er volgens de schuine lijn uit het model niet is. 
 
Annicka van der Plas (VUmc) doet onderzoek naar casemanagement in de palliatieve 
zorg voor mensen thuis. Casemanagement is een manier om proactief zorg in te zetten en  
om al vroeg te kijken wat voor soort zorg iemand nodig heeft. De stelling van Annicka is: 
Casemanagement en vroegsignalering kunnen niet zonder actieve case-finding’. 
 
Ria de Korte (Vumc) verricht een onderzoek naar de redenen van ziekenhuisopname aan 
het levenseinde en de vermijdbaarheid van die opnames. De verwachting is dat als 
vroegtijdig met de patiënt besproken wordt wat mogelijk is in de palliatieve fase, dit 
helderheid schept en daardoor crisissituaties en opnames soms voorkomen kunnen 
worden. Ria en collega's gaan kijken in hoeverre huisartsen anticiperend werken. Ria's 
stelling is: 
Anticiperen op meer symptomen dan pijn kan crisisopnames in de palliatieve fase  
voorkomen. 
 
Antje Seeber (AMC) onderzoekt aspecten van het palliatieve zorgmodel in de 
neurologie. Bij veel neurologische aandoeningen ontbreekt een helder markeringspunt 
waarop intensieve medische behandeling verschuift naar een meer op kwaliteit van leven 
gerichte behandeling. Op de meeste afdelingen neurologie, wordt verwacht dat er een 
(niet)behandelgesprek plaatsvindt, waarin wordt vastgelegd welke behandelingen nog wel 
of niet gewenst zijn. In het onderzoek gaat Antje kijken wanneer zulke gesprekken 
plaatsvinden, wat de inhoud ervan is en wat de invloed ervan is op de zorg in de laatste 
levensfase. 
Antje vraagt zich af: 
Welk moment is het meest geschikt om een behandelingsgesprek te hebben met patiënten 
die chronische neurologische levensbedreigende ziekten hebben. Is het nuttig om al bij 
diagnose over zaken te hebben die mogelijk pas na 15 jaar zullen plaats vinden? 
 
Susanne Claessen (VUmc) onderzoekt elementen van het nieuwe palliatieve zorgmodel 
in relatie tot de herkenning van huisartsen dat een patiënt palliatieve zorg nodig heeft. Zij 
kijkt daarbij ook naar wanneer huisartsen de palliatieve zorg inzetten. Haar stelling is: 
De geleidelijke toename van de behoefte aan palliatieve zorg, zoals door Lynn en 
Adamson voorgesteld, hoeft niet strikt toegepast  te worden en verschilt tussen mensen 
met kanker en mensen met  andere chronische levensbedreigende ziekten. 
 
De discussie 
Eerst wordt geïnventariseerd over welke stellingen men wil discussiëren. De eerste keuze 
valt op de stelling “Anticiperen op meer symptomen dan alleen maar pijn, kan 
ziekenhuisopnames in de laatste levensfase voorkomen’. De meerderheid van de 
aanwezigen is het hier mee eens. Een vraag die door één van de aanwezigen wordt 
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gesteld is: Wat wordt verstaan onder anticiperen? Betekent dit allerlei symptoomlijsten 
afnemen of is het meer een zekere alertheid van de zorgverlener op zaken die kunnen 
gaan spelen? Volgens Ria de Korte kan het een combinatie van beiden zijn: als je 
geregeld symptoomlijsten afneemt, kan dit je alertheid vergroten. Echter anticiperen 
houdt ook in geregeld gesprekken houden en vinger aan de pols houden; ‘bel maar als er 
wat is’, is meestal al te laat. Verpleegkundigen en artsen moeten leren in scenario’s te 
denken, dan weten ze wat je kunt verachten. Je moet kijken naar welke symptomen je 
kunt verwachten, maar ook naar symptomen in relatie tot iemands sociale situatie 
(bijvoorbeeld hoe woont hij, hoe is de sociale steun?). Je moet een holistische kijk 
hebben. 
Waarom is anticiperen zo moeilijk? Artsen zijn vaak terughoudend om levenseinde te 
bespreken met patiënten. Ook zijn er deskundigheidstekorten om goed te kunnen 
anticiperen. En er zijn patiënten die niet willen geconfronteerd worden met toekomstige 
narigheid.  
Iemand merkt op dat sommige patiënten niet in een vroeg stadium willen praten over wat 
komen gaat. Een zorgverlener moet daarom ‘de patiënt volgen’ en de patiënt informeren 
op het moment dat hij/zij toe is aan de betreffende informatie. Je gaat als zorgverlener 
dan niet proberen om op de zaken vooruit te lopen, maar geeft gedurende het traject 
telkens de informatie op maat, zo geleidelijk aan kun je heel goed anticiperen. Bij elke 
patiënt in zijn eigen specifieke situatie, zijn er meerdere voor de individuele patiënt 
passende markeringspunten. Bijvoorbeeld bij een patiënt die ineens slikklachten krijgt, of 
als een mantelzorger opbelt dat het niet goed gaat. Daarbij moet je je niet op één specifiek 
symptoom richten; het hele plaatje moet in de gaten gehouden worden. Het gaat ook om 
gevoelig zijn voor wat een patiënt belangrijk vindt, welke doelen die patiënt heeft. 
Palliatieve zorg is daarom niet alleen kunde, maar  ook kunst.  
Iemand anders merkt op dat je niet alles aan markeringspunten kunt ophangen, 
bijvoorbeeld of de mantelzorger wel voldoende draagkracht heeft voor een toekomstige 
situatie, dat zie je pas  later. 
Iemand merkt op dat als je proactief wilt  zijn,  je niet moet wachten op markeringen; 
patiënten lopen soms al weken met vragen zonder dat je het ziet. Je moet de patiënt 
regelmatig vragen of hij/zij over dit of dat punt al meer wil weten. Het gaat om de 
‘empowerment’ van de patiënt. 
Een andere deelnemer merkt op dat het daarnaast gaat om empowerment van 
zorgverleners: aandacht hebben voor hoe ga je als team en als individuele zorgverleners 
om kunt gaan met de te verwachten scenario’s? En hoe kun je investeren in de relatie met 
patiënt en mantelzorgers? 
Tevens wordt opgemerkt dat het belangrijk is om tijdig na te gaan welke andere 
zorgverleners ingeschakeld moeten worden; de deelnemer hoort vaak van 
wijkverpleegkundigen dat zij te laat bij de zorg voor een patiënt ingeschakeld worden. 
  
 
Vervolgens wordt gediscussieerd over de stelling ‘Psychologen moeten in een vroegtijdig 
stadium van de palliatieve zorg betrokken worden en aandacht voor depressie en angst is 
vanaf het begin belangrijk’. Men is het eens dat aandacht voor depressie en angst van 
belang is, maar of dat door een psycholoog moet gebeuren is punt van discussie. 
Bijvoorbeeld als de inzet van een psycholoog gangbaar wordt, wie gaat dat dan betalen?  



Kennissynthese nieuwe palliatieve zorgmodel, NIVEL 2014 68 

Anderen benadrukken dat artsen, verpleegkundigen en andere generalistische 
zorgverleners integrale zorg kunnen bieden, en dat voor angst of depressieklachten niet 
altijd een psycholoog nodig is. Angst en depressieve gevoelens hoeven ook niet altijd 
behandeld te worden, maar kunnen ‘normaal’ zijn in de laatste fase. Een psycholoog zou 
er volgens sommige deelnemers pas bij moeten komen als die klachten ‘buiten normaal’, 
pathologisch zijn. We moeten uitkijken dat er niet meer professionals aan bed komen dan 
nodig is (‘filevorming aan het bed’. Hoe meer integraal zorgverleners werken, hoe minder 
specialisten er nodig zijn. Belangrijk is ook of een patiënt zelf aangeeft dat hij graag met 
een psycholoog wil praten; de wens van de patiënt bepalend zijn. Ook is het belangrijk 
dat de interventie over ‘levensverhalen’ beschikbaar gemaakt wordt voor generalistische 
zorgverleners.  
Ook wordt benadrukt dat het betrekken van een psycholoog niet altijd hoeft te betekenen 
dat een psycholoog de patiënt gaat behandelen, maar een psycholoog binnen een 
multidisciplinair team heeft ene psycholoog zeker een plaats en hij/zij kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan multidisciplinair overleg (MDO).Psychologen kunnen in een team 
onder meer verhelderen wat depressie en angst betekent voor de kwaliteit van leven van 
een patiënt. Een deelnemer merkt op dat zeker op markeringsmomenten het van belang is 
om een ‘assessment’ te doen en die te bespreken in het MDO. van  
 
Opmerkingen aan het eind van de discussie:  

- Bij iemand met progressieve cognitieve beperkingen (mensen met dementie) is 
het van belang om gesprekken niet uit te stellen en al vroeg in het ziektetraject te 
praten over zorgwensen, ook in aanwezigheid van familie. 

- Als een patiënt niet over wat komen gaat wil praten, mag dit geen reden zijn voor 
een arts om niet regelmatig navraag te doen bij een patiënt. Een arts moet daar 
voldoende tijd voor inruimen en een medisch specialist kan dergelijke 
gesprekken niet helemaal aan de huisarts overlaten. Om proactief te kunnen zijn, 
is het belangrijk dat er goede communicatie is tussen specialist, huisarts en 
verpleeghuisarts. Zorgverleners moeten van elkaar weten wat ze doen en wat ze 
hebben besproken met patiënten.  
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Bijlage 7: ZonMw projecten status en inzichten uit 2012 
 
Midden 2012 zijn nog maar twee van de tien projecten afgerond. Er zijn bijgevolg 
nog maar een beperkt aantal publicaties met resultaten verschenen in 
wetenschappelijke tijdschriften.  
De mate waarin de tien projecten effectief gericht zijn op het nieuwe zorgmodel valt 
enigszins af te leiden uit de onderzoeksvoorstellen, waaruit blijkt dat twee refereren 
naar de publicatie van Lynn & Adamson en twee verwijzen naar een publicatie van 
VWS over het nieuwe zorgmodel. 
 

  Project Projectvoorstel 
verwijzing naar 

Status 
juni 2012 

Wetenschappelijke 
publicaties 

    Naar 
Lynn & 
Adamson 

Naar 
nieuwe 
zorgmodel 
VWS 

   

01 Identificeren van en pro-actieve 
zorgplanning bij palliatieve patiënten 
met de huisarts als coördinator 

x - Afgerond 
Protocol (Thoonsen et al. 
2011) 
1 geaccepteerd 

02 De meerwaarde van intensieve zorg-
coaching in de behandeling en 
begeleiding van patiënten met 
Amyotrofische Laterale Sclerose 
(ALS) 

- - Afgerond 

Internationaal congres 
(Creemers et al. 2010, 
Creemers et al. 2011a, 
Creemers et al. 2011b) 

03 Vroegtijdige inzet van palliatieve 
zorg bij demente 
verpleeghuisbewoners 

- - Lopend 
Internationaal congres (Van 
Soest-Poortvliet et al. 2012) 

04 Evaluatie van casemanagement in de 
palliatieve zorg in Nederland: naar 
ontwikkeling van best practice 

- x Lopend 

1 gepubliceerd (van der Plas 
et al. 2012c) 
Internationaal congres (van 
der Plas et al. 2012a, van der 
Plas et al. 2012b) 
1 geaccepteerd 

05 Structured Life Review Using 
Autobiographical Retrieval Practice 
in Depressed Palliative Head and 
Neck Cancer Patients 

- - Lopend - 

06 Zorgpad Stervensfase: naar een 
infrastructuur voor 
kwaliteitsverbetering en onderzoek - - Lopend 

2 gepubliceerd (waarvan 1 
NL) (Lokker et al. 2011, 
Lokker et al. 2012c) 
Internationaal congres 
(Lokker et al. 2012b) 

07 Voorkomen van ziekenhuisopnamen 
aan het levenseinde. Redenen, 
oorzaken en vermijdbaarheid van 
ongewenste ziekenhuisopnamen in 
de laatste drie maanden voor het 
overlijden. 

- - Lopend 
Internationaal congres (de 
Korte-Verhoef et al. 2012b) 

08 Het herkennen van de palliatieve fase 
en de verleende zorg: een mixed-
method studie 

X x Lopend 
1 gepubliceerd (Claessen et 
al. 2012a) 
Internationaal congres 
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(Claessen et al. 2012b) 

09 Het palliatieve-zorgmodel in de 
neurologie 
  

- - Lopend 

1 gepubliceerd (Seeber et al. 
2012a) 
Internationaal congres 
(Seeber et al. 2012b) 

10 De dynamiek van hoop in de 
palliatieve fase 

- - Lopend 

1 gepubliceerd (NL) (Olsman 
2011) 
Internationaal congres 
(Olsman et al. 2010) 

 
Twee projecten (01 en 08) zijn gericht op de markering van de palliatieve fase; vijf 
projecten zijn gericht op vroegtijdige inzet van palliatieve zorg en proactieve 
zorginterventies (01, 02, 03, 04 en 05); het project 06 heeft ook met markering en 
proactieve zorg te maken, maar dan gericht op de stervensfase; project 07, 09 en 10 
zijn beschrijvend van aard en kijken ook in hoeverre elementen van het nieuwe 
palliatieve zorgmodel in de praktijk terug te vinden zijn. 
 
Gebaseerd op het eindverslag (Engels 2012), zijn in project 01 drie sets van 
indicatoren ontwikkeld die huisartsen kunnen triggeren om palliatieve zorg te starten 
bij een patiënt en de huisartsen werden getraind met die indicatoren om te gaan. De 
indicatoren/triggers die huisartsen kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld een lage 
Karnofsky score of signalen van de patiënt dat het sterven nabij is of een verlaagde 
‘drive to live’. Ook gewichtsverlies (bij COPD en kanker) of gewichtstoename (bij 
chronisch hartfalen), ademhalingsproblemen, frequente ziekenhuisopnames, 
anorexie/cachexie en exacerbaties vormen belangrijke signalen voor de huisartsen om 
palliatieve zorg op te starten. Uit het interventieonderzoek bleek dat huisartsen moeite 
hebben om met name bij patiënten met COPD of met hartfalen het gesprek aan te 
gaan waarin palliatieve zorg, dus ook het einde van het leven, ter sprake kwam. Er 
konden geen verschillen aangetoond worden in plaats van overlijden, 
ziekenhuisopnames en contacten met dokterspost tussen patiënten van de groep 
huisartsen die met de indicatorenset gewerkt hadden en de controlegroep. 
Het beviel de huisartsen wel prima te werken met een proactief zorgplan; met name 
het denken in scenario’s en het beleid daarop enten werd als zeer leerzaam en 
praktisch relevant ervaren. 
 
Project 02 behelsde het inzetten van een zorgcoach snel na de diagnose van ALS, een 
vorm van casemanagement waarbij de zorgcoach met zijn professionele 
deskundigheid informatie, emotionele en praktische ondersteuning biedt gedurende 
het (fatale) ziektebeloop. Uit het (nog) niet openbare eindverslag aan ZonMw blijkt 
dat de interventie ‘zorgcoach’, in vergelijking met de controlegroep, geen significant 
effect liet zien op het beloop van de kwaliteit van leven van ALS, de ervaren kwaliteit 
van zorg van ALS patiënten en mantelzorgers en de belasting van de mantelzorgers. 
Verder constateren de onderzoekers dat er opvallend grote diversiteit was tussen 
patiënten in vragen en behoeften aan informatie, ondersteuning, hulp, hulpmiddelen 
en aanpassingen. De ervaringen van de deelnemers met de zorgcoach waren erg 
wisselend. Sommigen gaven aan dat zij erg veel aan de zorgcoach hebben gehad, 
terwijl anderen het tegenovergestelde aangaven. 
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In het derde project (03) zijn onder andere factoren onderzocht die samenhangen met 
vroegtijdig plannen en inzetten van palliatieve zorg bij mensen met dementie in het 
verpleeghuis. Uit voorlopige analyses (Van Soest-Poortvliet et al. 2012) blijkt dat 
kort na opname bij 57% van de mensen met dementie palliatie het belangrijkste 
zorgdoel was. Een zorgdoel ‘palliatie’ vroeg na opname blijkt geassocieerd te zijn 
met de inschatting van de arts dat de bewoner dicht bij overlijden was. Bewoners met 
familie die tevreden was over de communicatie met de arts hadden frequenter een 
palliatief zorgdoel snel na opname dan bewoners met familie die neutraal of 
ontevreden was over de communicatie met de arts. 
 
Casemanagement in de palliatieve zorg is het onderwerp van het vierde project (04) 
(van der Plas et al. 2012a, van der Plas et al. 2012b, van der Plas et al. 2012c). Hier 
is in eerste instantie geïnventariseerd hoeveel casemanagement palliatieve zorg er zijn 
in Nederland en wat de karakteristieke kenmerken ervan zijn. Er konden 20 
casemanagement initiatieven geïdentificeerd worden; deze vertoonden 
overeenkomsten qua inhoud maar verschillen in de manier waarop ze georganiseerd 
werden. Belangrijke kenmerken van casemanagement, voortkomend uit een Delphi-
onderzoek, zijn onder andere: de zorg is gericht op de kwaliteit van leven en sterven, 
de zorg start wanneer nodig en duurt tot aan de dood en rouwverwerking van naasten, 
de zorg is geïndividualiseerd qua inhoud, duur en frequentie naar de wensen en 
behoeften van de patiënt en naasten, de zorg is integraal en er gebeurt communicatie 
en overleg tussen alle betrokken zorgverleners. Dit zijn allemaal elementen die ook 
gepropageerd worden in de White Paper van Lynn & Adamson. 
 
Het vijfde project (05) gaat over het toepassen van de levensverhaalmethode vroeg in 
het traject bij patiënten met kanker. Hierover zijn nog geen tussentijdse resultaten. 
Wel bleek al dat het werven van patiënten in de praktijk traag verloopt. Veel 
potentiële deelnemers worden gemist in de screening of voelen zich te ziek om deel te 
nemen. Het vroegtijdig starten van de palliatieve zorg, zoals ZonMw nastreeft, blijkt 
in de praktijk lastig uitvoerbaar. Een goede samenwerking en een gedeelde visie met 
behandelaren en specialisten in het ziekenhuis is hiervoor onontbeerlijk. 
 
Het Zorgpad Stervensfase uit project 06 (Lokker et al. 2011, Lokker et al. 2012a, 
Lokker et al. 2012c) is gericht op de (aller)laatste dagen van het leven. Het gaat om 
een methode afkomstig uit Engeland en uitgetest in Nederland en waarbij nu een 
digitale versie wordt uitgetest en verder geïmplementeerd in Nederland. Als de 
stervensfase is aangebroken en het zorgpad wordt opgestart, vervangt het Zorgpad 
Stervensfase het medische en verpleegkundige dossier. Het zorgpad is een checklist 
en een zorgdossier in één.  
Uit een gerelateerd vragenlijstonderzoek en dossieranalyse komt naar voren dat 
volgens de medische status 51% van de patiënten op de hoogte was van een 
naderende dood, volgens de verpleegkundigen was dit 58% en volgens familieleden 
62%. Patiënten die volgens de familie op de hoogte waren van de naderende dood 
ervoeren meer vrede bij het sterven dan patiënten die dat niet waren. Dit ondersteunt 
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het idee dat open communicatie in de stervensfase bij kan dragen aan de kwaliteit van 
sterven. 
 
Het zevende project kijkt naar het voorkomen van (ongewenste) ziekenhuisopnamen 
aan het levenseinde en wat de redenen, oorzaken en vermijdbaarheid hiervan zijn. Uit 
een dossieranalyse (de Korte-Verhoef et al. 2012b) van patiënten die buiten 
kantooruren de huisartsenpost raadpleegden, blijkt dat patiënten die vervolgens in het 
ziekenhuis werden opgenomen vaker kanker hadden en vaker nog chemotherapie 
gebruikten, dan degene die niet werden opgenomen. Ook hadden patiënten die naar 
het ziekenhuis waren geweest significant vaker last van (bloed)braken, problemen 
met de eetlust en dehydratie. Opname in het ziekenhuis was bij 24% van de patiënten 
de wens van de familie en bij 16% de wens van de patiënt. Bij de thuisblijvers was 
vaker een verpleegkundige aanwezig. Geen significant verschil is gevonden tussen 
patiënten met pijn, verwardheid/delier en benauwdheid. 
 
In project 08 is onder andere onderzocht in hoeverre curatieve en palliatieve 
behandeldoelen naast elkaar gegeven kunnen worden,  hoe huisartsen de behoefte aan 
palliatieve zorg onderkennen en of patiënten met kanker verschillen ten opzichte van 
patiënten met andere ziekte. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
huisartsenregistraties en van interviews met huisartsen. De publicatie van Claessen et al. 
(Claessen et al. 2012a) bevat antwoorden op de vraag in hoeverre curatieve en palliatieve 
behandeldoelen concurrent zijn in de huisartspraktijk en over de verschillen tussen 
patiënten met kanker en patiënten met andere ziekte: ‘Treatment was aimed at palliation 
for 73% of the patients in months 2 and 3 before death, and for 95% of the patients in the 
last week of life. Seven per cent received treatment aimed at cure in the last week of life. 
In a minority of patients, cure/life prolongation and palliation were simultaneously 
important treatment aims. In the last week of life and in the 2–4 weeks before death, cure 
was more frequently reported as an important treatment aim in patients with a non-
cancer disease than in patients with cancer. In the 2–4 weeks before death, palliation was 
an important treatment aim for a larger proportion of patients with cancer than patients 
with other diseases’ en “treatments aimed at palliation coexisted with life 
prolonging/curative treatment aims for 17% of the patients in months 2 and 3 before 
death. This coexistence was observed for 13% of patients in the 2–4 weeks before death, 
and for 8% in the last week before death’. Verder leert dit onderzoek (Claessen et al. 
2012b) ook iets over de signalen waarop huisartsen nood aan palliatieve zorg herkennen, 
namelijk op basis van een combinatie van veelal subtiele signalen van de patient zoals 
een toenemende zorgafhankelijkheid, verlies aan interesse bij patiënten voor gewone 
activiteiten en hobby’s’, depressieve gevoelens; maar ook signalen van naaste familie en 
informatie van andere professionals zoals de thuiszorg of de medisch specialist 
(bijvoorbeeld de mededeling dat er geen genezing meer mogelijk is) helpen de huisarts in 
het onderkennen van de palliatieve zorgbehoeften. Als huisartsen eenmaal de nood aan 
palliatieve zorg herkend hebben, gaan ze proactief gaan handelen, bijvoorbeeld door 
geregelde huisbezoeken. Ook kijken ze vooruit naar de wensen van patiënt en familie 
over waar ze willen sterven en welke zorg en behandelingen ze nog willen ontvangen. 
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In het negende project is specifiek gekeken naar de palliatieve zorg en 
(niet)behandelings-besluiten bij neurologische patiënten. Uit een literatuurstudie (Seeber 
et al. 2012a) bleek dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan hierover en discussies en 
besluiten dienaangaande voornamelijk getriggerd worden door het optreden van (acute) 
levensbedreigende situaties. Bij ALS bleek dat tijdig bespreken van behandelopties een 
positieve invloed had bij het maken van levenseindebeslissingen. In een ander onderzoek 
(Seeber et al. 2012b) waarbij neurologen werden geïnterviewd hoe ze met 
levenseindebeslissingen omgaan bij patiënten die zelf niet hun wensen kunnen uiten, 
bleek dat neurologen de familie als informatiebron gebruiken om achter de wens van de 
patiënt te komen. 
 
Het begrip hoop in de palliatieve fase staat centraal in het tiende project (Olsman et al. 
2010, Olsman 2011). Uit interviews met ernstig zieke patiënten bleek dat patiënten druk 
voelen om te blijven hopen en te blijven strijden uit verantwoordelijkheidsgevoel om hun 
familie niet achter te laten. Tegelijkertijd met het hopen en blijven strijden, hoopten ze 
ook zich over te kunnen geven aan het sterven en de dood en dit leidt tot interne 
spanningen bij de patiënt. De hoop om te blijven leven en het hierdoor instemmen met 
zware behandelingen zorgt voor veel fysiek ongemak. En dat de hoop die patiënten op 
iets hebben doet hen ook vrezen dat die hoop mogelijk niet zal uitkomen. Hopen kan dus 
een belasting zijn voor de patiënten en het is belangrijk dat zorgverleners die mogelijke 
last herkennen en bespreken 
Vanuit interviews met artsen en verpleegkundigen blijkt dat de lichamelijke 
veranderingen een aangrijpingspunt kunnen zijn om hoop, verwachtingen en toekomst als 
thema’s aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld: ‘U merkt zelf ook dat het minder gaat. 
Misschien moeten we het eens hebben over…’ 
Hoop blijkt ook te verschillen per ziektebeeld: bij kanker is het verloop van de ziekte 
doorgaans beter voorspelbaar dan bij ernstige COPD of ernstig hartfalen. Waar veel 
geïnterviewden met kanker merken dat hun conditie gaandeweg achteruit gaat, is dat bij 
COPD en hartfalen anders: iemand kan de ene week heel slecht zijn, maar een paar 
weken later weer redelijk functioneren. Dit maakt dat het verloop van hoop ook heel 
verschillend kan zijn bij mensen met ernstige COPD of hartfalen. De onvoorspelbaarheid 
biedt sommigen hoop, omdat het nu misschien even slecht gaat maar ‘dat was de vorige 
keer ook en toen ging het daarna ook weer beter.’ Dat ze zelf een aandeel kunnen hebben 
in hun conditie, bijvoorbeeld door revalidatie en fysiotherapie, versterkt de hoop op beter 
functioneren. 
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Bijlage 8: ZonMw projecten status en inzichten uit 2014 
 
Tabel 4.3: ZonMw ronde nieuwe palliatieve zorgmodel: gehonoreerde projecten 
  Projecttitel/uitvoe

rende 
onderzoeksorgani
satie 

Status januari 2014 
Volgens opgaaf van ZonMw 

N wet 
tijdschriftartikelen/pro
efschrift gepubliceerd 
Jan 2014 

N wet 
tijdschriftartikelen/pro
efschrift in 
voorbereiding 

0
1 

Identificeren van 
en proactieve 
zorgplanning bij 
palliatieve 
patiënten met de 
huisarts als 
coördinator 
 
 
 
 
Radboud UMC 

Afgerond met eindverslag 
einddatum 
01-02-2011 
 
http://www.zonmw.nl/nl/project
en/project-detail/identificeren-
van-en-pro-actieve-
zorgplanning-bij-palliatieve-
patiënten-met-de-huisarts-als-
coordin/ 

4 (E) art  
 

0
2 

De meerwaarde 
van intensieve 
zorg-coaching in 
de behandeling en 
begeleiding van 
patiënten met 
Amyotrofische 
Laterale Sclerose 
(ALS) 
 
 
 
 
AMC/UU 

Afgerond; met eindverslag  
einddatum 
01-01-2012 
 
http://www.zonmw.nl/nl/project
en/project-detail/de-
meerwaarde-van-intensieve-
zorg-coaching-in-de-
behandeling-en-begeleiding-
van-patiënten-met-amyotr/ 

1 (E) art 1 art submitted 

0
3 

Vroegtijdige inzet 
van palliatieve 
zorg bij demente 
verpleeghuisbewo
ners 
 
 
 
 
VUmc 

Afgerond, met eindverslag  
einddatum 
01-09-2012 
http://www.zonmw.nl/nl/project
en/project-detail/vroegtijdige-
inzet-van-palliatieve-zorg-bij-
demente-verpleeghuisbewoners/ 

3 (E) + 1 (NL) art 3 art in voorbereiding 

0
4 

Evaluatie van 
casemanagement 
in de palliatieve 
zorg in Nederland: 
naar ontwikkeling 
van best practice 
 
 
 
 
VUmc 

Lopend 
einddatum 
01-12-2014 
 
http://www.zonmw.nl/nl/project
en/project-detail/evaluatie-van-
casemanagement-in-de-
palliatieve-zorg-in-nederland-
naar-ontwikkeling-van-best-
practic/ 

2 (E) art 3 artikelen submitted, er 
zijn er 2 bijna klaar en 
recent gestart deel zal 
nog enkele publicaties 
opleveren 

http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/identificeren-van-en-pro-actieve-zorgplanning-bij-palliatieve-patienten-met-de-huisarts-als-coordin/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/identificeren-van-en-pro-actieve-zorgplanning-bij-palliatieve-patienten-met-de-huisarts-als-coordin/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/identificeren-van-en-pro-actieve-zorgplanning-bij-palliatieve-patienten-met-de-huisarts-als-coordin/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/identificeren-van-en-pro-actieve-zorgplanning-bij-palliatieve-patienten-met-de-huisarts-als-coordin/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/identificeren-van-en-pro-actieve-zorgplanning-bij-palliatieve-patienten-met-de-huisarts-als-coordin/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/identificeren-van-en-pro-actieve-zorgplanning-bij-palliatieve-patienten-met-de-huisarts-als-coordin/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/de-meerwaarde-van-intensieve-zorg-coaching-in-de-behandeling-en-begeleiding-van-patienten-met-amyotr/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/de-meerwaarde-van-intensieve-zorg-coaching-in-de-behandeling-en-begeleiding-van-patienten-met-amyotr/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/de-meerwaarde-van-intensieve-zorg-coaching-in-de-behandeling-en-begeleiding-van-patienten-met-amyotr/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/de-meerwaarde-van-intensieve-zorg-coaching-in-de-behandeling-en-begeleiding-van-patienten-met-amyotr/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/de-meerwaarde-van-intensieve-zorg-coaching-in-de-behandeling-en-begeleiding-van-patienten-met-amyotr/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/de-meerwaarde-van-intensieve-zorg-coaching-in-de-behandeling-en-begeleiding-van-patienten-met-amyotr/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/vroegtijdige-inzet-van-palliatieve-zorg-bij-demente-verpleeghuisbewoners/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/vroegtijdige-inzet-van-palliatieve-zorg-bij-demente-verpleeghuisbewoners/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/vroegtijdige-inzet-van-palliatieve-zorg-bij-demente-verpleeghuisbewoners/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/vroegtijdige-inzet-van-palliatieve-zorg-bij-demente-verpleeghuisbewoners/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/evaluatie-van-casemanagement-in-de-palliatieve-zorg-in-nederland-naar-ontwikkeling-van-best-practic/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/evaluatie-van-casemanagement-in-de-palliatieve-zorg-in-nederland-naar-ontwikkeling-van-best-practic/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/evaluatie-van-casemanagement-in-de-palliatieve-zorg-in-nederland-naar-ontwikkeling-van-best-practic/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/evaluatie-van-casemanagement-in-de-palliatieve-zorg-in-nederland-naar-ontwikkeling-van-best-practic/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/evaluatie-van-casemanagement-in-de-palliatieve-zorg-in-nederland-naar-ontwikkeling-van-best-practic/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/evaluatie-van-casemanagement-in-de-palliatieve-zorg-in-nederland-naar-ontwikkeling-van-best-practic/


Kennissynthese nieuwe palliatieve zorgmodel, NIVEL 2014 75 

  Projecttitel/uitvoe
rende 
onderzoeksorgani
satie 

Status januari 2014 
Volgens opgaaf van ZonMw 

N wet 
tijdschriftartikelen/pro
efschrift gepubliceerd 
Jan 2014 

N wet 
tijdschriftartikelen/pro
efschrift in 
voorbereiding 

0
5 

Structured Life 
Review Using 
Autobiographical 
Retrieval Practice 
in Depressed 
Palliative Head 
and Neck Cancer 
Patients 
 
 
 
 
VUmc 

Lopend 
einddatum 
01-02-2014 
http://www.zonmw.nl/nl/project
en/project-detail/structured-life-
review-using-autobiographical-
retrieval-practice-in-depressed-
palliative-head-and-ne/ 

- 3-4 art in voorbereiding 

0
6 

Zorgpad 
Stervensfase: naar 
een infrastructuur 
voor 
kwaliteitsverbeteri
ng en onderzoek 
 
 
 
 
ErasmusMC 

Lopend 
einddatum 
01-04-2014 
 
http://www.zonmw.nl/nl/project
en/project-detail/zorgpad-
stervensfase-naar-een-
infrastructuur-voor-
kwaliteitsverbetering-en-
onderzoek 

2 (E) + 2 (NL) art  1 submitted + 3 in 
voorbereiding 

0
7 

Voorkomen van 
ziekenhuisopname
n aan het 
levenseinde. 
Redenen, oorzaken 
en 
vermijdbaarheid 
van ongewenste 
ziekenhuisopname
n in de laatste drie 
maanden voor het 
overlijden. 
 
 
 
 
VUmc 

Lopend 
einddatum 
01-12-2013 
 
http://www.zonmw.nl/nl/project
en/project-detail/voorkomen-
van-ziekenhuisopnamen-aan-
het-levenseinde-redenen-
oorzaken-en-vermijdbaarheid-
van-ongewe/ 

2 (E) art 2 submitted 
+2 in voorbereiding art 
1 proefschrift 

0
8 

Het herkennen van 
de palliatieve fase 
en de verleende 
zorg: een mixed-
method studie 
 
 
 
 
VUmc 

Afgerond met eindverslag  
einddatum 
01-06-2012 
http://www.zonmw.nl/nl/project
en/project-detail/het-herkennen-
van-de-palliatieve-fase-en-de-
verleende-zorg-een-mixed-
method-studie/ 
 

3 (E) + 1 (NL) 
1 proefschrift 

- 
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  Projecttitel/uitvoe
rende 
onderzoeksorgani
satie 

Status januari 2014 
Volgens opgaaf van ZonMw 

N wet 
tijdschriftartikelen/pro
efschrift gepubliceerd 
Jan 2014 

N wet 
tijdschriftartikelen/pro
efschrift in 
voorbereiding 

0
9 

Het palliatieve-
zorgmodel in de 
neurologie 
 
 
 
 
AMC 
 

Lopend 
einddatum 
01-10-2014 
http://www.zonmw.nl/nl/project
en/project-detail/het-palliatieve-
zorgmodel-in-de-neurologie/ 
 
 

1 (E) 2 submitted 
2 in voorbereiding 
 
Maar er is ook nog een 
vragenlijst-onderzoek in 
artsen in voorbereiding 

1
0 

De dynamiek van 
hoop in de 
palliatieve fase 
 
 
 
 
AMC 

Lopend 
einddatum 
01-11-2013 
http://www.zonmw.nl/nl/project
en/project-detail/de-dynamiek-
van-hoop-in-de-palliatieve-
fase/voortgang/ 

1 (E)  + 2 (NL) + 
hoofdstuk boek 

3 in voorbereiding 
 
Deel onderzoek loopt 
nog en komt nog extra 
publicatie 

   19 (E) + 6 (NL) • 8 submitted 
• 17 (+??) in 

voorbereiding 
• 3 deelonder-zoeken 

moeten nog worden 
opgestart 

 
Uit het eindverslag (Engels 2012) en de publicatie van Thoonsen (Thoonsen et al. 2012) , 
blijkt dat in project 01 drie sets van indicatoren zijn ontwikkeld die huisartsen kunnen 
triggeren om palliatieve zorg te starten bij een patiënt. De indicatoren die huisartsen 
kunnen gebruiken om palliatieve zorg te starten zijn bijvoorbeeld een lage Karnofsky 
score of signalen van de patiënt dat het sterven nabij is of een verlaagde ‘drive to live’. 
Ook gewichtsverlies (bij COPD en kanker) of gewichtstoename (bij chronisch hartfalen), 
ademhalingsproblemen, frequente ziekenhuisopnames, anorexie/cachexie en exacerbaties 
vormen belangrijke signalen voor de huisartsen om palliatieve zorg op te starten.  
De start van de palliatieve fase is niet helder af te bakenen en ligt niet rondom de 
diagnose, maar later in het ziektetraject: “Despite its explicit invitation to consider ‘early 
identification of palliative patients’, the RADPAC still identifies rather late in the illness 
trajectory” (Thoonsen et al. 2012). Het is bij patiënten met kanker makkelijker de start 
van de palliatieve fase te markeren dan bij patiënten met COPD of hartfalen.  
Verder bleek uit het onderzoek begripsverwarring: “participants may still struggle with 
concepts like ‘end-of-life’ care, ‘palliative care’, and‘terminal’ care” (Thoonsen et al. 
2012). Dit komt overeen met de bevindingen uit een systematische review (van Mechelen 
et al. 2013) die ook binnen dit project is uitgevoerd. 
Uit het interventieonderzoek bleek dat huisartsen moeite hebben om met name bij 
patiënten met COPD of met hartfalen het gesprek aan te gaan waarin palliatieve zorg, dus 
ook het einde van het leven, ter sprake kwam. Er konden geen verschillen aangetoond 
worden in plaats van overlijden, ziekenhuisopnames en contacten met dokterspost tussen 
patiënten van de groep huisartsen die met de indicatorenset gewerkt hadden en de 
controlegroep. 

http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/het-palliatieve-zorgmodel-in-de-neurologie/
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Het beviel de huisartsen wel prima te werken met een proactief zorgplan; met name het 
denken in scenario’s en het beleid daarop enten werd als zeer leerzaam en praktisch 
relevant ervaren. 
 
Project 02 behelsde het inzetten van een zorgcoach snel na de diagnose van ALS, een 
vorm van casemanagement waarbij de zorgcoach met zijn professionele deskundigheid 
informatie, emotionele en praktische ondersteuning biedt gedurende het (fatale) 
ziektebeloop. Uit de publicatie van Creemers (Creemers et al. 2014), het rapport van 
Bakker et al. (Bakker et al. 2013) en het eindverslag aan ZonMw (van den Berg 2013) 
blijkt dat de interventie ‘zorgcoach’, in vergelijking met de controlegroep, geen 
significant effect liet zien op het beloop van de kwaliteit van leven van ALS patiënten, de 
ervaren kwaliteit van zorg van ALS patiënten en mantelzorgers en de belasting van de 
mantelzorgers. Verder constateren de onderzoekers dat er opvallend grote diversiteit was 
tussen patiënten in vragen en behoeften aan informatie, ondersteuning, hulp, 
hulpmiddelen en aanpassingen. De ervaringen van de deelnemers met de zorgcoach 
waren erg wisselend. Sommigen gaven aan dat zij erg veel aan de zorgcoach hebben 
gehad, terwijl anderen het tegenovergestelde aangaven. 
Uit het kwalitatieve aanvullende onderzoek bleken sommige patiënten en naasten echter 
veel baat te hebben gehad bij de zorgcoach: “De patiënten en naasten voelden zich 
emotioneel ondersteund door de zorgcoach. Onder andere het feit dat de zorgcoach aan 
huis kwam en niet ‘volgens de klok’ werkte gaf de patiënten en naasten het gevoel dat 
iemand er echt voor ze was en tijd voor ze had. Ook als ze geen concrete vragen aan de 
zorgcoach hadden, gaf de zorgcoach de respondenten toch een gevoel van zekerheid dat 
ze er niet alleen voor zouden staan als ze vragen of behoefte aan hulp hadden. De 
zorgcoach bood de patiënten en naasten soms een ander perspectief, kon samen met ze 
reflecteren en dienen als klankbord. Ook op praktisch niveau heeft de zorgcoach 
verschillende patiënten en naasten kunnen ondersteunen en ontlasten. Een aantal 
patiënten en naasten gaf aan dat de zorgcoach op de juiste momenten daadkrachtig kon 
zijn, waardoor hij/zij meer voor elkaar kreeg dan de patiënt of diens naaste. 
Voornamelijk het coördineren en ondersteunen van zorgaanvragen hebben verschillende 
patiënten als een meerwaarde ervaren.” (Bakker et al. 2013). 
 
In het derde project (03) zijn onder andere factoren onderzocht die samenhangen met 
vroegtijdig plannen en inzetten van palliatieve zorg bij mensen met dementie in het 
verpleeghuis. Uit voorlopige analyses (Van Soest-Poortvliet et al. 2012) blijkt dat kort na 
opname bij 57% van de mensen met dementie palliatieve zorg het belangrijkste zorgdoel 
was. Een palliatieve zorgdoel vroeg na opname blijkt geassocieerd te zijn met de opinie 
van de dokter dat de bewoner dicht bij overlijden was. Bewoners met familie die tevreden 
was over de communicatie met de arts hadden frequenter een palliatief zorgdoel snel na 
opname dan bewoners met familie die neutraal of ontevreden was over de communicatie 
met de arts. 
Uit een systematische review (van der Steen et al. 2014b) met 33 geïncludeerde studies 
bleek dat “A variety of factors with complex interplay was involved in initiating Advance 
Care Planning. Family factors dominated, with family’s initiative or lack of it, and 
willingness or reluctance to engage in initiating ACP identified in a series of studies. 
Further, professional caregivers’ initiative or lack of it and patient’s health status were 
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important factors that facilitated or hindered initiating ACP. Ethnic minority status of 
those involved and family distance may be barriers. Continuity of care and health care 
system factors also affected initiating of ACP.” 
Verder bleek uit een prospectieve observationele studie dat “Awareness of the terminal 
nature of dementia may improve patient comfort at the end of life. Educating families on 
the nature of dementia may be an important part of advance care planning.” (van der 
Steen et al. 2013a). Uit dezelfde studie bleek dat slecht 1/3 van de familieleden van 
mensen met dementie waren voorgelicht over problemen in het latere ziektetraject en 
over hoe lang de patiënt mogelijk nog zou leven. De onderzoekers bevelen dan ook aan 
om familieleden eerder hierover te informeren : “Informing families that dementia is ‘a 
disease you can die from’ even in less advanced stages, may be part of advance care 
planning. Families themselves might also benefit if a decline in a patient’s health status 
triggers conversations about dying, including strategies for acceptance.” 
 
Hoewel niet officieel binnen deze ZonMw-ronde uitgevoerd, is in deze tijdsperiode onder 
leiding van de projectleider van dit project een internationale Delphi-studie (van der 
Steen et al. 2014a) uitgevoerd naar aspecten van palliatieve zorg bij mensen met 
dementie. Zij komen in analogie met hierboven tot deze consensus-uitspraak “Timely 
discussion of the terminal nature of the disease may enhance families’ and patients’ 
feelings of preparedness for the future.” 
Ook komt deze groep tot een nieuw grafisch beeld van het beloop van dementie en het 
soort zorg wat hierin past:  

 
 

Opvallend is dat in tegenstelling tot de figuur van Lynn & Adamson, er hier helemaal 
geen sprake meer is van ‘curatieve’ zorg of een simultaan geven van curatieve en 
palliatieve zorg; het woord palliatieve zorg wordt ook niet gebruikt in de figuur. 
 
Casemanagement in de palliatieve zorg is het onderwerp van het vierde project (04). Hier 
is in eerste instantie geïnventariseerd hoeveel casemanagement palliatieve zorg er zijn in 
Nederland en wat de karakteristieke kenmerken ervan zijn. Er konden 20 
casemanagement initiatieven geïdentificeerd worden; deze vertoonden overeenkomsten 
qua inhoud maar verschillen in de manier waarop ze georganiseerd werden. Belangrijke 
kenmerken van casemanagement, voortkomend uit een Delphi-onderzoek (van der Plas et 
al. 2012c, van der Plas et al. 2013), zijn onder andere: de zorg is gericht op de kwaliteit 
van leven en sterven, de zorg start wanneer nodig en duurt tot aan de dood en 
rouwverwerking van naasten, de zorg is geïndividualiseerd qua inhoud, duur en 
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frequentie naar de wensen en behoeften van de patiënt en naasten, de zorg is integraal en 
er gebeurt communicatie en overleg tussen alle betrokken zorgverleners. Dit zijn allemaal 
elementen die ook gepropageerd worden in de White Paper van Lynn & Adamson. 
Vervolgens is in een tweede studie (van der Plas et al. submitted-b, van der Plas et al. 
submitted-a) nagegaan welke patiënten (n=792) gebruik maken van eerstelijns 
casemanagement palliatieve zorg, wat de redenen voor verwijzing zijn en wat de inhoud 
van de zorg is. Hieruit blijkt dat van de verwezen patiënten 96% een oncologische 
diagnose heeft. Patiënten werden vooral vanuit het ziekenhuis (m.n. door een 
verpleegkundige) verwezen naar casemanagement. Het moment dat ze verwezen werden 
verschilde; van de helft kon bij verwijzing geen levensverwachting worden ingeschat, 
maar 24% had nog een levensverwachting van 6 maanden of langer, 14% 3 tot 6 maanden 
en 13% minder dan 3 maanden. Voor 71% van de patiënten was de zorg gericht op een 
combinatie van palliatie en levensverlenging of curatie (zoals in de figuur van Lynn & 
Adamson weergegeven). De begeleiding van de casemanager start op een moment dat de 
patiënt nog goed in staat is (zoals blijkt uit de functionele status) tot deelname aan 
gesprekken over voorkeuren met betrekking tot zorg, zoals de gewenste plaats van zorg 
en overlijden en welke medische behandelingen nog wel en niet gewenst zijn. Met het 
oog op proactieve zorgplanning is dat goed. Behoefte aan psychosociale ondersteuning 
wordt door 77% van de verwijzers als reden van verwijzing genoemd. 
Nog niet bekend is wat de effecten zijn van het inzetten van casemanagement palliatieve 
zorg. 
Uit dit project blijkt in ieder geval dat casemanagement palliatieve zorg proactief wordt 
ingezet, veelal ruim voor de terminale fase ingaat en dat de patiënten een combinatie 
krijgen van curatieve en palliatieve zorg, precies zoals door Lynn & Adamson 
weergegeven. 
 
Het vijfde project (05) gaat over het toepassen van de levensverhaalmethode vroeg in het 
traject bij patiënten met kanker. Hierover zijn nog geen tussentijdse resultaten. Wel bleek 
al dat het werven van patiënten in de praktijk traag verloopt. Veel potentiële deelnemers 
worden gemist in de screening of voelen zich te ziek om deel te nemen. Het vroegtijdig 
starten van de palliatieve zorg blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar. Een goede 
samenwerking en een gedeelde visie met behandelaren en specialisten in het ziekenhuis is 
hiervoor onontbeerlijk. 
 
Het Zorgpad Stervensfase uit project 06 (Lokker et al. 2011, Lokker et al. 2012c, Lokker 
2013, Lokker et al. 2013) is gericht op de (aller)laatste dagen van het leven. Het gaat om 
een methode afkomstig uit Engeland en uitgetest in Nederland en waarbij nu een digitale 
versie wordt uitgetest en verder geïmplementeerd in Nederland. Als de stervensfase is 
aangebroken en het zorgpad wordt opgestart, vervangt het Zorgpad Stervensfase het 
medische en verpleegkundige dossier. Het zorgpad is een checklist en een zorgdossier in 
één. Eerder onderzoek in Nederland (Veerbeek et al. 2008a, Veerbeek et al. 2008b) naar 
de effecten van gebruik van het zorgpad op de zorg in de stervensfase heeft tot nu toe 
aangetoond dat gebruik ertoe leidt dat patiënten een lagere symptoomlast ervaren, dat 
documentatie over de toestand van de patiënt en over de zorg duidelijk verbetert en dat 
nabestaanden een mindere mate van rouw ervaren. 
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Uit een gerelateerd vragenlijstonderzoek en dossieranalyse (Lokker et al. 2012c) komt 
naar voren dat volgens de medische status 51% van de patiënten op de hoogte was van 
een naderende dood, volgens de verpleegkundigen was dit 58% en volgens familieleden 
62%. Patiënten die volgens de familie op de hoogte waren van de naderende dood 
ervoeren meer vrede bij het sterven dan patiënten die dat niet waren. Dit ondersteunt het 
idee dat open communicatie in de stervensfase bij kan dragen aan de kwaliteit van 
sterven. 
Dat een derde van de patiënten niet op de hoogte was van de naderende dood, kan 
volgens de onderzoekers te maken hebben met het feit dat soms moeilijk is een 
onderscheid te maken tussen achteruitgang ten gevolge van een acuut reversibel probleem 
en een achteruitgang ten gevolge van irreversibele ziekteprogressie naar de dood. Het 
onderscheid maken is makkelijker bij patiënten met kanker dan bij niet-kanker patiënten, 
omdat deze vaker acute episodes met exacerbaties, die het moeilijker maken om de 
naderende dood te markeren. Dit past goed bij het onderscheid dat Lynn &Adamson 
maken omtrent de verschillende illness trajectories. 
 
In dit project is ook een systematisch literatuuronderzoek (Lokker 2013, Lokker et al. 
2013) uitgevoerd naar het fenomeen ‘reutelen’; men kon 39 studies includeren. Uit de 
studie kwam naar voren dat reutelen “gemiddeld voorkomt bij 35% van alle patiënten die 
sterven. Het symptoom is een duidelijk teken van naderend overlijden. De helft van de 
patiënten bij wie reutelen voorkomt, overlijdt binnen 11-18 uur na het optreden van het 
symptoom. Een tumor in het hoofd of de longen, zowel een primaire tumor als een 
uitzaaiing, lijkt een hoger risico op reutelen te geven” (p.46 (Lokker 2013))”. Reutelen is 
dus een signaal om de stervensfase te markeren.  
 
Het zevende project kijkt naar het voorkomen van (ongewenste) ziekenhuisopnamen aan 
het levenseinde en wat de redenen, oorzaken en vermijdbaarheid hiervan zijn. Een eerste 
studie (de Korte-Verhoef et al. 2012a) betrof een dossieranalyse van patiënten die buiten 
kantooruren de huisartsenpost raadpleegden, waaruit bleek  dat patiënten die na 
raadpleging van de huisartsenpost vervolgens in het ziekenhuis werden opgenomen vaker 
kanker hadden en vaker nog chemotherapie gebruikten, dan degene die niet werden 
opgenomen. Ook hadden patiënten die naar het ziekenhuis waren geweest significant 
vaker last van (bloed)braken, problemen met de eetlust en dehydratie. Opname in het 
ziekenhuis was bij 24% van de patiënten de wens van de familie en bij 16% de wens van 
de patiënt. Bij de thuisblijvers was vaker een verpleegkundige aanwezig. Geen significant 
verschil is gevonden tussen patiënten met pijn, verwardheid/delier en benauwdheid.  
De tweede studie (de Korte-Verhoef et al. 2013) betrof een vragenlijstonderzoek onder 
1200 huisartsen, waarbij vragen gesteld werden over de laatste niet acute dood van een 
patiënt en die in de laatste drie maanden van zijn leven een ziekenhuisopname had 
doorgemaakt. De huisartsen rapporteerden over 317 patiënten die in de laatste drie 
maanden in het ziekenhuis werden opgenomen. Van deze had 65 % kanker. 
De meest voorkomende opnamereden waren respiratoire problemen (31%), maag-darm 
problemen (17%) en cardiovasculaire symptomen (17%). De huisarts initieerde zelf de 
opname in 46% van de gevallen. Opgenomen patiënten met kanker, vergeleken met 
patiënten zonder kanker, waren jonger (81% jonger dan 80 jaar vs 46%), hadden vaker 
maag-darmproblemen (22% vs 7%), en hadden minder vaak nog onder curatieve 
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behandeling (6% vs 22%). Ook overleden de patiënten met kanker minder vaak in het 
ziekenhuis dan de patiënten zonder kanker (22% vs 49%) 
Hieruit blijkt dus patiënten met kanker een ander ziekte- en behandeltraject in de laatste 
drie maanden van hun leven doormaken dan patiënten zonder kanker en vormen 
onderbouwing voor de verschillende illness-trajectories zoals door Lynn en Adamson 
beschreven. Tevens blijkt dat curatieve en palliatieve zorg gelijktijdig worden gegeven en 
dat met name bij niet-kankerpatiënten er nog vaak een curatief doel is vlak voor 
overlijden. 
Ook valt uit dit onderzoek af te leiden dat door het monitoren van vaak voorkomende 
symptomen een ziekenhuisopname geanticipeerd kan worden en er een proactief gesprek 
met de patiënt gestart zou kunnen worden over hun voorkeuren voor thuis- of 
ziekenhuisbehandeling bij een acute periode. 
 
In project 08 is onder andere onderzocht in hoeverre curatieve en palliatieve 
behandeldoelen concurrent zijn in de huisartspraktijk, zoals in de figuur van Lynn & 
Adamson voorgesteld, hoe huisartsen de nood aan palliatieve zorg onderkennen en of 
patiënten met kanker verschillen ten opzichte van patiënten met andere ziekte. Gegevens 
werden verzameld met behulp van bestaande epidemiologische registraties uit landelijke 
huisartsenpeilstations, vragenlijstonderzoek uitgezet onder een steekproef van 850 
huisartsen en verdiepende kwalitatieve interviews met 20 huisartsen. 
De publicatie van Claessen et al.(Claessen et al. 2012a) behandelt een 
registratieonderzoek onder 41 huisartsen die een jaar lang bij elk niet-acuut overlijden 
van een patiënten (n=279) en bevat antwoorden op de vraag in hoeverre curatieve en 
palliatieve behandeldoelen concurrent zijn in de huisartspraktijk en over de verschillen 
tussen patiënten met kanker en patiënten met andere ziekte: ‘Treatment was aimed at 
palliation for 73% of the patients in months 2 and 3 before death, and for 95% of the 
patients in the last week of life. Seven per cent received treatment aimed at cure in the 
last week of life. In a minority of patients, cure/life prolongation and palliation were 
simultaneously important treatment aims. In the last week of life and in the 2–4 weeks 
before death, cure was more frequently reported as an important treatment aim in 
patients with a non-cancer disease than in patients with cancer. In the 2–4 weeks before 
death, palliation was an important treatment aim for a larger proportion of patients with 
cancer than patients with other diseases’ en “treatments aimed at palliation coexisted 
with life prolonging/curative treatment aims for 17% of the patients in months 2 and 3 
before death. This coexistence was observed for 13% of patients in the 2–4 weeks before 
death, and for 8% in the last week before death’.  
Een andere deelstudie (Claessen et al. 2013c, Claessen et al. 2013b) , gebaseerd op 
kwalitatieve interviews met 20 huisartsen, geeft inzage in de signalen waarop huisartsen 
nood aan palliatieve zorg herkennen, namelijk op basis van een combinatie van veelal 
subtiele signalen van de patiënt zoals een toenemende zorgafhankelijkheid, verlies aan 
interesse bij patiënten voor gewone activiteiten en hobby’s’, depressieve gevoelens; maar 
ook signalen van naaste familie en informatie van andere professionals zoals de thuiszorg 
of de medisch specialist (bijvoorbeeld de mededeling dat er geen genezing meer mogelijk 
is) helpen de huisarts in het onderkennen van de palliatieve zorgbehoeften. Als huisartsen 
eenmaal de nood aan palliatieve zorg herkend hebben, gaan ze proactief gaan handelen, 
bijvoorbeeld door geregelde huisbezoeken. Ook kijken ze vooruit naar de wensen van 
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patiënt en familie over waar ze willen sterven en welke zorg en behandelingen ze nog 
willen ontvangen.  
Tot slot bleek uit deze deelstudie ook dat huisartsen niet spreken over ‘palliatieve zorg’ in 
de vroege fase van een levensbedreigende ziekte als er (ook) nog curatieve behandelingen 
worden gegeven of als de patiënt nog niet zorgafhankelijk is. 
“Currently, experts like Lynn and Adamson consider the palliative phase as a care 
continuum which starts early in the course of a life-threatening illness. Dutch GPs also 
consider the diagnosis stage as an important stage in the patient’s disease trajectory. 
However, they do not necessarily see the diagnosis as the starting point for palliative 
care. Although GPs may give support at the time of the diagnosis, they do not call it 
palliative care as long as cure is still a possibility or as long patients are not care-
dependent. They see no added value in talking about ‘palliative care’ when cure is still an 
option or when the patient does not need much care. GPs often do give emotional support 
around the diagnosis, but they do not want to designate this as palliative care. Some of 
them also indicated that the word ‘palliative’ in communication with a patient who is still 
living life to the full, is also not a very useful term.’ (Claessen et al. 2013c) 
Een derde deelstudie (Claessen et al. 2013a) betrof vragenlijsten onder 297 huisartsen 
over hun laatste patiënt die niet acuut overleden was. Het betrof voor 76% patiënten met 
kanker; 70% van de patiënten overleed thuis, 13% in een verzorgingshuis en 10% in het 
ziekenhuis. De resultaten zijn : “The diagnosis was made only in the last week of life for 
15% of the non-cancer patients and 1% of the patients with cancer. GPs were most likely 
to have been informed of the diagnosis by the medical specialist, although particularly in 
the case of non-cancer patients GPs also relied on their own assessment of the diagnosis 
or on other information sources. The GP remained unaware that the patient would die in 
the foreseeable future until the last week of life in 26% of the non-cancer group, while 
this was the case for only 6% of the cancer patients. GP’s awareness was most likely to 
be based on the GP’s own observations of problems and/or symptoms”. De huisarts is 
dus vaak laat op de hoogte van een fatale diagnose en de op korte termijn 
levensbedreigende situatie; daarom is het ook aannemelijk dat palliatieve zorg vaak pas 
laat in het ziektetraject (of niet) gestart wordt. Er is ook een duidelijk verschil tussen 
patiënten met kanker en patiënten zonder kanker, in de zin dat bij niet-kankerpatiënten de 
ernst van de situatie veelal veel later wordt opgemerkt(Claessen et al. 2012a).  
Volgens het eindverslag aan ZonMw zijn de belangrijkste conclusies: 
• Gelijktijdig aanbieden van behandelingen gericht op curatie/levensverlenging met 

palliatieve behandelingen - zoals het 'nieuwe zorgmodel' weergeeft, komt slechts bij 
een minderheid van de doelgroep voor  

• Vooral bij patiënten met een andere aandoening dan kanker komen huisartsen soms 
laat achter de diagnose. Ook het naderende (niet-acute) overlijden wordt bij deze 
groep vaak laat herkend. Verondersteld kan worden dat palliatieve zorg in een laat 
stadium of helemaal niet gestart wordt bij deze groep patiënten. Ook deze bevinding 
contrasteert met het nieuwe zorgmodel dat uitgaat van een vroege start van palliatieve 
zorg 

• Huisartsen herkennen markeren de palliatieve fase vaak op geleide van - vaak 
subtiele - signalen van de patiënt zelf of op basis van mededelingen van familie of 
andere professionals 
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In het negende project is specifiek gekeken naar de palliatieve zorg en 
(niet)behandelings-besluiten bij neurologische patiënten. Uit een literatuurstudie (Seeber 
et al. 2012a) bleek dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan hierover en discussies en 
besluiten dienaangaande voornamelijk getriggerd worden door het optreden van (acute) 
levensbedreigende situaties. Bij ALS bleek dat tijdig bespreken van behandelopties een 
positieve invloed had bij het maken van levenseindebeslissingen. In een ander onderzoek 
(Seeber et al. 2012b, Seeber et al. submitted-b), waarbij 22 neurologen werden 
geïnterviewd hoe ze met levenseindebeslissingen omgaan bij patiënten die zelf niet hun 
wensen kunnen uiten, bleek dat neurologen de familie als informatiebron gebruiken om 
achter de wens van de patiënt te komen. In een volgende studie is geëxperimenteerd met 
een 2-staps slecht nieuws gesprek over de ‘fatale’ diagnose ‘motor-neuron disease’ 
:hiervoor zijn 10 gesprekken geobserveerd en 21 patiënten erna geïnterviewd. Het 2-staps 
slecht nieuws gesprek werd goed gewaardeerd; het eerste gesprek was een schok, maar 
het feit dat er al een afspraak was voor een tweede gesprek 10-14 dagen later werd 
gewaardeerd en bood iets van structuur voor de periode tussen de twee gesprekken en 
ruimte voor oriëntatie wat in dat tweede gesprek aan bod zou moeten komen en om dan 
een verdere individueel zorgplan te maken (Seeber et al. submitted-a). 
 
Het begrip hoop in de palliatieve fase staat centraal in het tiende project. Een eerste 
deelstudie (Olsman et al. 2010, Olsman 2011, Olsman et al. 2012) betrof interviews met 
23 ernstig zieke patiënten (waaronder 11 patiënten met kanker) waaruit bleek dat 
patiënten druk voelen om te blijven hopen en te blijven strijden uit 
verantwoordelijkheidsgevoel om hun familie niet achter te laten. Tegelijkertijd met het 
hopen en blijven strijden, hoopten ze ook zich over te kunnen geven aan het sterven en de 
dood en dit leidt tot interne spanningen bij de patiënt. De hoop om te blijven leven en het 
hierdoor instemmen met zware behandelingen zorgt voor veel fysiek ongemak. En dat de 
hoop die patiënten op iets hebben doet hen ook vrezen dat die hoop mogelijk niet zal 
uitkomen. Hopen kan dus een belasting zijn voor de patiënten en het is belangrijk dat 
zorgverleners die mogelijke last herkennen en bespreken 
Vanuit interviews met artsen en verpleegkundigen blijkt dat de lichamelijke 
veranderingen een aangrijpingspunt kunnen zijn om hoop, verwachtingen en toekomst als 
thema’s aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld: ‘U merkt zelf ook dat het minder gaat. 
Misschien moeten we het eens hebben over…’ 
Hoop blijkt ook te verschillen per ziektebeeld: bij kanker is het verloop van de ziekte 
doorgaans beter voorspelbaar dan bij ernstige COPD of ernstig hartfalen. Waar veel 
geïnterviewden met kanker merken dat hun conditie gaandeweg achteruit gaat, is dat bij 
COPD en hartfalen anders: iemand kan de ene week heel slecht zijn, maar een paar 
weken later weer redelijk functioneren. Dit maakt dat het verloop van hoop ook heel 
verschillend kan zijn bij mensen met ernstige COPD of hartfalen. De onvoorspelbaarheid 
biedt sommigen hoop, omdat het nu misschien even slecht gaat maar ‘dat was de vorige 
keer ook en toen ging het daarna ook weer beter.’ Dat ze zelf een aandeel kunnen hebben 
in hun conditie, bijvoorbeeld door revalidatie en fysiotherapie, versterkt de hoop op beter 
functioneren. 
Een tweede deelstudie betrof een literatuuronderzoek over hoop in de palliatieve zorg 
(Olsman et al. 2012, Olsman et al. 2013, Olsman et al. 2014); 31 artikelen werden 
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geïncludeerd, die vooral de perspectieven van zorgverleners beschreven. Deze konden 
onderverdeeld worden in 

• het realistisch perspectief: hoop is een verwachting die waarheidsgetrouw moet 
zijn. In dat geval is communicatie gericht op bijstellen van hoop in de richting 
van de realiteit of waarheid. 

• het functioneel perspectief: hoop is een vorm van coping die de patiënt moet 
helpen in zijn situatie. Zorgverleners proberen hoop dan te voeden of te 
versterken. 

• het narratieve perspectief: hoop is zingeving, die moet passen binnen het verhaal 
van de patiënt. Het gaat dan om de waarde van hoop voor de patiënt. 
Zorgverleners proberen hoop in dat geval niet te veranderen of te voeden, maar 
ze proberen hoop te duiden  

De auteurs zeggen hierover : “De drie perspectieven op hoop kunnen in eerste instantie 
lijken op drie alternatieven waar tussen men moet kiezen. Wanneer we naar het proces 
van omgaan met ziekte kijken, zijn het vooral drie mogelijkheden die zich aandienen en 
die op verschillende momenten een verschillend belang kunnen hebben.” 



Kennissynthese nieuwe palliatieve zorgmodel, NIVEL 2014 85 

Bijlage 9: Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
timing/starten - few studies reported the exact point in time during the dying process at which the 

presence of death rattle was assessed. The natural course of death rattle is not clear 
(Lokker et al. 2013) 

- Registrations of GPs were restricted to the last 3months of life. Although this 
concerns a larger time span than in most other studies on palliative care, it would be 
interesting to explore whether treatments aimed at palliation may be also important 
in earlier phases before death. Investigation of treatment aims in earlier phases of 
illness would be interesting. This corresponds with the idea in today’s palliative care 
policy and research that the palliative phase may already start with the diagnosis of a 
life-threatening disease (Claessen et al. 2012a) 

- Future research could also consider whether supporting the patient had been an 
important treatment aim. The concept of ‘supportive care’ has gained in usage, for 
instance for people with chronic diseases and temporary decompensations or 
intercurrent illnesses. It would be interesting to explore whether supportive care is 
frequently given in the very last period of life, and whether supportive care is often 
combined with treatments aimed at cure, life prolongation, or palliation. (Claessen et 
al. 2012a) 

mantelzorg - Zorglast en ondersteuning van mantelzorgers van patiënten met ALS. (02) 
- Family education strategies suitable for all levels of education should be tested as to 

whether they increase understanding of the natural course of dementia, and whether 
this then influences a patient’s comfort when dying. (van der Steen et al. 2013a) 

Identificatie/(symptoom)her
kenning 

- development of tools that help GPs to identify patients with palliative care needs 
(Maas et al. 2013) (01) 

- Hiertoe zullen er ook indicatoren ontwikkeld moeten worden die de medisch 
specialist triggeren om gestructureerde palliatieve zorg te gaan starten en met de 
huisarts hierover te gaan overleggen. Het is dus sterk aan te bevelen dat niet alleen 
voor huisartsen maar ook voor medisch specialisten RADPAC tweede lijn 
ontwikkeld wordt.(Engels 2012) (01) 

- Further studies are needed on effective ways to anticipate evolving and increasing 
symptoms early in the disease trajectory to avoid acute episodes and hence reduce 
hospitalisations at the end of life (de Korte-Verhoef et al. 2013) 

- Het is aan te bevelen om de resultaten die uit de interviews naar voren zijn gekomen 
(verschillen in herkennen van een behoefte aan palliatieve zorg bij verschillende 
patiëntengroepen) te verifiëren in kwantitatief onderzoek onder een grotere groep 
huisartsen. Dit kan bijdragen aan een completer en representatief beeld van het 
herkennen van een behoefte aan palliatieve zorg door huisartsen(Francke 2012) 
(eindverslag). 

Starten proactieve acties - De timing van het plaatsen van een PEG sonde bij patiënten met ALS; de zin en 
onzin van een vroege plaatsing. (02) 

- Een algoritme voor verwijzing naar en het aanbieden van 
ademhalingsondersteuning. (02) 

- hoe je per individu de beste tijd bepaalt om advance care planning op te starten, als 
belangrijk onderdeel van het starten van palliatieve zorg(03) 

- Hoe zet je tijdig palliatieve zorg in bij niet-kanker patiënten?(04) 
- Hoe goed is het eigenlijk voor de kwaliteit van zorg als palliatieve zorg vroeg start, 

en maakt dit verschil voor verschillende groepen van patiënten? (04) 
- Er was discussie of met de “surprise question”, over de verwachting dat een patiënt 

mogelijk binnen een jaar zou overlijden,  het te vroeg is om met de patiënt en 
mantelzorger over het komende levenseinde te spreken. Een deel van de experts 
vond een jaar van te voren te vroeg en vond het beter als de levensverwachting 
ongeveer een half jaar was, of een levensverwachting van ongeveer enkele maanden. 
Andere artsen vonden dat een gesprek over het komende sterven ook met patiënten 
met een levensverwachting van ongeveer een jaar gehouden kan worden (07) 

- Belangrijk is dat artsen vroegtijdig met de patiënt en mantelzorgers spreken over de 
mogelijke ziektescenario’s en de meest voorkomende symptomen, naast pijn, 
bespreken. Het is beter als patiënten en mantelzorgers weten wat zij kunnen 
verwachten en kunnen doen in acute situaties(07) 

- Vaak kunnen pijnklachten, digestieve klachten en respiratoire klachten vroegtijdig 
herkend worden als de patiënt echt gezien wordt, daardoor kunnen acute problemen 
en mogelijk ook ziekenhuisopname voorkomen worden. (07)  

- Het PaTz project is afgeleid van het Engelse Gold Standards Framework en wordt 
als verbeterproject van ZonMw ingevoerd in de eerste lijn. In dit project worden 
patiënten die palliatieve zorg nodig hebben tijdig geïdentificeerd. Daarvoor komen 
huisartsen en wijkverpleegkundigen bij elkaar en maken samen een zorgplan in 
overeenstemming met de wensen van de patiënt. Voordeel is dat de samenwerking 
tussen wijkverpleegkundige en huisarts verbetert.  De pilot heeft al uitgewezen dat 
deelname aan het PaTz project het aantal ziekenhuisopnamen reduceert. 
www.patz.nu (07) 

http://www.patz.nu/
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- Een project rondom herkennen van de palliatieve patiënt en proactieve aanpak 
starten waarbij er goede overdracht / samenwerking bestaat tussen medisch 
specialist en huisarts waardoor patiënt, mantelzorger, verpleegkundigen, medisch 
specialist en huisarts een team vormen.(Engels 2012) (01) 

- Nader onderzoek dient uitgevoerd te worden naar interventies ter ondersteuning van 
de communicatie tussen ALS patiënten en hun mantelzorgers enerzijds en de 
zorgverleners anderzijds, verbetering van aanvraagprocedures hulpmiddelen, 
voorzieningen en zorg, kennisvergroting van zorgverleners over ALS behandeling 
en begeleiding en het beter laten aansluiten van de zorg bij de wensen van de 
patiënt.(van den Berg 2013) (02) 

- Future work in this fast developing field may develop strategies to attune initiating 
ACP to the receptiveness, knowledge and attitudes of all involved, professionals, 
families, and also patients. The field may learn from, for example, shared-decision 
making strategies to involve patients and families as partners, the psychological 
literature on coping, and remaining hopeful [64, 65], breaking bad news and 
communication strategies more generally, death denial [66], and ethics considering 
autonomy and coercion.(Van der Steen et al. 2014) (03) 

- The most suitable time and strategy to enhance open communication about the dying 
phase cannot be concluded from our data and should be a topic in future research. 
(Lokker et al. 2012c) 

- We recommend further research into the conditions, stages and specific patient 
categories for which it would be better for GPs to opt for a proactive (rather than 
reactive) approach in patients with progressive diseases (Claessen et al. 2013c) 

- As far as we know there are no published empirical data on a two-tiered approach as 
described in this study for diseases leading to a shortened life-expectancy. We 
assume that such a two-tiered approach may also be valuable for patients with other 
life-threatening diseases (Seeber et al. submitted-a) 

Samenwerking/case 
management/coordinatie 

- De zorg dicht bij de patiënt en zijn/haar systeem; samenwerking tussen de expertise-
teams in de intramurale zorginstellingen (ziekenhuizen, rev. Centra) en de 
zorgverleners in de 1e lijn. Hoe kan optimaal gebruik van elkaar gemaakt worden om 
de zorg te verbeteren en om onderzoeksvragen beschikbaar te krijgen 
(samenwerkingsvormen). (02) 

- Coordinatie en continuiteit van zorg tussen disciplines en settingen blijft een 
aandachtspunt, juist bij de overgang van een ziektegerichte naar symptoomgerichte 
benadering. (04) 

- De experts waren er over eens dat de arts als eerste deze boodschap moet geven, bij 
voorkeur de specialist. De huisarts en wijkverpleegkundige kunnen dan aanhaken op 
deze boodschap en doorpraten over wat dit voor de patiënt kan betekenen. Als 
verpleegkundigen merken dat het voor patiënten of mantelzorgers niet duidelijk is 
dat het levenseinde nabij is kan de verpleegkundige de patiënt nog eens 
terugverwijzen naar de huisarts.(07) 

- In deze tijd is het lastig om de regie bij de eigen huisarts te leggen. De rol van de 
huisarts verandert omdat er veel parttime werkende huisartsen zijn die niet 24 uur 
per dag beschikbaar zijn. Daarom blijft ook een goede overdracht naar collega’s en 
huisartsenpost belangrijk.  (07) 

- Een vervolgonderzoek starten waarin de patiëntenwerving vanuit de primaire 
behandelaar plaats vindt omdat: 1. De medisch specialist meestal de primaire 
behandelaar is in geval van COPD of hartfalen, 2. Dit medisch specialist en huisarts 
motiveert om een gezamenlijk, holistisch, proactief beleid te voeren en 3. Dit een 
betere dwarsdoorsnede van huisartsen op zal leveren (aangezien de huisarts naar 
aanleiding van inclusie van een patiënt door de longarts/hartspecialist benaderd 
wordt om mee te doen zal het niet zoals in het huidige project een selectie van 
specifiek in palliatieve zorg geïnteresseerde huisartsen betreffen). (Engels 2012) 
(01) 

- Een project rondom herkennen van de palliatieve patiënt en proactieve aanpak 
starten waarbij er goede overdracht / samenwerking bestaat tussen medisch 
specialist en huisarts waardoor patiënt, mantelzorger, verpleegkundigen, medisch 
specialist en huisarts een team vormen.(Engels 2012) (01) 

- Ook zouden naast de medisch specialist en de huisarts, andere zorgverleners zoals 
wijkverpleegkundige een centrale rol kunnen spelen eventueel aangevuld met 
fysiotherapeut, psycholoog, geestelijk verzorger en ergotherapeut(Engels 2012) (01) 

- We cannot tell whether variations in characteristics of case management initiatives 
result in differences in outcome (van der Plas et al. 2013) 

- Lack of uniformity in descriptions of interventions makes it difficult to compare 
study results and to obtain insight into the usefulness of case management as a way 
of managing complex care processes. For interventions that do not use the term case 
management, it is difficult to ascertain whether an intervention can be labelled as 
case management or not. A clear definition of what case management is and what 
care it should and should not comprise, is fundamental in studies comparing 
interventions. For the sake of clarity in communication, uniformity of definition and 
description should be encouraged. Research is needed to gain insight into the best 
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way to deliver case management.(van der Plas et al. 2013) 
- Further research is needed to investigate whether case management actually meets 

expectations (Van der Plas et al. submitted-b) 
- Verder onderzoek is nodig om te weten of casemanagement ook daadwerkelijk aan 

verwachtingen voldoet en of casemanagement meerwaarde heeft boven op de 
reguliere zorg (Van der Plas et al. submitted-a) 

- Those referred to case management are almost exclusively cancer patients. This can 
be explained by the relatively predictable illness trajectory of cancer. However, we 
did not find a difference in diagnosis between the earlier and later referred group, 
while one would expect more late referrals with a diagnosis other than cancer given 
the more unpredictable trajectory. Another cause might be that palliative care 
originated in cancer care; this may mean that it is easier to establish a working 
relationship with oncology departments in hospitals so palliative care services 
receive more referrals of oncology patients. To broaden the scope of palliative care 
case management, incorporation of medical and nursing knowledge with regard to 
non-cancer patients, for instance by involving nurses with other specialisations (such 
as heart disease), is needed (van der Plas et al. submitted-b) 

- It remains to be seen whether case management is the best solution, or whether the 
GP and DN should be involved earlier.(van der Plas et al. submitted-b) 

- Research into the feasibility of different options and their effects on implementation 
could help health care planners make informed decisions on the best way to deliver 
case management (van der Plas et al. 2012) 

- Another limitation of this survey is that it only involved GPs. It would also be 
interesting to explore the perspectives of medical specialists on making the 
diagnosis and on the communication about the diagnosis with the GP, patient and 
family. In addition, nurses or close relatives, for instance, may play an important 
role in the recognition that the patient will die within a foreseeable period, and are 
also an important information source for the GP. Future multi-perspective research 
on making fatal diagnoses and on the identification of patients' death in the 
foreseeable future is therefore recommended (Claessen et al. 2013a) 

Psychosociale zorg - Mogelijk is het bieden van psychosociale zorg nog een aandachtspunt / hiaat in 
reguliere zorg (mede gezien het resultaat in ons onderzoek naar casemanagement, 
waaruit blijkt dat ‘aandacht voor psychosociale aspecten’ een veelgenoemde reden 
voor verwijzing is).(04) 

methodologische 
vraagstukken 

- Samenwerking met multidisciplinaire behandelteams bij de opzet en uitvoering van 
het onderzoek is van groot belang voor het creëren van draagvlak en voor het 
bereiken van voldoende inclusieaantallen.(van den Berg 2013) (02) 

-  Een ‘mixed methods’ onderzoeksopzet, een combinatie van kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek, is een goede manier om het effect van een interventie in de 
zorg te bestuderen.(van den Berg 2013) (02) 

- Het combineren van verschillende onderzoeksmethoden levert een rijkere variatie 
aan informatie op die bruikbaar is voor de analyse van het ‘zorgprobleem’ en voor 
het formuleren van verbeterpunten.(van den Berg 2013) (02) 

- Monitoren en jaarlijks evalueren van de kwaliteit van de zorg op patiëntniveau en 
uitvoeringsniveau legt tekortkomingen in de zorg bloot en draagt bij aan een betere 
kwaliteit van de zorg.(van den Berg 2013) (02) 

- We encourage methodological issues being addressed in the rapidly evolving 
research on end of life. Further work may address in more detail, for example, cost 
effectiveness of retrospective versus prospective designs in addressing specific 
research questions.(van der Steen et al. 2013b) (03) 

- In toekomstig “mixed method” onderzoek is het wenselijk om het kwalitatieve 
deelonderzoek zoveel mogelijk gelijktijdig te starten met het kwantitatieve 
deelonderzoek. Dit biedt meer mogelijkheden bij het includeren van patiënten in het 
kwalitatieve deel vanuit het kwantitatieve deel. Bij gelijktijdig starten kan namelijk 
gekozen worden uit alle patiënten van het kwantitatieve deel, terwijl bij later starten 
van het kwalitatieve deel rekening gehouden moeten worden met de tijd die is 
verstrekken tussen het afsluiten van het kwantitatieve deel (in dit geval wegens 
overlijden) en het willen includeren van de patiënt in het kwalitatieve deel.(van der 
Steen 2013) 

- We encourage methodological issues being addressed in the rapidly evolving 
research on end of life. Further work may address in more detail, for example, cost 
effectiveness of retrospective versus prospective designs in addressing specific 
research questions. New studies may include addressing such specific 
methodological issues. This will help researchers decide on optimal study design 
and promote well-considered reporting on end of life and how care can be improved. 
(van der Steen et al. 2013b) 

onderzoeksdesign - In zo een volgende studie niet alleen harde uitkomstmaten zoals plaats van 
overlijden, aantal ziekenhuisopnames, contacten met huisarts en contacten met de 
huisartsenpost meenemen, maar daarnaast verschillen in kwaliteit van leven en 
tevredenheid met de zorg in kaart brengen. Dit zou kunnen door bij die patiënten die 
in de interventieperiode overleden zijn, zowel in controle- als in interventiegroep, bij 
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mantelzorgers van overleden patiënten interviews en vragenlijsten af te nemen. Bij 
voorkeur zou een design gekozen moeten worden waarin patiënten in controle- en 
interventiegroep prospectief met elkaar vergeleken kunnen worden.(Engels 2012) 
(01) 

- So far, only few intervention studies on effectiveness of ACP have been performed; 
reviews on articles published until early 2010 [5, 6] found only one that included (a 
majority of) people with dementia [67], but newer studies in dementia have been 
published since then [10, 48, 62]. Experimental work may manipulate, or at least 
describe the system-related factors we identified as associated to initiating ACP. It 
should also provide accounts of how the interventions are being received by all 
parties.(Van der Steen et al. 2014) (03) 

- Mixed-methods studies or studies employing a collaborative, local approach such as 
action research are rare so far, but might better accommodate attitudinal aspects and 
inform the development of suitable interventions (Van der Steen et al. 2014) 

- Observational studies may quantify the factors identified in this review and also, for 
example, determine the prevalence of regret of not having initiated ACP versus 
those who found it too early and identify factors associated with a perception of 
untimely initiation of ACP. (Van der Steen et al. 2014) 

- In een aanvullend onderzoek op basis van participerende observaties kunnen 
mogelijk factoren aan het licht komen die door respondenten zelf niet naar voren 
zijn gebracht in de kwalitatieve interviews. Zulk onderzoek, naar levenseindezorg 
bij dementie in het algemeen, is tot nog toe hoofdzakelijk in de VS verricht. 

- Gezien de demografische ontwikkelingen is voortgaande landelijke surveillance met 
de sensitieve EOLD-instrumenten (SWC en CAD) als kwaliteitsindicator raadzaam, 
bijvoorbeeld middels representatieve ‘peilstations’ (Van der Steen et al. 2013c) 

- Well-designed studies to assess the relation between hydration and death rattle, and 
studies on the effects of nonpharmacologic interventions for death rattle, are still 
lacking. More prospective randomized controlled studies on the effectiveness of 
medical therapy and other interventions are urgently needed to confirm these 
findings (Lokker et al. 2013) 

- * Het is aan te bevelen om de resultaten die uit de interviews naar voren zijn 
gekomen (verschillen in herkennen van een behoefte aan palliatieve zorg bij 
verschillende patiëntengroepen) te verifiëren in kwantitatief onderzoek onder een 
grotere groep huisartsen. Dit kan bijdragen aan een completer en representatief beeld 
van het herkennen van een behoefte aan palliatieve zorg door huisartsen(Francke 
2012) (eindverslag). 

- it would be interesting to conduct a prospective longitudinal study, in which the GP 
perspective as well as the perspectives of relatives and patients on the treatments and 
the treatment aims could be explored. (Claessen et al. 2012a) 

- The practice and outcomes of discussions about potential treatment restrictions 
should be prospectively evaluated in clinical studies. There is no lack of opinion 
about how these discussions should be done properly; there is a serious lack of 
empirical data (Seeber et al. 2012a) 

internationale vergelijkingen - Onderzoek doen in andere landen naar casemanagement bij ALS-patiënten, omdat 
daar de zorg misschien anders georganiseerd is en er daarom daar mogelijk wel 
effect aangetoond kan worden (Creemers et al. 2014) (02) 

- Reports from different countries, settings and health care systems may be helpful, 
and may increase through the trend we observed of other countries than the US 
publishing work more recently, and these non-US studies also presenting with more 
awareness of contextual factors (Van der Steen et al. 2014) 

- It would be interesting to make a comparison across countries to gain insight into 
differences in case management between health care systems (van der Plas et al. 
2013) 

- Future quantitative research among a random sample of Dutch GPs as well as cross-
national research is recommended to get a more complete and generalizable picture 
of how GPs recognize that a patient is in need of palliative care. It is recommended 
that future research should include both GPs with considerable experience of 
palliative care and GPs with less experience. In addition, it would be interesting to 
combine and compare multiple perspectives in a future study: those of the patients, 
the family members, the GPs and of other professional caregivers (Claessen et al. 
2013c) 

- Third, while our synthesis has mainly included studies that have been conducted in 
Western countries, future studies should examine the perspectives of healthcare 
professionals with non-Western backgrounds in order to shed light on cultural 
values that inform perspectives on hope(Olsman et al. 2014) 

outcomes - Hoe goed is het eigenlijk voor de kwaliteit van zorg als palliatieve zorg vroeg start, 
en maakt dit verschil voor verschillende groepen van patiënten? (04) 

- L&A beschrijven 3 groepen patiënten (met 3 illness trajectories). Uit onderzoek van 
Susanne komt naar voren dat huisartsen beter de palliatieve zorgbehoeften 
herkennen bij kankerpatiënten dan bij mensen met de 2 andere illness trajectories. 
Mijn vraag is dan: Wat heeft die late/moeilijkere herkenning van palliatieve 
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zorgbehoeften voor consequenties voor de (ervaren kwaliteit van zorg en voor de 
symptoomlast van die patiënten? (08) 

- In zo een volgende studie niet alleen harde uitkomstmaten zoals plaats van 
overlijden, aantal ziekenhuisopnames, contacten met huisarts en contacten met de 
huisartsenpost meenemen, maar daarnaast verschillen in kwaliteit van leven en 
tevredenheid met de zorg in kaart brengen. Dit zou kunnen door bij die patiënten die 
in de interventieperiode overleden zijn, zowel in controle- als in interventiegroep, bij 
mantelzorgers van overleden patiënten interviews en vragenlijsten af te nemen. Bij 
voorkeur zou een design gekozen moeten worden waarin patiënten in controle- en 
interventiegroep prospectief met elkaar vergeleken kunnen worden.(Engels 2012) 
(01) 

- Onderzoek doen in andere landen naar casemanagement bij ALS-patiënten, omdat 
daar de zorg misschien anders georganiseerd is en er daarom daar mogelijk wel 
effect aangetoond kan worden (Creemers et al. 2014) (02) 

- Verder is interventieonderzoek met als uitkomstmaten ‘comfort’ en ‘tevredenheid 
met de zorg’ aan te bevelen ter bevordering van evidence-based levenseindezorg, 
inclusief onderzoek naar effectiviteit van feedback met familiebeoordelingen.(Van 
der Steen et al. 2013c) 

- Patients who were aware of the imminence of death were, compared to patients who 
were not aware, significantly more often in peace with dying and felt more often that 
life had been worth living. Whether awareness of dying leads to acceptance of dying 
or acceptance leads to awareness remains unclear (Lokker et al. 2012c) 

illnesstrajectories/ niet 
kanker patiënten 

- Hoe zet je tijdig palliatieve zorg in bij niet-kanker patiënten? (04) 
- het (verder) ontwikkelen van een tool of instrument waarmee hoop in relatie tot 

behandelbeleid en besluitvorming bij chronisch, progressieve aandoeningen kan 
worden besproken (09 en 10) 

- Hoe goed is het eigenlijk voor de kwaliteit van zorg als palliatieve zorg vroeg start, 
en maakt dit verschil voor verschillende groepen van patiënten? (04) 

- L&A beschrijven 3 groepen patiënten (met 3 illness trajectories). Uit onderzoek van 
Susanne komt naar voren dat huisartsen beter de palliatieve zorgbehoeften 
herkennen bij kankerpatiënten dan bij mensen met de 2 andere illness trajectories. 
Mijn vraag is dan: Wat heeft die late/moeilijkere herkenning van palliatieve 
zorgbehoeften voor consequenties voor de (ervaren0 kwaliteit van zorg en voor  de 
symptoomlast van die patiënten? (08) 

- Wellicht zijn de illness trajectories niet relevant/toepasbaar voor bepaalde groepen 
patiënten, bijvoorbeeld CVA-patiënten die na een ernstige, acute CVA niet direct 
overlijden, maar ook niet opknappen en bijvoorbeeld na enkele weken of maanden 
pas overlijden. (08) 

- Ook mensen met bv ALS hebben denk ik veelal een ziektebeloop dat niet goed past 
bij 1 van de 3 door L&A geschetste illness trajectories. Hoe zouden voor die 
groepen de illness trajectories er uit kunnen zien? En is bij hen het L&A model ook 
toepasbaar? (08) 

- Future research should focus on the particular needs of young ALS patients and the 
specific additional care needs of the informal caregivers of ALS patients and related 
care support interventions (Bakker et al. submitted, Bakker et al. 2013) (02) 

- So far, only few intervention studies on effectiveness of ACP have been performed; 
reviews on articles published until early 2010 [5, 6] found only one that included (a 
majority of) people with dementia [67], but newer studies in dementia have been 
published since then [10, 48, 62]. Experimental work may manipulate, or at least 
describe the system-related factors we identified as associated to initiating ACP. It 
should also provide accounts of how the interventions are being received by all 
parties.(Van der Steen et al. 2014) (03) 

- -Omdat Zorg bij Dementie representatief is voor Nederland wat betreft kwaliteit van 
zorg en geografische spreiding, en omdat 92% van de Nederlanders met dementie in 
een verpleeg-of verzorgingshuis sterft, geven onze bevindingen een beeld van de 
gang van zaken in Nederland. Daarbij moet wel aangemerkt worden dat het om 
psychogeriatrische afdelingen gaat, en het geschetste beeld dus de patiënt met 
(mildere) dementie op een somatische afdeling buiten beschouwing laat. Zeker met 
het oog op de toekomst waarbij mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd zullen 
worden, zou vervolgonderzoek zich daarom ook kunnen richten op een levenseinde 
met dementie binnen settings die niet speciaal op dementie gericht zijn maar waar 
mensen met dementie ook (zullen) overlijden: de somatische afdeling van een 
verpleeghuis, reguliere verzorgingshuizen, en thuiszorg.(Van der Steen 2013) 

- Further, effects of the acknowledging of a disease as terminal may be examined in 
other chronic, progressive diseases, such as chronic heart failure and COPD. (van 
der Steen et al. 2013a) 

- studies reporting on prevalence were often restricted to patients with cancer, but 
some studies also included non-cancer patients. Whether specific diseases are 
associated with the prevalence of death rattle is unclear. More studies are needed to 
give insight into specific relationships between underlying disease and death rattle 
prevalence rate. (Lokker et al. 2013) 
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- it would be relevant to focus on differences between patients with various types of 
cancer, as well as between various groups of patients with specific chronic diseases 
(Claessen et al. 2012a) 

- Future quantitative research among a random sample of Dutch GPs as well as cross-
national research is recommended to get a more complete and generalizable picture 
of how GPs recognize that a patient is in need of palliative care. It is recommended 
that future research should include both GPs with considerable experience of 
palliative care and GPs with less experience. In addition, it would be interesting to 
combine and compare multiple perspectives in a future study: those of the patients, 
the family members, the GPs and of other professional caregivers (Claessen et al. 
2013c) 

- we recommend further research on the identification of palliative care needs in the 
‘oldest old’ in particular, who often suffer from complex co-morbidity and show a 
steady decline up to death. Further research on this group of elderly people is 
important because this non-cancer group has not received much attention so far in 
palliative care research (Claessen et al. 2013c) 

- We recommend further research into the conditions, stages and specific patient 
categories for which it would be better for GPs to opt for a proactive (rather than 
reactive) approach in patients with progressive diseases (Claessen et al. 2013c) 

- Future research is recommended on the disease trajectories from the diagnosis until 
the death of patients with chronic progressive diseases such as heart failure and 
COPD. (Claessen et al. 2013a) 

- Further, effects of the acknowledging of a disease as terminal may be examined in 
other chronic, progressive diseases, such as chronic heart failure and COPD. (van 
der Steen et al. 2013a) 

terminologie - clarification of terms, e.g. what is early identification (Thoonsen et al. 2012) or what 
is meant by palliative care  or palliative care patient (Van Mechelen et al. 2013) (01) 

- Lack of uniformity in descriptions of interventions makes it difficult to compare 
study results and to obtain insight into the usefulness of case management as a way 
of managing complex care processes. For interventions that do not use the term case 
management, it is difficult to ascertain whether an intervention can be labelled as 
case management or not. A clear definition of what case management is and what 
care it should and should not comprise, is fundamental in studies comparing 
interventions. For the sake of clarity in communication, uniformity of definition and 
description should be encouraged. Research is needed to gain insight into the best 
way to deliver case management.(van der Plas et al. 2013) 

- It is difficult to compare studies due to differing methodologies and outcome 
measures, and unclear definitions and descriptions of case management (van der 
Plas et al. 2012) 

- there is a wide variety of labels and definitions used to describe death rattle, with the 
noise or sound as a constant element in all definitions. Whether the various labels all 
represent the exact same phenomenon is, however, not clear (Lokker et al. 2013) 

- This study indicated that GPs prefer to avoid the term 'palliative' as long as they 
have not received signals from the patient that he/she is in need of palliative care or 
if curative treatments are still possible. Discussions are recommended on the use of 
the term 'palliative' or options for alternative terms, for instance in the training and 
education of healthcare professionals. (Claessen et al. 2013c) 

diversen - 'Hoop en zingeving' in de zorg voor patiënten met ALS en hun naasten. (02) 
- De timing van en de accuraatheid van complexe aanpassingen en hulpmiddelen in de 

palliatieve zorg (wmo en zorgverzekeringswet). (02) 
- Vanuit het onderzoeksgebied waar ik me vooral mee bezig hou (psychosociale zorg 

bij patiënten met kanker), denk ik dat de thema’s: zelfmanagement en eHealth 
belangrijk zijn, evenals mantelzorgers en vrijwilligers. Ook zouden kostenanalyses 
meegenomen kunnen worden. Deze thema’s zijn ook speerpunten in de curatieve 
zorg, waarbij ik merk dat de grens tussen curatief en palliatief niet altijd scherp is, en 
er dus een overloop is wat betreft onderzoek (05) 

- Soms zijn een paar huisbezoeken van huisarts of wijkverpleegkundige nodig om 
eerst het vertrouwen te winnen. Daarnaast zijn er sommige etnische groepen 
patiënten, zoals moslims, die echt niet willen praten over het komende sterven, bij 
hen kan dit niet afgedwongen worden. (07) 

- Gesprekken met patiënten over wel of juist niet behandelen en andere wensen 
rondom het levenseinde kosten veel tijd van de specialist en de huisarts. Er wordt 
met het ministerie overlegt over een regeling voor specialisten om de kosten voor 
gesprekken te vergoeden. (kijk en luister geld). Huisartsen zouden ook een 
dergelijke vergoeding moeten krijgen. (07) 

- Future research should focus on the particular needs of young ALS patients and the 
specific additional care needs of the informal caregivers of ALS patients and related 
care support interventions (Bakker et al. submitted, Bakker et al. 2013) (02) 

- We encourage methodological issues being addressed in the rapidly evolving 
research on end of life. Further work may address in more detail, for example, cost 
effectiveness of retrospective versus prospective designs in addressing specific 
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research questions.(van der Steen et al. 2013b) (03) 
- Future work in this fast developing field may develop strategies to attune initiating 

ACP to the receptiveness, knowledge and attitudes of all involved, professionals, 
families, and also patients. The field may learn from, for example, shared-decision 
making strategies to involve patients and families as partners, the psychological 
literature on coping, and remaining hopeful [64, 65], breaking bad news and 
communication strategies more generally, death denial [66], and ethics considering 
autonomy and coercion.(Van der Steen et al. 2014) (03) 

- Patients’ and nurses’ perspectives and community settings are understudied. Some 
qualitative reports presenting patient’s views were published recently although not 
necessarily comprising factors related to the initiation of ACP 

- Vervolgonderzoek kan zich ook richten op het evalueren van de handreiking ‘Samen 
plannen van de laatste levensfase, aangevuld met andere tools voor advance care 
planning zoals de handreiking ‘Zorg rond het levenseinde’ en video familie, in een 
nader uit te werken stramien, waarbij tevredenheid van de familie met de 
(levenseinde) zorg en kwaliteit van sterven van de bewoner belangrijke 
uitkomstmaten zijn.(van der Steen 2013) 

- Patients who were aware of the imminence of death were, compared to patients who 
were not aware, significantly more often in peace with dying and felt more often that 
life had been worth living. Whether awareness of dying leads to acceptance of dying 
or acceptance leads to awareness remains unclear (Lokker et al. 2012c) 

- Well-designed studies to assess the relation between hydration and death rattle, and 
studies on the effects of nonpharmacologic interventions for death rattle, are still 
lacking. More prospective randomized controlled studies on the effectiveness of 
medical therapy and other interventions are urgently needed to confirm these finding 
(Lokker et al. 2013) 

- It is neither immediately apparent why an out-of-hours GP co-operative might be 
called for nutritional problems nor why out-of-hours GPs might consider this to be 
an acute reason for hospital referral. (de Korte-Verhoef et al. 2012a) 

- As far as we know there are no published empirical data on a two-tiered approach as 
described in this study for diseases leading to a shortened life-expectancy. We 
assume that such a two-tiered approach may also be valuable for patients with other 
life-threatening diseases (Seeber et al. submitted-a) 

- Our findings highlight the fact that the clinical practice of surrogate decision-making 
is primarily driven by a comprehensive clinical morality, and not by a more 
restricted legalistic approach. This means that the morality of care is strengthened 
from within, rather than enforced from outside. This suggests that reflection on and 
empirical studies of medical practices are better ways to improve care than 
juridification. 

- Future research should synthesise studies on healthcare professionals’ own hope in 
order to better understand professional perspectives on hope.(Olsman et al. 2014) 

- In addition, healthcare professionals’ perspectives on hope of family members 
should be synthesised, like the hope of parents.(Olsman et al. 2014) 

- Finally, more research on healthcare professionals is needed to validate or revise our 
model of three perspectives. Such research may also show what impact the three 
perspectives have on healthcare professionals during their encounters with 
patients.(Olsman et al. 2014) 

- Further, effects of the acknowledging of a disease as terminal may be examined in 
other chronic, progressive diseases, such as chronic heart failure and COPD. (van 
der Steen et al. 2013a) 
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Bijlage 10: Eerdere varianten van het model  
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